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2020, ett speciellt år att minnas eller att glömma
Kulturen tar plats och är kanske viktigare än någonsin, detta märkliga annorlunda pandemi-år då vi alla fått
ställa om, ställa in, hålla i och hålla ut. Ett mycket tufft år för många.
De digitala lösningarna har hjälpt många av oss att fortsätta kommunicera och att kunna utföra våra jobb och
till och med, att leverera kultur. Men det digitala kan aldrig ersätta det levande.
Kulturenhetens två största händelser under året fick omarbetas. Sommarens fina fotoutställning, “Bevakade
ögonblick” av John Eklöf, kunde visas i konstgalleriet i Hälleforsnäs, men med restriktioner. Det traditionella
vernissaget fick ställas in och i stället producerades en film som introduktion till utställningen. Ett intressant
samtal om att skapa en utställning, om fotografierna, dess historia och bakgrund.
Och årets Litteraturfestival fick snabbt ändra format. Några programpunkter kunde genomföras digitalt. En
berättartävling, ett poetryslam (en sätt att tävla i poesi) och ett författarsamtal där deltagarna ändå kunde
dela med sig och bidra till egna och andras upplevelser. Utomhus kunde vi anordna tipspromenader på temat
litteratur på flera orter. I fönstren till Flens bibliotek visades utställningen med namnet “Coronatröst” där barn
och vuxna intervjuats om sina känslor om corona.
Vår ambition och vilja, när vi åter kan mötas, är att kulturen ska fortsätta att leva och utvecklas i hela
kommunen. I alla våra fina orter och på landsbygden. Att ni aktörer och vi, tillsammans strävar framåt.
Att vi fortsätter att värna om den levande kulturen och om kreativiteten. Vare sig det handlar om musik,
sång, dans, konst, design, teater, hantverk, slöjd, litteratur, poesi, med mera, vill vi kunna medverka,
dela med andra och ta del av upplevelser som publik. Våra olika intressen är styrkor som ger kraft åt
kulturområdets bredd och mångfald. Kreativitet kan inte stoppas. Mer kultur till fler!
Kulturenheten vill också passa på att tacka för året som gått. Tacka alla som kämpat och som arbetet för att
göra det bästa möjliga av situationen.
Vi önskar förstås att nästa år blir bättre, att vi kan mötas igen och ge dem vi håller av en värmande kram.

God Jul och ett Gott Nytt År!

LUCIA FRÅN BETTNA K:A!
I likhet med många andra evenamang under hösten fick även
ett tilltänkt luciafirande på flera av kommunens orter skjutas
på framtiden.
Men! Skam den som ger sig. Eftersom behovet av ljus och sång
nog sällan varit större för många av oss så kommer ett äkta
Flenskt luciatåg gå att ta del av digitalt.
Inspelat i stämningsfulla Bettna kyrka med sångare från
kommunen.
Ni hittar luciatåget på flen.se och i våra sociala kanaler

UTSTÄLLNINGAR
KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS Gjutmästarbacken 1.
STÄNGT TILLSVIDARE i enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktioner.
Ordinarie öppettider: ons-fre 11-17, lör 10-14.
För aktuell information om öppettider och ev ändringar besök flen.se

AKTUELL UTSTÄLLNING:
VINTER Slutdatum ej satt
Samlingsutställningen ”Vinter” presenterar 4 nya konstnärskap för galleriets besökare. Hans
Björsson, Göteborg och Johan Frid, Norrtälje, visar båda målningar i olja. Ulla-Carin Winter,
Sundsvall, graﬁk och Åse Frid, Norrtälje visar akvareller.

Verk av Hans Björsson, Johan Frid, Ulla Carin Winter och Åse Frid

KOMMANDE UTSTÄLLNING:
SVART MOT VITA RYMDER
Datum kommer
Grafik av Nina Kerola

Nina Kerola visar grafik. Svartvita bilder
av öppna landskap med gestalter och
träd.
Nina Kerola som är bosatt och verksam
i Stockholm, återvänder regelbundet
till sitt hemland, för att på finsk mark
hitta sin inspiration och nya bildvärldar.

