spotlightORUST

paraplyförening för
utveckling av östra Orust
där kultur är motorn.

Varför?

Kultur och kulturaktörer har stor betydelse för platsers
utveckling. Om många kulturaktörer verkar inom
samma gemensamma område kan det uppstå en klusterverkan som stärker hela platsen, dess utveckling, övrigt
näringsliv och den enskilde kulturaktören.
Västra Götalandsregionen har i flera omgångar gjort
satsningar på att stärka lokala kultursystem som ett sätt
att främja Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) och
som ett led i den övriga landsbyggdsutvecklingen.
Nu görs det igen och vi på Orust blev i två omgångar
utvalda bland många sökande.
Satsningen syftar inte till att skapa nya kulturyttringar,
utan att stärka platsen långsiktigt och hållbart.

EKO dagar på östra Orust, här i ladan vid Ålgårds kvarn.

Vad?
Vi har delat upp oss i tre arbetsgrupper, det här är vad vi ska
göra under projektperioden:
1. Undersöka möjligheterna att skapa en gemensamhetslokal
(eller fler), med arbetsytor, mötesyta och yta för utåtriktad
verksamhet. Inventera de lokaler och platser som idag finns.
2. Genomföra en pilot under namnet ”BACKSTAGE Orust
- 40 händelser för alla sinnen” där samverkan mellan ett
20-tal olika aktörer i ett avgränsat område realiseras under
ett dygn i slutet av augusti 2021.

Anna Henriksson & Carl Bäcksten
framför Annas låtar.
Ett arrangemang från orustKONST

3. Arbeta för ökad samverkan och nätverkande i området
tillsammans med bla. dem som tidigare gett oss avsiktsförklaringar. Genomföra minst 4 st större utåtriktade samlande
event under projektperioden. Påbörja arbete med och söka
pengar för att utveckla en samverkans-APP.

PLATSER
Tillgången till lokaler, eller platser, på östra Orust behöver
utvecklas för att tillgodose tre olika behov:
Behovet av platser att mötas på, behovet av arbetsplatser där
kulturutövare kan arbeta omgivna av kollegor och platser för
publika evenemang och försäljning. Idag är de mötesplatser
som finns i stor utsträckning privata.
Vi kommer att konkret undersöka tillgången på lokaler, möjligheter till nybyggen och ombyggnation, vilka lokaler som
lämpar sig bäst för olika ändamål, vilka svårigheter och tillgångar som finns kopplade till olika platser, hur uppbyggandet, förvaltande och användande av lokalerna kan organiseras och hur en lokal som ska rymma de behov vi har
identifierat kan finansieras.

Projektet MUMA (målningen vid Slussen) - Exempel på synergi:
Konst
Besöksnäring
Identitetsskapande
Hembygdshistoria / Kvinnohistoria
dvs. Konstnärsdriven platsutveckling

LADAN - en plats
Ett hus för ekologi, konst och kultur
Utsikten ekoby vill med hjälp av återbruk och ekovänliga byggmaterial uppföra en byggnad med stor samlingssal, vinterträdgård och ett bra kök med möjlighet till
caféverksamhet. Vi hoppas att den ska bli en välbesökt
plats för en mångfald av möten, lärande, kreativitet och
spännande kulturupplevelser.
I ekobyn finns bland annat ca 30 boende i sjutton ekohus,
en vedeldad bastu vid sjökanten, biodling, betesrestaurering och en skogsträdgård. Där arrangeras studiebesök,
kurser, visningar och Ekodagar vid Grindsbyvattnet - en
inspirationshelg för att leva ekologiskt.
Nu pågår planering och finansiering av det nya gemensamhetshuset.
Är du intresserad kontakta arbetsgruppens kontaktperson:
Anna Ostrowski
anna.ostrowski@kultur.goteborg.se

Gamla ladan i Utsikten ekoby.

- en annan plats
På Mejeriet kan du göra skillnad på många
sätt! Fynda på Orust Återbruk, handla av
öns alla samlade matproducenter, gå kurser
i miljö & hållbarhet eller roa dig på ett av
många spännande evenemang!
Vi har startat konceptet ”Lysande Lördagar” där
vi har OPEN STAGE för dig som vill hålla café,
sjunga några låtar, sälja spännande tjänster, säga
nåt kul eller tillverka något. I sommar har vi konstprojektet ”New Now” hos oss i samarbete med
Egnahemsfabriken och Svenshögens Station.
Vill du ha en utställning eller en utomhusspelning?

Fd. MEJERIET i Vräland är nu en plats för:
återbruk
kulturevent
försäljning
kursverksamhet

Bidra i de dagliga sysslorna genom att arbetsträna,
jobba volontärt eller ge bort saker som är för fina
för att slänga. Odla saker som du sen säljer i butiken eller hjälp oss på någon av våra avdelningar, i
kommande odlingsland och blomsterodlingar. På
Mejeriet är det högt till tak och alla kan göra något!

