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A. Hallands bildningsförbund ska säkerställa fortlevnad och utveckling av över-
enskommelsen om regional samverkan gällande kultur för äldre. Dessutom 
ska Hallands bildningsförbund samordna, främja, utveckla och förmedla kul-

tur av hög kvalitet till äldreomsorg, handikappomsorg och föreningsliv. 
 
Komplettering Augusti 2019:  
Vi är överens om att utvecklingsarbetet även ska kunna fördelas till sådant som ryms 
inom det bredare begreppet Kultur och Hälsa.

Kultur och Hälsa
Pandemihantering och artister på Youtube
Under våren filmade vi 12 halvtimmeslånga musikprogram med totalt 23 
av de yrkesverksamma artisterna i vårt utbud. Dessa kunde erbjudas ett 
förstärkt arvode som stöd i en besvärlig tid, något som var väldigt upp-
skattat. Programmen lades upp på vår youtube-kanal ”Kultur för livet” 
och har hittills (feb-22) 4308 visningar.

Under hösten genomförde vi en Uppspelsdag där tio program för 2022 
presenterades för våra beställare. Enormt gensvar från både artister och 
publik att åter kunna genomföra detta arrangemang i livs levande livet! 
Som stöd med tanke på pandemin utgick för första gången ett mindre 

arvode till de medverkande artisterna. Denna dag filmades och finns på vår 
youtube-kanal.

Kanalen, ”Kultur för livet”, som startades 1 april 2020 har i dag (feb-22) 41 program med totalt över 34.000 
visningar.

Vilket program är mest populärt? Jo, ett sittgympa-program gjort i samverkan med kultur- och hemvårdsför-
valtningen i Halmstad. Överlägsen ledning med 7126 visningar! Vilket kan ses som ett tecken på att vår kanal 
når den avsedda publiken.

Musikteater på beställning
Från våra beställare av kulturprogram finns ofta önskemål om program som är ”lite mer”. Sedan 2015 har vi 
producerat sex sådana program. Det är i form av små minimusikteatrar som har både berättelse, agerande, 
dans och musik. Teman som avhand-
lats är bl a en dansbanekväll på 40-, 
50-tal, minnen från den stora, svens-
ka radioepoken, kärlekens uttryck 
nu och då och den stora TV-epoken 
från tv:ns barndom och framåt. De 
sex produktioner som gjorts har 
tagits emot med stor förtjusning av 
publiken och bokats många hundra 
gånger. Förutom att glädja publiken 
har de gett mycket goda arbetstillfäl-
len för halländska artister. 

Den senaste produktionen gjordes 
efter en idé av vår hembygdskon-

sulent och som vanligt stod Martin Odd för 
manus och regi. Föreställningen Stavbäck-
askräddaren handlar om en hemsk mordhis-
toria från 1800-talets slut som utspelar sig i 
trakten av Vessigebro. På scenen förmedlas 
historien med både allvar, skämt och mycket 
musik av Bo Liljedahl och Henrik Murdock. 
Ett sceniskt möte över generationerna med 
två av våra mest bokade artister.

Nyhetsbrev
För att berätta om vårt arbete med kultur och 
hälsa riktat till äldreomsorgen i Halland ger 
vi med stor oregelbundenhet ut ett Nyhets-
brev. Brevet sprids till personal, beslutsfat-
tare, politiker, föreningsliv och andra intres-
serade av området. I 2021 års nyhetsbrev 
finns  bl a en lång intervju med cheferna för 
Hemvårdsförvaltningen och Kulturförvaltningen i Halmstad. Chefer som gång på gång betonar att kulturen är 
av stor vikt i äldreomsorgen. ”Jag brukar säga att äldreomsorgen består av 70 % omvårdnad och sjukvård men 
också 30 procent som är det sociala livet, det är där kulturen kommer in. Det är den frivilliga delen med kultur 
och aktiviteter som gör att vi får bra betyg. Det är det som är skillnaden mellan bra och dåliga boenden”, sä-
ger Sergio Garay Valderrama, chef för Hemvårdsförvaltningen i Halmstad.

Kultur som stöd för rehabilitering
I Hallands kulturplan för 2021-2024 anger regionen sin vilja att ”ta fram en modell för kulturaktiviteter som 
stöd för rehabilitering i Halland.”