FLENS BIBLIOTEKS GALLERIRUM Drottninggatan 3, Flen.
STÄNGT TILLSVIDARE i enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktioner.
Öppettiderna är beroende av rådande restriktioner och följer
myndigheternas riktlinjer.
Ordinarie öppettider: mån–tors kl. 8–18, fre kl. 8–17, lör kl. 10–14.

AKTUELL UTSTÄLLNING:
VINTERSALONG INSTÄLLT!
Årets Vintersalong i Flens biblioteks gallerirum är tyvärr inställd pga rådande restriktioner.
Alltså blir det INGEN inlämning den 8 december.

KOMMANDE UTSTÄLLNING:
KULTURSKOLANS Bild & Form-elever Datum kommer
Kulturskolans bild- och formelever visar upp sig i en utställning med akrylmålning och mjölbatik.

Akrylmåleri

GÖR DIN GREJ!
Har du och dina vänner en idé som ni
vill genomföra? Bra, då kan du enkelt
få hjälp av Tomas och Jossan. De finns
på Stenhammarskolan, Flens fritidsgård
eller på Kulturenheten, Amazon.
De hjälper er steg för steg från idé till
verklighet. Är ni mellan 12-20 år finns
även pengar att söka.
Bidraget heter Pengar i Påse.
Kontakt: Tomas Larsson
Josefin Johansson

KULTURDIALOG
Under hösten påbörjades Kulturenhetens turné där
målet är att besöka åtta orter. I Skebokvarn,
Sparreholm och Bettna har dialoger genomförts och till
våren är det planerat med ytterligare besök i fem orter,
Mellösa, Hälleforsnäs, Malmköping, Vadsbro och Flen.
Syftet med dessa dialoger är att mötas för att samla
tankar och ideér om hur just er ort och bygd kan
fortsätta att utvecklas inom kulturområdet? Vad kan vi
göra tillsammans? Datum för kommande träffar
presenteras i kommuntidningen Glimten, på Flens
hemsida, samt kommande nyhetsbrev.

Grafik föreställande kommunorterna Sparreholm, SKebokvarn, Mellösa, Hälleforsnäs och Bettna.
Av Inger Linnea Carlsson och Christina Lindblom

TILLBAKABLICKAR
Trots det märkliga året med många inställda evenemang har det i Flen under
2020 glimrat till av olika kulturhändelser.

BARNGÅVAN MÖTET av Gunnar Carl Nilsson
Året inleddes med att den arkitektoniska skulpturen tillika bänken Mötet placerades i anslutning
till Stenhammarskolans entré i Flen. Konstnären Gunnar Carl Nilsson beskriver själv verket så här:
“Jag ser skulpturen som ett stiliserat gyllene träd eller en pokal, full med kunskap -värd sin vikt i
guld för framtiden”

KULTURLÖRDAG TECKNING, FILM, OBJEKT OCH EN FÖRLUPEN ÄNGEL
med Håkan Wennström
Årets första och enda kulturlördag ägde rum strax innan Covid-19 lamslog landet när Håkan
Wennström,i anslutning till sin utställning, gästade Konstgalleriet Hälleforsnäs och berättade om sitt
konstnärskap. Håkan kåserade om sina upplevelser i konstens värld och om sina olika inspirationsämnen. Till avslutning avnjöts en god Sörmlandsoppa med givande samtal kring borden.

BEVAKADE ÖGONBLICK i Konstgalleriet Hälleforsnäs
I sommarens utställning Bevakade ögonblick presenterades en “ny” fotograf i svensk fotohistoria
-John Eklöf (1923-1995). Under 50, 60 och 70-talen var han flitigt anlitad som pressfotograf, men det
var hans stora arkiv av konstfotografier som nu ett halvt sekel senare, efter nära samarbete mellan
dottern Motzi Eklöf och Konstagalleriet Hälleforsnäs, för första gången visades offentligt.
Pga pandemin utgick vernissaget. I stället producerades en film där vi fick följa ett intressant samtal
om utställningens tillkomst.