Är du intresserad kontakta:
Helena Lilliecreutz
helena.lilliecreutz@gmail.com

BACKSTAGE Orust
40 händelser för alla sinnen

Vi har inventerat våra lokala kraftkällor och funnit en myllrande
mångfald av verksamma människor, spännande platser och sprudlande
kreativitet... längs en slinga i ett nätverk av vägar i ett makalöst vackert landskap med hav, sjöar, skogar och betesmarker. I nuläget har vi
identifierat över 100 aktörer och placerat ut dem på en karta.
Nu vill vi göra ett pilotprojekt som har som mål att stärka var och en
dessa kreativa människor genom att etablera ett årligt återkommande
event som fått namnet ”BACKSTAGE Orust”.
Idén är att under ett dygn en sensommarhelg skapa ett kreativt
myller utmed en slinga på nordöstra Orust. Eventet kommer att ha
en pampig invigning och en jublande avslutning.
Däremellan bjuds besökarna på ett smörgåsbord av film, kulturarv,
konsthantverk, mat, musik, konst, naturupplevelser, teater, trädgårdsvisningar, byggnadsvårdsvisningar, workshops, dans, kulturvandringar, marknader, gårdsfester, omställningsinspiration och
mycket mer.
BACKSTAGE Orust är en fest för att fira vårt guld, den skatt vi
har i att vara många verksamma och kreativa människor på nordöstra Orust.
BACKSTAGE Orust är en språngbräda för att förädla vårt guld och
stärka var och en av oss som enskild aktör samt kittet mellan oss.
BACKSTAGE Orust sätter nordöstra Orust på kartan för besökare
och lockar människor att flytta hit, för det är här det händer!
BACKSTAGE Orust börjar med en pilot i mindre skala augusti 2021 men visionen är att det skall växa till att ske både högsommar och midvinter under kanske en vecka eller två och att
det blir ett event som sprider sig. Det skall också sammanföras
och förfinas med en digital plattform med smarta funktioner.

Skulpturutställning i Magasinet på Slussen - 2020

A GE
O

t

C

KS

T

BA

OMRÅDET
OMFATTAR
PILOTEN
” STRÅKET”
2021”
OMRÅDET
SOMSOM
OMFATTAR
PILOTEN
” STRÅKET”
2021”
OMRÅDET
SOM
OMFATTAR
PILOTEN
” STRÅKET”
2021”
OMRÅDET SOM OMFATTAR PILOTEN ”BACKSTAGE Orust” 2021

r
u
s

Är du intresserad
kontakta arbetsgruppens kontaktperson:
Kia Nordqvist
kia@orustkultursystem.se

SAMVERKAN
Vi skulle vilja att det hände mycket mer på Orust inom kulturområdet.
Spännande, samlande och berikande händelser där vi ses, upplever, deltar.
Vi vill skapa möten mellan människor, med konst, kultur och samtal som
motor och samlande faktor. Möten som bidrar till nya samarbeten, nya
grupperingar och nya relationer mellan människor. Konstnärliga upplevelser och idémässig reflektion berikar livet. musik, fika, samtal, konst och
film är självklara ingredienser.
Det finns gott om kreativa personer, små företag och föreningar i området.
Gemensamt vill vi lyfta fram och synliggöra den rikedom och utvecklings
potential som finns här.
Samverkan kan utvecklas inom olika fält:
• Kulturaktörer emellan
• I mötet mellan kulturaktörer och civilsamhället
• Mellan inflyttade och infödda
• Med och inom det lokala näringslivet
• Med kommunen
• Med omkringliggande kommuner
Konstarrangemang med spetskaraktär, bredare kulturhändelser, festivaler,
föreläsningar, samtalsarrangemang, workshops eller kanske en kultur
debatt med politiker från Orust.
Intresserad, kontakta arbetsgruppen SAMVERKANs kontaktperson:
Niklas Rydén: niklas@atalante.org
Vi kommer under året även att påbörja utvecklingen av en APP som skall
underlätta samverkan mellan de verksamma i paraplyföreningen och utåt
som markanadsföring av Orust.

Utvecklingen av ett kultursystem på östra Orust
drivs av föreningen spotlightORUST.
Initiativtagare: 		
Föreningen Ålgård, orustKONST,
				Återbruket och Ekobyn Utsikten		
Kontakt:
info@orustkultursystem.se
			
								
Hemsida:
www.spotlightorust.se
(under uppbyggnad)

Under 2020 arbetade vi med det som gick
under namnet ”ETAPP 1” i projektet. Vad vi
gjorde då kan ni fördjupa er i på hemsidan
för den etappen.

www.orustkultursystem.se

Etapp 2

Resultatet av arbetet skall vara starkare
samverkan, gemensamma mål, en utveckling av platsen och en plan för att nå dem.
Det är projektet självt som driver arbetet
genom lokala processledare. VGR går in
med processtöd.
Arbetet är tänkt att följa den process för
platsutveckling som utarbetats inom
ramen för projekt ”Hållbara Platser”

Lokala
aktörer

processtöd från VGR

September 2020

Oktober 2021