Arbetet har bedrivits i en nybildad samverkansgrupp med representanter för Hbf och regionens kultur och 
skolförvaltning. Gruppen har bl a tagit del av erfarenheter från Region Jönköpings län som sedan 2014 arbe-
tat med ”Kulturunderstödd rehabilitering” (KUR). KUR är en insats som går ut på att grupper, som står långt 
ifrån arbetsmarknaden och varit långtidssjukskrivna för bland annat mild psykisk ohälsa eller smärttillstånd, 
erbjuds kulturaktiviteter i grupp. Under tio veckor och vid tjugo tillfällen får de utöva olika kulturformer 
under professionell ledning. Jönköping har kunnat rapportera om signifikanta förbättringar för deltagarna, bl a 
vad gäller upplevd hälsa och återgång i arbete.

Utvecklingsarbetet av en halländsk modell påbörjades 2019 utifrån ett uppdrag från förvaltningschefen på 
Kultur och skola och en av enhetscheferna för Regionkontoret. Sådan modell kunde presenteras i slutet av 
2019 och lades i början av 2020 fram för regionens sjukvårdsdirektör. Tanken var att sedan introducera denna 
modell för kommunerna och sjukvården och genomföra ett antal pilotgrupper. Pandemin kom i vägen men 
trots detta kunde Laholms kommun genomföra en grupp i slutet av 2020. Resultaten var så lovande att kom-
munen nu planerar att starta två nya KUR-grupper första halvåret 2022. Utifrån dessa resultat blir nästa steg 
att introducera KUR för samtliga kommuner, politiker, chefer och alla med intresse för området. 

Uppdraget att utprova KUR i Halland har för Hbf:s del getts till Martin Odd, som under en första period går 
in i rollen som regional samordnare för KUR-satsningen.

Kulturförmedling 
År 2021 År 2021 började oerhört lugnt, ingen vågade boka några arrangemang. Under januari månad hade 
vi inga program, i februari ett genomför program som visades digitalt och i mars 4 st program, där något var 
digitalt och ett tidigt, modigt utomhusprogram.  

Martin Odd,
utvecklare Kultur och Hälsa

Anna Lovdal och Axel Croné. Foto: Martin Odd.

Stavbäckaskräddaren. Bo Liljedahl och Henrik Murdock. Foto: 
Martin Odd.



Efter en period med mer avbokning än bokning ökade bokningarna utom-
hus och under sommarmånaderna blev det relativ fart på bokandet igen. 
Sedan 2020 fanns listor med utomhusspelande artister och de utgör en 
egen kategori på hemsidan, för att underlätta för beställarna att lätt hitta 
bland våra artister. Både de som kan spela utomhus och de som kan ge-
nomföra digitala bokningar.  

När restriktionerna lättade under hösten exploderade bokningarna och 
under nov-dec försökte alla få lite efterlängtad kultur. Då var trycket högt 
på mail och telefon.  

Vi genomförde även en efterlängtad uppspelsdag i början av december. 
Restriktionerna ändrades en dryg vecka innan, till att kräva vaccinations-
bevis och dessutom var det snöoväder, så av ca 230 bokade kom ca 110 

personer. Vi fick också lära oss hantera vaccinationsbevisen. Men dagen blev lyckad och genererade även en 
film som finns tillgänglig på vår youtube-sida där de som inte kunde närvara kan se den i efterhand. (Jag har 
redan haft flera bokare som har sett filmen och väljer program därefter). 

En sak som har varit genomgående är att fler använder telefon när de bokar. Som om de vill ha lite extra 
mänsklig kontakt i konstiga tider. Många samtal har även varit från artister som undrar hur det ser ut, om bok-
ningarna kommer igång igen eller från föreningar som undrar hur de ska tänka och agera.  

Förändringar i rådande rekommendationer har direkt speglat av sig i form av antingen avbokningar eller bok-
ningar, beroende på restriktion. En följd av de minskade bokningarna har varit att vi har tappat flera av våra 
yrkesverksamma artister. De har tvingats att söka andra jobb. 

En rädsla var att föreningslivet och pensionärsföreningarna skulle ha svårt att klara sig utan verksamhet. Då 
med tanke på nyrekrytering och viljan att driva vidare. Skulle föreningar få svårt att hitta ersättare för eldsjälar 
som kanske inte finns kvar eller orkar fortsätta, när möjligheten för möten försvann. Men, utan att ha stöd av 
någon statistik, ser det inte ut att vara så stort bortfall som befarat. Mycket tid har lagts på att förklara hur de 
går till för nya beställare som tagit kontakt.

