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40 händelser för alla sinnen
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NORDÖSTRA ORUST
en plats att vara verksam på
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Inbjudan att medverka på ”BACKSTAGE Orust”

Startskottet för ett årligt återkommande event som knyter
samman och stärker oss som är kreativa aktörer på nordöstra
Orust.
Nordöstra Orust är fullt av kreativa människor. Vi har inventerat våra lokala
kraftkällor och funnit ett myller av verksamhet i ett spännande naturskönt landskap med hav, sjöar, skogar och betesmarker.
I nuläget har vi identifierat närmare 90 aktörer belägna på vår del av ön. Genom
BACKSTAGE Orust vill vi samla er, manifestera er och låta besökare upptäcka
rikedomen här på nordöstra Orust. Det är här det händer!
Det är du och många andra som är det kreativa Orust och nu vill vi stärka var
och en av er verksamma människor genom att etablera ett årligt återkommande
event under namnet BACKSTAGE Orust. Under 2021 genomför vi en pilot.
Eventet ramas in av en pampig invigning och en jublande avslutning.
Däremellan bjuds besökarna på ett smörgåsbord av händelser för alla sinnen.
Vad? Innehållet står du för genom att delta med det du redan gör idag och det
du brinner för. Genom att vi alla gör det vi är urbra på samtidigt avfyrar vi ett
fyrverkeri av kreativitet.
När? 28 - 29 augusti 2021.

Var? Där du själv bestämmer på Nordöstra Orust, det kan vara hemma hos dig
eller tillsammans med andra på en av er vald plats.
Hur? Anmäl och beskriv din händelse till oss. Arrangera din händelse på den av
dig utsatta tiden. Vi står för marknadsföringen, invigning och avslutning.

Varför? Vi vill utveckla relationerna mellan oss i det kreativa kraftfältet här
på Nordöstra Orust. Vi vill stärka dig som enskild aktör och bygga en gemensam stark identitet. Vi vill sätta Nordöstra Orust på kartan och vara ett attraktivt
besöksmål för kultur-, natur- och andra nyfiken på-upplevelser.

Skulpturutställning i Magasinet på Slussen - 2020

BACKSTAGE Orust är en fest för att fira vårt guld, den skatt vi
har i att vara många verksamma och kreativa människor på samma
plats. För att vi ska upptäcka och glädjas åt varandra.
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 stärker platsen både inifrån och utifrån.
Genom att samverka bygger vi vår identitet samtidigt som vi
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 en vecka eller två och att det blir ett
event som sprider sig. Inom projektet finns idén att förstärka
eventet med en digital plattform som har smarta funktioner
sprungna ur våra egna erfarenheter och behov.
Här är några exempel på möjliga Backstage-händelser
sprungna ur vår fantasi:
Ett konstnärsdrivet galleri i Magasinet på Slussen, konstutställning hemma i köket, en keramik-workshop hos någon av alla
keramiker i området, café i gårdsmiljö, gosa med djuren och
handla närodlat, konsert i ladan eller på berget, filmvisning
drive-in, minimusikfestival i trädgården, öppen verkstad, öppen
ateljé, historisk vandring, tatueringsvagn på kajen, kajakpaddling, dans längs pilgrimsleden, workshop i återbruk, syjunta, trädgårdsvisning, skördemarknad, husvisning, föreläsning, barnteater i
Allmag, omställningsinspiration...
B&B, caféer, intressanta platser och naturupplevelser är också
självklara och viktiga händelser på BACSKTAGE.
Det är DIN fantasi som sätter gränserna, inte vår.
I BACKSTAGE Orust är det du som bestämmer!

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

Här är KARTAN över området vi kommer att
arbeta med under 2021. Den orange linjen är
den slinga på vilken vi identifierat olika
aktörer som kan tänkas samverka.
Där finns:
Kulturutövare, Kulturella näringar,
Kulturföreningar & andra föreningar,
Hembygdsgårdar, MUMA, Kyrkor, Bibliotek,
Kulturhus, B&B, Kaféer och andra matställen,
Odlare, Skogsträdgård & andra trädgårdar en
kan besöka, Kultur- & Vandringsleder,
Återbruket, Loppisar, Konsthantverkare,
Waldorfskolan, Naturen, Havet, Gårdsmuseum, Kameler, får & andra djur, Gårdsbutiker,
EKO by, Kulturhistoria, Innovativ arkitektur,
Slussens pensionat...NI finns där.

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

Vi som arrangerar Backstage är en av arbetsgrupperna i föreningen
spotlightORUST - en paraplyförening för utveckling av nordöstra
Orust där kultur är motorn.
Vi har fått projektmedel från VGR för att arbeta med
platsutveckling av nordöstra Orust
(i VGRs värd kallas det ”att skapa ett Kultursystem”).
Vi kommer att utforma frågeformulär och göra workshops för att ta
reda på vad ni har för drivkrafter och identifiera möjliga samarbeten.
Vi står för marknadsföring och hemsida.
Vi håller i de övergripande trådarna: medan DU/NI står för innehållet.
När du bestämt vad du vill delta med markerar vi ut din händelse och
dess plats på BACKSTAGE-kartan. Kartan finns som en fysisk
och digital sådan och kan sen marknadsföras året om.
Låt oss kicka igång det första BACKSTAGE Orust 2021 och lägga
grunden för ett årligt återkommande event som knyter samman oss
i ett fyrverkeri av verksamhet och kreativitet.
Är du intresserad av att delta så kontakta oss.
Vi ses BACKSTAGE!

Kontaktperson
arbetsgruppen
BACKSTAGE:

www.spotlightorust.se/backstage
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Föreningen Ålgård, orustKONST,
Återbruket och Ekobyn Utsikten

Genomförs men stöd från:
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Utveckling av ett Kultursystem på Östra Orust
drivs av föreningen spotlightORUST.
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Hemsida:

Kia Nordqvist
kia@spotlightorust.se

Orust
Mykorrhiza
I ett vackert mönster hänger vi redan ihop.
Det påminner mycket om mykorrhiza som är
komplexet mellan en svamps hyfer/mycel och
en växts rötter när dessa lever i symbios med
varandra. Genom att fina underjordiska svamptrådar tränger in i rötterna, hjälper svampen
växten att ta upp vatten och närsalter plus att
den får skydd mot patogena organismer, samtidigt som svampen får organiska föreningar
från växten. Svampars mycel vet vi är ett av
värdens bäst fungerande system som inte bara
ger näring åt sig själv och de sina utan har en
förmåga att stödja och bidra till andra organismer i sitt upptagningsområde med en unik
kunskap om vad som behövs för att alla skall
överleva och utvecklas. Nu skall vi bara tänka
ut hur vi skall samverka på ett lika hållbart sätt.

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

DET STÖRRE PERSPEKTIVET. I samhället i stort pågår två kriser; pandemin och klimatkrisen. Båda dessa skeenden får människor
att vända sig till den egna landsbygden både för turism och för att bo och verka. Genom att samverka kan vi stärka vår identitet som
plats för kultur och naturupplevelser för besökare och som en gynnsam plats att slå sig ned som kreativ aktör.

