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Kulturskolan i Flen berättar om…..

Kursen Drama och teater som funnits på kulturskolan sen musikskolan i 

Flen blev kulturskola 2004. På drama och teaterkursen jobbar vi med 

dramaövningar och lekar med fokus på fantasi, koncentration och 

samarbete. Mycket arbete läggs på gruppens dynamik och samspel. 

Så småningom utvecklas detta till olika improvisationer och rollspel. Alla 

drama och teatergrupper gör varje år minst en föreställning inför publik. 

Kursen riktar sig till barn och ungdomar from åk 3-6, åk 7-9. “Det som är 

viktigast i kursen är att barnen och ungdomarna får upptäcka, utforska 

och utveckla den egna fantasin och kreativiteten. Men även att få träna 

sina sinnen genom olika övningar och improvisationer, men framför allt 

ha väldigt roligt!” 

Kursledare Elisabeth Bergqvist har jobbat på Kulturskolan som 

dramapedagog i Flen sen starten och har även regisserat alla 

musikteaterproduktioner som gjorts med musikklasserna på grundskolan 

och musikestetiska programmet som tidigare fanns på gymnasiet. 

Numera har kulturskolan en egen musikalinriktning som går att söka från 

årskurs 6. “Det är oerhört spännande att få jobba med teater, men även 

kombinera teaterarbetet med dans och sång. Varje gång ett barn går 

upp på scenen och står i scenljuset blir man stolt och glad över att få 

vara med och se dem växa genom arbetet mot en färdig föreställning. 

Det är en lycka att få ha det här jobbet!” 

Elisabeth är utbildad dramapedagog/bildpedagog vid högskolan i Gävle. 

Hon har förutom drama och teater, även kurserna musikal, bild och form 

samt film och form.

Sök Drama och teater på flen.se/kulturskola

Bildtexter: Drama, foto Elisabeth Bergqvist

Bildext: Elisabeth Bergqvist

___________________________________________________________

_______________________

Sportlovet, vecka 8

Kulturenheten och Kulturskolan upprepar succén från jullovet 

tillsammans med Josefina Nicklasson. Under Sportlovet så fyller vi 

elljusspåret med fantastiska skapelser och upptåg. 

Men den här gången så kör vi på Trolltema! 

Precis som sist så kommer vi be er att hjälpa oss att fylla spåret med troll 

av alla slag och så kommer vi fylla skogen med upptåg, tävlingar, påhitt 

och uppdrag att göra tillsammans med kompisarna och familjen. Mer 

information kommer att finnas på flen.se och i våra sociala kanaler

Under lovet så kommer också Fritidsgårdarna och Biblioteken att hålla i 

aktiviteter för barn och ungdomar i kommunen. För mer info se flen.se 

eller deras respektive sociala kanaler.

Magnus, jag har ingen bra Troll-bild, är det något som du har möjlighet 

att hjälpa till med här? Tack på förhand!

Under de dryga tio åren som Karin Ögren arbetat med uppdraget som konsthandläggare har mycket hänt 

och nu när Karin lämnar sitt uppdrag vill vi förstås tacka för det fina arbete hon utfört och allt hon byggt upp 

med stort engagemang. 

VAD ÄR KULTUR?

Som begrepp är ordet “kultur” stort och i Flens kommuns Kulturplan beskrivs 

olika definitioner. 

“Kultur är ett mångsidigt begrepp. Det kan användas i betydelsen själslig odling eller som ett sätt att leva.  

Kultur kan ge konstnärliga upplevelser, livskvalitet och mening. Kultur är avgörande för hur ett samhälle blir 

till. 

• Kultur som odling - Ontologiskt kulturbegrepp. Ontologi är läran om hur världen och tingen är beskaffade. 

• Kultur som ett sätt att leva - Antropologiskt kulturbegrepp. Antropologi är läran om människan och i 

denna betydelse är kultur ett sätt att leva. Det beskriver de sociala levnadsmönster som förenar grupper av 

människor. 

• Kultur som olika konstarter - Estetiskt kulturbegrepp. I denna betydelse är kultur summan av litteratur, 

konst, musik, teater, dans, film, hantverk, hemslöjd, design, arkitektur och populärkulturer. 

• Kultur som meningsskapande aktivitet - Hermeneutiskt kulturbegrepp. I denna betydelse är kultur alla de 

aktiviteter som ger våra liv mening. En dimension inom samhällets alla institutioner - kultur är något som 

genomsyrar alla aspekter av våra liv.