Förmedlade bokningar år     2021   2019
Föreningsliv   213    525
Kommunal omsorg  510    873
Totalt:   723 1 398 
 

Musikstunder i demensvården 
Efter en seg start på 2021 och inga bokningar, kom det in några bokningar 
till första veckan i mars och sedan lite fler i månaden. Det var tydligt att 
dom boende och personalen var trött på isoleringen och att det inte hände 
något på boendet. I April blev det lite lugnare, och i maj satte bokningarna 
fart.

Till skillnad från våren 2020. så bokade många spelningar inomhus.

I juni och juli var det många bokningar som genomfördes utomhus. Flera 
boenden i Halmstad kommun, som inte bokat så mycket dom senaste 
åren, började höra av sig igen om utomhuskonserter. Dessa boenden fort-

satte att boka när inomhussäsongen började under hösten och in i vintern.

Restriktioner och isolering verkar ha skapat ett sug efter kulturstunder, en stund att träffas. Kontakten med 
aktivitetsombuden på dom olika boenden har också fördjupats. En annan medvetenhet om livets och världens 

skörhet har gjort att kvaliteten har höjts under 
sångstunderna.

I mitten av april gjordes en reklamvideo, utomhus 
med våren som tema. Youtube klippet gick ut till 
aktivitetsombud och chefer på olika boenden och 
genererade säkert därigenom flera bokningar. Att 
lägga ut digitala sångstunder eller reklam på Youtu-
be, har varit ett bra sätt att hålla kontakten med 
beställarna.

Flera bokare i Kungsbacka hörde av sig igen efter 
många års paus och där verkar musikstunderna vara 
välkomna in i 2022. Falkenbergs kommun har fått 
tillbaka sin kulturpott efter något års uppehåll, det 
har gjort att många boenden haft råd att boka vid ett 
flertal tillfällen. Den enda kommunen därdet syns 
en nedgång är Varberg. 
 
Totalt genomfördes 153 musikstunder, varav 30 
utomhus, år 2021. De fördelades så här mellan 
kommunerna:
Falkenberg:  66 musikstunder, varav 2 utomhus.
Kungsbacka: 40 musikstunder, varav 6 utomhus 
Halmstad:  35 musikstunder, varav 16 utomhus
Varberg: 12 musikstunder, varav 6 utomhus 
Laholm: inga musikstunder 
Hylte:  inga musikstunder. 
 
ANALYS AV MÅLUPPFYLLELSE
Överenskommelsen om regional samverkan gällande kultur för äldre är fortfarande unik och därför föremål för 
intresse från andra håll i landet. Samtidigt gör det att de personer som är nya på chefsposter i äldreomsorgen 
behöver få information och emellanåt argument för att den ska följas. I det arbetet har vi lyckats väl, inte minst 
genom direkt samverkan med ledningen för Region Hallands Kultur- och skolförvaltning. REKO-gruppen har 
stor betydelse för uthålligheten i arbetet.

Liksom tidigare år har coronapandemin försvårat arbetet på många sätt. Men genom flera olika åtgärder menar 
vi att även den delen av målformuleringen har nåtts på ett bra sätt. Tillägget om ett bredare utvecklingsarbete 
har gått vidare genom främst samverkan med Laholms kommun kring KUR och därmed är även det målet 
fyllt.

Budgeterad fördelning av regionbidraget
Utvecklare kultur och hälsa 650 000 kr
Subvention föreningar  235 000 kr
Subvention Laholm    52 407 kr
Subvention Hylte    20 474 kr
Subvention Halmstad  177 162 kr
Subvention Falkenberg    89 898 kr
Subvention Varberg  123 267 kr
Subvention Kungsbacka 136 792 kr
Musiker   420 000 kr
Kulturförmedlare  515 000 kr
Summa utv.mål A:           2 420 000 kr

Jörgen Magnusson, musiker

Charlotta Magnusson,
kulturförmedlare

Musikstund vid Slottsparkens äldreboende i Halmstad. 
Foto: Kirsi Koste.



Ett av Bästa samverkansplatsens viktigare verktyg för att skapa sam-
verkan mellan ideella organisationer och mellan idéburen och offentlig 
sektor, är den Halländska Överenskommelsen (HÖK). 