The Accident av HEIÐÍS HÓLM
(8 isländska konstnärer)

Förlupen ängel av Håkan Wennström

Fotografi av John Eklöf.

8 ISLÄNDSKA KONSTNÄRER
En samlingsutställning i Konstgalleriet Hälleforsnäs
Efter att ett 10-tal sörmländska konstnärer ställt ut på Island 2018 gavs Konstgalleriet Hälleforsnäs
denna höst möjlighet att visa en unik samlingsutställning med stor bredd -både bildkonst och
skulptur i såväl organiska, textila och traditionella tekniker.

Utsnitt av väv i linne och ull av Guðrún H. Bjarnadóttir Hadda
(8 isländska konstnärer)

The Collector av HEIÐÍS HÓLM
(8 isländska konstnärer)

MIN BARNDOMS BILD I FÄRG Flens biblioteks gallerirums
sommarutställning med John Walterson
I samarbete med Flens hembygdsförening visades under sommaren en samling med teckningar
och akvarell med motiv från gamla Flen.

KREATIVA HÖSTLOVET
Under höstlovet vecka 44 flyttade Kulturenheten med flera in i Kreativa stårket på
Stenhammarskolan och erbjöd en mängd olika kreativa aktiviteter. Mjölbatik, digital graffiti samt
funderingar om samtal om pandemin var några av de aktiviteter som barnen kunde delta i.

Mjölbatik

Drottninggatan 1974 av John Walterson

UTBILDNINGSHELG för kulturella kreativa näringa
En sen helg i oktober genomfördes en utvecklande tvådagarsutbildning för näringsidkare inom den
kreativa passionsdrivna sektorn. Denna utbildning var ett led i en satsning kultur- och
näringslivsenheten arbetat för sedan KKN-projektet startades för ett par år sedan då en genomlysning av områdets utvecklingsmöjligheter genomfördes.
Utbildningen hölls av Linda Kowalski Nordfors, konstnär och entreprenör, affärsutvecklare och
rådgivare till passionsdrivna människor och organisationer inom kultur- och hållbarhetsområdet.
Kursens fokus var att genom en speciell metod utveckla drömmar och drivkrafter till hållbara
näringsverksamheter utifrån var och ens villkor. Nio nöjda aktörer har påbörjat eller fortsatt sina
resor.

LITTERATURFESTIVALEN i omarbetat pandemiformat
Vi på Kulturenheten hade laddat för en schysst, trygg och lagom litteraturfestival i november.
Istället fick vi ökad smittspridning i landet och lokala restriktioner för Sörmland. Så, det blev
inte som planerat - men det blev något annat! Vi riktar ett stort och varmt tack till de som deltog i
våra digitala evenemang, som publik och deltagare.
Vi hoppas att ni har haft glädje av LitteraTuren som var vårt utomhusevenemang och att ni
uppskattat vår Corona-utställning som funnits i biblioteksfönstret. Vi hoppas att nästa höst kan bli
en höst med Litteraturfestival igen, där vi kan mötas och uppleva kultur och litteratur tillsammans.

Tovade nålvirus var en del av utställningen i bibliotekets skyltfönster

LitteraTuren sätts upp

KULTURSKOLANS MUSIKAL Narnia
Musikalen kunde genomföras för en naggande god
publik bestående av de allra närmaste, mycket applåder
och jubel. Under spelveckan nådde vi ut till
Stenhammarskolans åk 4-6. Tråkigt att vi detta år inte
kunde spela för fler barn och ungdomar men vi satsar
på att kunna spela för fler barn nästa gång.
I januari börjar vi planera för nästa musikal. Du vet väl
om att du kan söka kursen musikal från åk 6 och uppåt.
Gå in på Kulturskolans webbsida och anmäl dig!
Scen ur Narnia

Vill du bli borttagen som prenumerant från detta nyhetsbrev?
Maila kultur@edu.flen.se och skriv det så raderar vi din e-postadress.