Kulturpolitiken avser främst de två sistnämnda begreppen. Kultur kan även beskrivas i form av 

upplevelsekultur; den kultur vi tar del av som publik. Eller som deltagarkultur; den kultur vi själva är med och 

skapar.”

Flens kommuns Kulturplan  antogs av Kommunfullmäktige under slutet av 2017. Kommunstyrelsen ansvarar 

för att planen revideras under året (Läs Kulturplanen här).

Kulturenheten ansvarar för 
kommunens konst
Flens kommun äger ca tvåtusen konstverk i sin 

samling. Dessa är till största delen placerade i 

offentliga lokaler eller utlånade till verksamheter 

och arbetsrum.Att ta hand om konsten, placera 

och även byta ut, ingår i konsultuppdraget. 

Även utomhus i olika miljöer återfinns konst vilken 

finns beskriven i foldern Skulpturvandring i Flen. 

Barngåvan är en annan satsning som på olika sätt 

bidrar med konstnärliga inslag  där barn och 

unga finns.

Till höger syns barngåvan 2020: Mina fåglar / 

Allas fåglar av Urban Engström, placerat i entrén på 

Familjecentralen, Drottninggatan 21 i Flen. Se ett 

filmklipp av det rörliga konstverket här.

UTSTÄLLNINGAR

KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS Gjutmästarbacken 1.

  
TILLFÄLLIGT STÄNGT. På bruksområdet i Hälleforsnäs inryms och drivs konstgalleriet som visar 

professionell konst med både separat- och samlingsutställningar.  När pandemins restriktioner 

tillåter öppnas galleriet återigen.  Ordinarie öppettider:  onsdag-fredag 11-17, lördag 10-14.

AKTUELL UTSTÄLLNING:
VINTER Pågår t.o.m. 21 mars 2021
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:
OLLE SCHMIDT: QUEST   27 mars–22 maj 2021
I utställningen “QUEST” kommer Olle Schmidt, Ödeshög, att visa målningar i olja. Olle Schmidts 

bilder är berättelser med bildfragment från skräckfilm, serier och reklamens värld, blandat 

med humor och allvar.

FLENS BIBLIOTEKS GALLERIRUM Drottninggatan 3, Flen.

AKTUELL UTSTÄLLNING
Strax före midsommar ställer Kolhusteatern ut i gallerirummet på Flens bibliotek. Kolhusteatern 
har firat sitt 25-årsjubileum och visar affischer och rekvisita från tidigare föreställningar. 
Utställningen kommer sedan, lagom till sommarens premiär, visas i Bruksrestaurangens entré.

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR:
I slutet av juli visas Majvor Ekholm i bibliotekets galleri. Majvor är en konstnär och inspiratör inom 
akvarellmåleri, verksam i Flen.

Olika former och uttryck på olika platser. Utomhus, på arbetsplatser, i offentliga lokaler, på bibliotek och på 

konstgallerier. Konstområdet har sedan ett par år tillbaka tillhört Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen 

och ingår som en del av kommunens kulturuppdrag.

Som invånare kan du ta del av en mängd konstupplevelser. Kommunens årliga konstrunda, återkommande 

konstutställningar i Hälleforsnäs konstgalleri, bildkonst i offentliga lokaler, på äldreboenden, skolor, 

förskolor och på arbetsrum. Kommunen äger också en konstsamling bestående av ca 2000 verk varav ett 

urval kan ses på Flens bibliotek. 

Under våren kommer jag att avsluta min tjänst som 
konstansvarig och utställningsansvarig 
i Flens kommun och hälsar min efterträdare Lina 
Karjel välkommen!

I augusti 2008 öppnade Konstgalleriet 
Hälleforsnäs och ganska snart hade galleriets 
verksamhet och utställningar placerat Flens 
kommun på konstkartan.
83 fantastiska utställningar har jag hunnit curera 
och det är svårt att plocka ut några favoriter, även 
om vissa har satt större avtryck än andra.
Målsättningen har varit att visa konst av hög 
kvalitet med ett nationellt intresse och presentera 
konstnärskap med olika uttrycka och teknik.
På www.flen.se/uppleva-gora/kultur/konst finns ett 
arkiv över tidigare utställningar.

En annan rolig uppgift har varit att placera konst 
ute i de kommunala verksamheterna 
och på arbetsplatser, med spännande samtal och 
möten som följd.
Tack för mig / Karin Ögren

TACK FÖR MIG

Lina Karjel heter jag och är utbildad 
på Konstfack. Tidigare har jag arbetat 
som bildpedagog och konstnärlig 
ledare i Uppsala kommun där jag 
arrangerat utställningar, drivit 
konstnärliga projekt och utbildat 
människor i bild och skapande. Konst, 
text och musik är en viktig del av mitt 
liv. 