Under 2021 har fokus legat på dialogen som verktyg för att stärka så väl 
demokratin och den psykiska hälsan i Halland. HÖK har varit en av tre 
arrangörer för Demokratistugans besök i Halland. Demokratistugan var en 
del av regeringens kommitté för uppmärksammandet av att det är 100 år 
sedan den lika och allmänna rösträtten infördes i Sverige.  

Under perioden har fem HÖK-konferenser arrangerats: ”RUS slutkonfe-
rens: från ord till handling”, ”Föreningars livskraft i en ny tid”, ”Fram-

tidsforum: Så skapar vi smittsäker föreningsverksamhet”, ”#ViMåstePrata: Emma Frans”, samt ”Samverkans-
konferens: Starkare än förr”. Syftet med konferenserna har varit att synliggöra områden som skulle gynnas av 
en högre grad av samverkan och peka ut områden, metoder och exempel på hur det kan ske. 

Vid sidan om konferenserna har tre dialogmöten arrangeras: RUS-remissdialog, dialog om tillväxtstrategin och 
dialog om införandet av demokrativillkor. Dokumentation från dialogerna har samlats in och följts upp. Den 
idéburna sektorn har fått ett större och uttalat avtryck i RUS och i tillväxtstrategin än tidigare. Vid dialogen om 
införandet av demokrativillkor formulerades ett gemensamt yttrande som skickades till regionstyrelsen.    

Processledaren för Bästa samverkansplatsen har deltagit i flera nationella, regionala och lokala sammanhang 
som handlat om samverkan, demokratiutveckling i Sverige och idéburna aktörers förutsättningar.  

B. Hallands bildningsförbund ska samordna arbetet inom Bästa samverkansplat-
sen. Syftet är att stärka och utveckla samverkan inom ideell sektor och mellan 
ideburen sektor och offentlighet, i första hand Region Halland.

Rebecca Nordström, processledare

Strategiskt arbete
Under året presenterades en kartläggning som visade på att det fanns en övergripande kännedom av HÖK 
inom Region Halland. Samma kartläggning visade att det fanns en skild syn på samverkan inom regionen, 
beroende på vilken del av organisationen som undersöktes. Slutsatsen från kartläggningen är att Överenskom-
melsen behöver stärka upp sina kontakter med Region Hallands hälso- och sjukvård för att säkerställa att hela 
Region Halland får ta del av Överenskommelsens arbete. För att stärka upp den regionala förankringen ytterli-
gare har kontakter med Länsstyrelsen i Halland upprättats och en person från Länsstyrelsen har adjungerats in 
i arbetsgruppen. 

För att stärka den idéburna förankringen av HÖK har arbete ägnats åt att vara en resurs för idéburna under 
pandemin. Pandemins läge och utveckling i Halland har rapporterats regelbundet och idéburnas situation har 
särskilt lyfts. Utifrån parternas erfarenheter under pandemin har det arrangerats aktiviteter med konkreta ex-
empel och metoder för föreningsutveckling och smittsäkra arrangemang. Aktiviteterna har också syftat till att 
öka kontakten och samarbeten mellan idéburna aktörer.

ANALYS AV MÅLUPPFYLLELSE
Målet, uttryckt som syftet att stärka och utveckla samverkan, har fyllts väl. Påståendet grundas bl a på mäng-
den företrädda verksamheter vid samverkanskonferensen, samt utvecklingen av samverkan kring psikysk häl-
sa. Arbetsgruppen kopplad till den Halländska Överenskommelsen spelar  en betydande roll i sammanhanget.

Budgeterad fördelning av regionbidraget
Processledare  426 000 kr
Summa utv.mål B: 426 000 kr

Deltagare vid Samverkanskonferensen: Starkare än förr. Foto: Rebecca Nordström



År 2021 års verksamhetsplan påverkades starkt av de nya restriktioner 
som kom att införas år 2021, vilket krävde en helt ny verksamhetsplan. 
Den planerade biblioteksturnén av demokratiutställningen Hallands starka 
kvinnor fick skjutas fram till hösten, då biblioteken stängde sina lokaler 
för allmänheten. För att erbjuda visning digitaliserades utställningen och 
visades via HBF:s hemsida. Ytterligare programinnehåll producerades. 
Den fysiska utställningen byggdes upp och kunde visas lokalt på Galleri 
70 i Halmstad från februari till april. 
 
