Anteckningar från Gnosjö kulturting 22 januari 2018
Kulturtinget samlade 38 personer till samtal om kulturens roll i Gnosjö kommun.

1. Bibliotekschef med allmänkulturansvar Kristina Gernes inledde med en återblick sen
förra kulturtinget.
Dialogmöten med regionala aktörer har hållits med avsikt att de ska synas mer ute i
länet. Bland annat kommer regionens Dansdialog kommer att hållas i Gnosjö kommun
15 mars 2018.
Remissvar gällande den Regionala kulturplanen har skickats in. Också där betonas
vikten av att den regionala kulturen syns ute i länet.
En ny lokal kulturplan för Gnosjö kommun ska tas fram i höst. Nya verksamhetsmål är
under arbete, där gränsöverskridande samarbeten och digital innovation betonas.

2. Deltagarna gav förslag på diskussionsfrågor som kändes aktuella att ta upp under
kvällen.
Töllstorp som mötesplats.
Plattformar och mötesplatser som tex öppen scen, idéklubb.
Biografen: visningar kl. 14, livesänd opera.
Hur kan vi främja regionala kulturutövare?
Ljusfestival på Töllstorp.
Erbjuda företag kulturprogram.
Hur når vi publiken?
En kulturplattform för barn och ungdom på lov och fritid.
Inspirera skrivande.
3. Lina Sandström, Gnosjö kommuns tursismutvecklare, visade och berättade om
möjligheterna med Visits Gnosjös hemsida, Facebook och Instagramkonton för att på
ett bättre sätt nå ut med sina evenemang. Workshop i detta kommer att erbjudas under
året.
4. Tommy Tolf från Gnosjö scenkonst presenterade tankar om 2018 års Höstfestival.
Nya aktörer är mycket välkomna och Gnosjö scenkonst samarbetar gärna med andra
som vill finnas med under detta paraply.
5. Utifrån ämnena ovan bildades 4 diskussionsgrupper:
1.

Plattformar och mötesplatser
Förslag: Strandudden, Töllstorps kaffestuga, Bernts,
Köket, Folkes park, Naturum, Hamnen Hillerstorp.
Hur samlar vi ihop våra idéer och tankar på en plats?
Kanske en digital mötesplats för att hålla kontakten
och sedan bestämma träffar för idéutbyten.
Hur får vi hjälp från kommunen? Ta reda på hur och
på vilket sätt man kan samarbeta.

Arbeta tillsammans istället för enskilt.
2. Utveckla biografen
Visningar kl 14 kan locka ny publik.
Livesänd opera. Visa ”smalfilm” i filmklubb?
Diskussionsgruppen beslutade sig för att undersöka
detta vidare och kommer att fortsätta träffas under
våren.
3. Hur når vi publiken?
Känna till ortens kultur, vad som känns relevant här.
Inrätta en allmän kommunal anslagstavla som alla får
använda. Vid återvinningsstationerna, centrum?
Värva medlemmar för att få fler aktiva.
Samarbeta föreningar emellan för att få tillgång till
fler nätverk.
Dela ut info i brevlådorna.
4. Hur hittar vi nya kulturutövare?
Skrivarinspiration, skrivarkurser.
Använda det som finns för att skapa.
Bättre lokal för att kunna måla: tex Nissafors skola
eller Marieholms bruk.
Hitta andra likasinnade.
Ett nätverk med lokala föreningar.