Jag bor i Stockholm och arbetar på 
fritiden i egen ateljé. Jag har arbetat 
mycket med delaktighetsfrågor och 
brinner för alla människors rätt att 
kunna ta del av konst och kultur.

EFTERTRÄDAREN

BARNGÅVAN

Det vinnande bidraget i årets utlysning av Barngåvan är "Lysande dag" av konstnären Kaarin 
Bonde Jensen. I juryn satt förskolerektor Kerstin Johansson och gallerist/chef på kulturenheten 
Eva Gustafsson. Juryns motivering för det vinnande bidraget: 
Juryn uppskattade verket för dess enkla och rättframma budskap, både i beskrivningen och i 
faktiskt utförande. Att mötas av glada leenden tror juryn kommer glädja både barn, personal och 
föräldrar, precis som konstnärens syfte. Verket, upplever juryn, kommunicerar med barnens språk.

UTSTÄLLNINGAR

SOMMARENS UTSTÄLLNING: ANDERS GUDMUNDSON
STILLEBEN OCH LANDSKAP 12 juni–5 september 2021
Konstgalleriet Hälleforsnäs har glädjen att visa en utställning med Anders Gudmundsons måleri. 
Landskap och stilleben i små format med ett monumentalt uttryck. Under vernissagen höll 
Gudmundson guidade turer av utställningen där besökarna fick höra om konstnärens 
arbetsprocess. Anders Gudmundson säger själv om sitt måleri:
De senaste åren har jag arbetat i gränslandet mellan konst och teknisk konsthistoria. Traditionellt 
oljemåleri sett i relation till olika perioders tillgängliga material: bl.a. optiska hjälpmedel, 
pigmentframställning, grunderingar och underlag. Även omständigheterna kring själva 
utförandet av verken: målarlådor, stafflier, penslar och även klimatets påverkan på
teknik, motiv och materialval.

Anders Gudmundson är utbildad vid Konsthögskolan Umeå 1988-93. Representerad i Moderna 
Museet, Nationalmuseum, Kalmar och Uppsala Konstmuseer, British Museum m.fl.

Landskapsmåleri av Anders Gudmundson

KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS Gjutmästarbacken 1.

DRAKFESTIVALEN torsdag 12 augusti 10-12 år

AKTUELLT

                                     

Under sommarlovet erbjuder Flens kommun mängder av smittsäkra aktiviteter utomhus för barn och 
unga runt om i kommunen. För att ta del av programmet vecka för vecka, besök: flen.se
Kulturenheten erbjder både teater och skapande ute i naturen. 

SOMMARLOVSAKTIVITETER

LOVAKTIVITETER

● Ljudlek med SymbioLab genomfördes i Sveaparken 6 juli
● Land Art, måleri och äventyrliga promenader genomförs på sex orter under 

sommaren. 
● Teater Scarpa framför pjäsen Skogshäxan utomhus Vid Bruket i Hälleforsnäs och 

vid Hembygdsgården i Malmköping 3/8.

Vecka 32 blir det Barnkulturfestival. En vecka i slutet av sommarlovet erbjuds  barn och unga 
möjlighet att prova på och delta i ännu fler aktiviteter, och allt är gratis.

● Biblioteket erbjuder aktiviteter som läsning och pyssel hela veckan. 

● Kulturskolan anordnar prova-på dans och musikal med föranmälda barn. 

● Kulturenheten står för barnteater med Rita Prick på tisdagen, workshop med såpbubblor på 
onsdagen och konstskapande med naturmaterial på fredagen.

  BARNKULTURFESTIVAL   9-13 augusti i Flen

Om tvål, såpa och gigantiska bubblor.
Varitéeartisten Rasmus Wurm besöker 

Sveaparken, Flen onsd 11/8, kl 13.

Sagan om pannkakan med Rita Prick. 
Sveaparken, Flen tisdag 10/8, kl 13.

Under torsdagen mellan kl 13-16 besöker Scenkonst Sörmland Flen med Drakfestivalen. 
En fullmatad eftermiddag med beatbox/dans/animation, skapande verkstad och massa 
annat skoj för barn och unga. Plats: Bredvid fritidsgården. Dagen är ett samarbete mellan 
kommunen och Scenkonst Sörmland. 

Skön Sommar!

Kaarin Bonde Jensen med verket “violbänk”
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