Under 2021 skulle även Halland arrangera SHF:s riksstämma, men då res-
triktioner inte avtog, beslöt hembygdsrådet att tacka nej till att arrangera 
SHF:s Riksstämma under 2021 eftersom inplanerade bussresor för att visa 
det halländska kulturarvet inte skulle kunna genomföras p g a smittoris-

ker. Istället arrangerade SHF riks själva en kortare stämma i augusti som Halland deltog på med valda ombud. 
Inspelade berättelser om halländska kulturarvsmiljöer producerades till appen ”StorySpot”.  

För att stimulera hembygdsföreningar att våga arrangera evenemang sommartid erbjöds föreningar att fritt 
boka in tre utvalda kulturprogram, med begränsat antal: ”Mot okänt mål”, ”Stavbäcka- 
skräddaren” (nyproducerat) och barnteatern ”Det susar i säven” för föreningar i Halmstad kommun (produk-
tionsbidrag från Halmstad kommun).  

Under hösten genomfördes en intensiv turné av utställningen till alla stadsbibliotek i Hallands kommuner och 
med tillhörande invigningar och program med föreläsningar och lokala 
berättelser på varje plats där föreningarnas representanter stod för program-
innehållet på varje plats. 

Under 2021 erbjöd SHF på riksnivå en mängd olika vidareutbildningar 
inom hembygdsområdet, genom nyanställd personal. Konsulenten del-
tog vid 22 tillfällen i olika sammanhang som ex. ”föryngring”, ”vi visar 
vår bygd”, ”byggnadsvård”, konsulentträff samt om ”Kulturarvet som 
besöksmål” med Tillväxtverket och regionala företrädare som inbjudna 
parter. Konsulenten deltog även som hembygdsrörelsens representant vid 
Länsstyrelsens presentation av åtgärder inom Vattendirektivet, RUS-möte 
inom Halland och vid ett informationsmöte till kommunernas kulturansva-
riga chefer om Hallands kulturarvsaktörer, arrangerat av Region Halland 
– kultur.   

Konsulenten tillsammans med ordföranden och Skogliga rådets represen-
tant medverkade även vid planeringsmöten av Länsstyrelsens skogspro-
jekt KomUT, som är en riktad informationskampanj för att bättre skydda 
skogens kulturarvs värden (resulterat i en utbildning för allmänheten under 
2022 med digitala möten och exkursioner i fysisk miljö). 

Från och med juni startade planeringsmöten med Länsstyrelsen i Halland, 

C. Som medlem i Sveriges Hembygdsförbund har Hallands bildningsförbund 
ansvar för utvecklingsstöd till hembygdsrörelsens verksamhet. Dessutom ska 
Hallands bildningsförbund vara en resurs i arbetet med stöd till utveckling av 

övrig ideell sektor inom kulturarvet

Kerstin Hultin,  
hembygdskonsulent

Kulturmiljö Halland, Region Halland – kulturarv och Hallands Släktfors-
karförening i syfte att förbättra skyddet av torplämningar på kartor där 
dessa inte finns med idag. 

Inom Hembygdsrådet hölls åtta rådsmöten, varav majoriteten ägde rum 
via Zoom. En fysisk nätverksträff för alla kulturarvsaktörer arrangerades i 
början av september i Kungsbacka. En fysisk höstträff för alla föreningar 
arrangerades på Katrinebergs folkhögskola i oktober, med en efterföljande 
planeringskonferens för hembygdsrådet. Under våren och hösten produ-
cerades tidningen I Halland med upplaga av 2500 ex. En praktikant från 
Halmstad högskola ”kultur och samhälle” deltog under några månader 
under hösten samt en Prao-elev från Vallås skola år 8 under en vecka i 
november. 

Medlemsantalet sjönk under året till 19 392 medlemmar. Sveriges Hem-
bygdsförbund har genomfört en enkät till landets hembygdsföreningar och 
den säger att i Halland genomförde föreningarna 594 evenemang med 
ca 34 440 besökare under år 2021. Den ideellt arbetade tiden i Halland be-
räknas till ca 98 180 timmar.

ANALYS AV MÅLUPPFYLLELSE
Målet att bistå hembygdsföreningar med utvecklingsstöd har uppfyllts väl 
med tanke på de av pandemin präglade förutsättningarna. 

Målets andra del som handlar om stöd till övrig ideell sektor inom kultur-
arvet har inte uppfyllts. Visserligen är hembygdsrörelsen genom sin stor-
lek och därmed följande resurser en stabil partner som många andra kulturarvsföreningar samverkar med och 
lutar sig mot. Men det direkta stödet till andra ideella kulturarvsaktörer menar vi bör skiljas från vårt uppdrag 
att bedriva utvecklingsarbete inom vår egen organisation.

