
KULTURKRAFT
Kultur för åländska skolbarn

Tidsplan

2023

• 15 februari, samt 15 april deadline för de åländska
kulturaktörerna till första rundan med Open Call´s.

• 28 februari samt 28 april, urvalskommittén väljer ut
kulturprojekt .

• 5 mars samt 5 maj, katalog klar till grundskolorna, digitalt
via nipa.ax

• April 2023 – maj 2024, första turnérundan för
kulturproduktionerna som valts att ingå i Kulturkraft .
.

2024 - 2025
• 15 mars 2024 deadline för åländska och nordiska kultur-

aktörerna till Open Call för läsåret september 2024 – maj 2025

• September 2024 – maj 2025 turnéplan med åländska
och nordiska kulturprojekt .

>> Läs mer på nipa.ax



Bakgrund

Ålands kulturdelegation och
Nordens institut på Åland (NIPÅ)
är initiativtagare till projektet
Kulturkraft . Vi vill skapa förutsätt-
ningar för att alla skolbarn på Åland
får kontinuerlig tillgång till färdiga
kulturproduktioner, skapande work-
shops samt kulturella upplevelser
och uttryck, oavsett bostadsort ,
socioekonomisk bakgrund, funk-
tionsvaration, kön, etnicitet , språk
och kulturell bakgrund. Därmed
erbjuds Åland kostnadsfrioch
inkluderande verksamhet inom
konst och kultur för grundskole-
barn och ungdomar som för-
håller sig till FN:s barnkonvention
som i ett kort utdrag säger
”erkännerbarnets rätt till vila
och fritid, till lek och rekreation
anpassad till barnets ålder och
rätt att fritt delta i det kulturella
och konstnärliga livet.”

Satsningen är en utveckling av
Ålands kulturdelegations pilot-
projekt KreativaKids 2019–2021
som erbjöd kulturupplevelser för
skolbarn. Ålands kulturdelegation
är samarbetspartner och bidrar

med ekonomiska medel under
2023-2024 för att säkra de åländska
aktörernas medverkan i Kulturkraft .

Val av kulturprojekt

Första steget är två Open Call´s där
kulturaktörer på Åland bjuds in att
ansöka om att vara en del av ut-
budet till grundskolorna med dead-
line 15februari 2023 och 15 april. En
urvalskommitté bestående av
representanter för NIPÅ, lärare vid
grundskola,Rädda Barnen, SKUNK,
konstnär/kulturorganisation, bibliotek
samt om möjligten skolelev,väljer de
kulturprojekt som presenteras i en
digital katalog.

Grundskolorna kan välja en eller flera
kulturproduktioner och eller work-
shops som passar deras önskemål
och behov, ur katalogen. Utifrån
skolornas egna val besöker sedan
konstnärerna skolan i perioden april
2023 till maj 2024.

Kulturkrafts utveckling

NIPÅ vill bygga en infrastruktur för
detta projekt som kan verka långt

KULTURKRAFT
- kultur för åländska skolbarn!

in i framtiden. Inledningsvis vill vi lyfta
fram åländska kulturprojekt på initia-
tiv från konstnärerna själva, via Open
Call´s. Urvalsprocessens resultat visar
hur många kulturprojekt vi har att
arbeta med samt eventuella behov av
kompetenshöjning för konstnärerna.

Nordisk medverkan

De nordiska bidragen som vi avser
komplettera projektet med under
2023 och fram till maj 2024, hand-
plockas och finansieras av NIPÅ.
Efter första skolåret öppnar vi upp
Open Call ansökningarna till de
nordiska kulturaktörerna, med
medel från NIPÅ. Den andra rundan av

Open-Call är planerad till den 15 mars
2024 för läsåret 2024–2025.

Utmaningen för att konceptet skall
kunna bli hållbart och ”överleva ” i
ett längre tidsperspektiv,är att de
åländska kulturproduktionerna
kompletteras med nordiska.

De nordiska projekten skall ses
som ett komplement till de åländska,
där den ena inte kan leva utan den
andra. Kombinationen av nordiskt
och åländskt skapar möjilgheter till
utveckling, synergier,kompetens-
höjning och en långvarig framtida
satsning som understödjer en kultur-
kraft på Åland, för åländska skolbarn.

Kulturkraft är ett projekt sommöjliggörkultur i åländska
skolor.Kulturkraft har sommål att erbjuda grundskolans
elever ett rikt ochkostnadsfritt utbud av konstnärliga
upplevelser i sin skolmiljö.

Kulturkraft – bygger på följande värderingar:

• Kulturkraft har som mål att erbjuda barn i grundskolanpå
Åland ett rikt och kostnadsfritt utbud av konstnärliga
upplevelser i sin skolmiljö.

• Konst och kultur stärker barns psykiskahälsa.

• Jämlikhet , värdegrunden för vårt samhälle bygger
på allas lika värde.

• Stärka kreativitet och psykiskhälsa samt trygghet . Kreativitet
och konstnärliga uttryck är viktiga verktyg för att stärka skol-
barnens självkänsla och hjälper dem få tillgång till flera sidor
och nyanser inom sig själva

• Miljömedvetenhetoch hållbarhetsperspektiv, miljötänk och
kreativitet går hand i hand och med rätt målsättning leder
det till hållbarhet .

• Kulturarvet , skolbarnen får kännedom om vårt kulturarv och
historia, samt kunskap om vår omgivning, natur och miljö.

• Kulturproduktioner för och med skolbarn i deras egen skolmiljö.

• Kulturworkshops för att bygga och stärka skapande
och kreativa skolbarn.