Stor betydelse för måluppfyllelsen har Hembygdsrådet och den direkta 
kopplingen mellan hembygdskonsulenten och föreningsverksamheten som 
det ger.

Budgeterad fördelning av regionbidraget
Hembygdskonsulent  750 000 kr
Förtroendevalda    30 000 kr
Finska krigsbarn film 165 000 kr
Summa utv.mål C:  945 000 kr

Rösträttskämpen Frigga Carlbergs 
pjäs ”Samma don” var en levande 
programpunkt som framfördes 
under demokratiutställningens 
turné, här i Klara-salen, Halmstad 
Stadsbibliotek. Kjell-Åke Rinnarv 
och Anette Sundqvist gestaltade 
rollerna i denna bearbetning. Foto: 
K. Hultin

På Falkenbergs Stadsbibliotek 
föreläste Eva Bergengren om den 
kvinnliga rösträttsrörelsen och 
falkenbergsfödda Frigga Carlberg. 
Foto: K. Hultin.

Demokratiutställningen resulte-
rade i ett fördjupningshäfte med 
inlämnade livsberättelser om 
kvinnliga politiker som verkade 
i Hallands första små kommuner 
innan kommunreformerna. För-
djupningshäftet finns inlämnade på 
alla Hallands huvudbibliotek samt 
Arkiv Halland. 



Olika stödinsatser
En föreläsningsföreställning gavs Hallarnas Skådespelarlag om kropp-språk och sceniskt arbete med inslag av 
interaktiv balett på Emmanuelskyrkan, Halmstad.

Koreografi och danscoaching av Teater Gaia, och föreställningen Argusmötet, om kvinnlig rösträtt på Bibliote-
ket, Falkenberg.  

Deltog som adjungerad i styrelsearbetet för Halmstad Folkparks Kulturallians med syfte att rädda Kulturhuset, 
en byggnad som svarar mot många akuta behov amatörteaterföreningar i Halland delar.  

Besökte teaterföreningen Scendraget, ledde teckenspråks-allsång och visade exempel på olika komiska scenis-
ka uttryck. 

Varit rörelseinstruktör och regikonsult för Maskrosteaterns barn- och familjeföreställning Rödluvan och var-
gen. 

Besökt Husknuten (föreningshus för funktionshinderföreningar i Halland) med kroppsspråk och teckenspråk i 
samband med utställningen Min demokrati. 

ANALYS AV MÅLUPPFYLLELSE
Scenkonstens aktörer i Halland har fått även 2021 hackat av pandemirelaterade restriktioner och allmän smitt-
spridning. Vi har ändå kunnat ge stöd åt några av de som försökt hålla igång. I Slottsspelet på Halmstad slott 
samverkade vi med ett flertal olika aktörer. Med utvecklingen av kostymförrådet ser vi också ökade möjlig-
heter att underlätta för teatergrupper att kunna uppträda i adekvata kostymer även när budgeten är tunn. Med 
tanke på pandemin och tidigare års fruktlösa ansträngningar har vi lagt energi där den tagits emot under 2021.

Budgeterad fördelning av regionbidraget
Teaterkonsulent 660 000 kr
Slottsspelet  100 000 kr
Summa utv.mål D: 760 000 kr

D. Hallands bildningsförbund ska utgöra en stödfunktion för, i första hand fören-
ingsdrivna, scenkonstaktörer i Halland med fokus på teaterområdet. Hallands 
bildningsförbund ska samverka med andra aktörer inom scenkonstområdet. 

Hallands bildningsförbund ska aktivt arbeta för att öka sin verksamhet i norra Halland.

Slottsspelet – Sensationer på slottet 1619 
Intensivt manusarbete i samråd med historikern och akademiledamoten 
Peter Englund och dramaturgen Birgit Hageby.  

Föreställningens yttre form utvecklades för att kunna möta olika scenarier, 
scenerna anpassandes efter pandemins olika restriktioner.  

Repetitionerna började över zoom och 
därefter, när restriktionerna hävdes 
vilket var fyra veckor före premiären, i 
verkligheten och på plats: innergården 
på Halmstad slott och dess trädgård. 
Över hundra deltagande. Orkester, 

sångare, kör, fäktning, flaggor och hästar. Medverkande från nästan alla Hal-
lands kommuner. Biljetterna sålde slut, publik och recensenter var eniga om 
att det var en storslagen upplevelse. Många i ensemblen uttryckte en önskan 
om att spela även nästa sommar och en fruktbar utvärdering gjordes.  

När hösten var som mörkast bjöds de medverkande på en biografvisning av 
den egna föreställningen i Figarosalen och planerandet inför nästa års spel 
har kommit igång.
 
Styra Och Ställa
Regi av barnföreställning från fyra år om mötet mellan Christian IV och Gustav den II Adolf på Halmstad 
slott. Föreställningen kom att ingå i Slottsspelet. Repetitioner med 
Obanteatern på Smedjan Falkenberg och zoom. 
 
Kostymeriet  
Äntligen, efter fyra års sökande, mailande, uppvaktande och knackan-
de på dörrar - har bildningsförbundet fått en plats för sin stora samling 
kostymer och rekvisita avsedda att komma länets ideella krafter till del. 
Kostymarkivet har växt med minst det dubbla genom ett tillskott i form 
av ett arv från Göteborgs Stadsteater. 

Flytten gick i månadsskiftet september/oktober från Halmstad slott, där 
vi fått husera på nåder utan att behöva betala någon hyra. Den nya adres-
sen är Frögatan 10, en fristående f.d. tvättstuga. Rymlig, ljus, torr och 
lättillgänglig. Lokalerna städades ur, och med hjälp av ideella krafter 
anpassades de med hyllsystem och organiserandet tog vid. Det har redan 
kommit de halländska amatörerna till glädje. 

Styra Och Ställa med Obanteatern. 
Foto: Ika Nord

Ika Nord, teaterkonsulent

Skådespelare från daglig verk-
samhet. Foto: Ika Nord

St Göran och draken, ur Slottsspelet. Foto: Jonas Gerdle



Kortfattad beskrivning av verksamhetens förhållande till de regiona-
la kulturpolitiska målen och den regionala kulturpolitikens bas- och 
spetsuppdrag
Överenskommelsen mellan Region Halland och Hallands bildningsförbund tecknades innan Hallands kultur-
strategi och kulturplan 2021-2024 formulerades. I vårt arbete har vi relaterat till de Region Hallands kulturpo-
litiska mål som de formuleras i nu gällande Kulturstrategi och -plan.

Region Hallands kulturpolitiska mål: Verksamhetens koppling i korthet

- ge likvärdiga möjligheter för alla att - i alla 
skeden i livet - skapa, uttrycka sig och uppleva 
kulturens olika yttringar

Överenskommelsen om regional samverkan gäl-
lande kultur för äldre har, liksom musikstunderna 
i demensvården direkt koppling till målet. Famil-
jeföreställningar för hembygdsföreningar har en 
direkt koppling till strävan att öppna det halländska 
kulturarvet för fler yngre hallänningar. 

- det materiella och immateriella kulturarvet ska 
värnas, vårdas, utvecklas och användas

Stödet till hembygdsföreningarnas arbete har direkt 
koppling till målet.

- kulturen ska ges en central position i livsmil-
jön

Kultur i särskilda boenden, träffpunkter, förenings-
lokaler m m träffar direkt på målet. Likaså föreställ-
ningarna i centralt belägen slottsmiljö.

- medverka till förnyelse, spets och kvalitet i 
konst- och kulturlivet

Sensationerna på Slottet träffade direkt på målet. 
Även de subventionerade kulturprogrammen som 
förmedlas, främst avseende musiklivet.

- underlätta för kulturskapare att bo, verka och 
utvecklas i Halland samt medverka till att de 
kreativa och kulturella näringarna och företag-
samheten kan spela en viktig roll

På olika sätt har vi bidragit till betalda arbetstillfäl-
len för många kulturskapare under pandemins ar-
betstorka genom inspelningar av program för digital 
spridning samt specialgjorda teaterföreställningar 
för sommarturnéer.

- utveckla samarbetsformer så att kommuner, 
kulturinstitutioner, enskilda kulturutövare, för-
eningsliv och företag tillsammans ska kunna 
erbjuda ett ökat och mångsidigt kulturutbud i 
hela Halland. De regionala kulturverksamheter-
na ska vara obundna krafter som skapar möjlig-
heter för Halland.

REKO-gruppen avseende Kultur och hälsa, utveck-
lingen av KUR, Hembygdsrådet, den Halländska 
Överenskommelsen, samt den breda samverkan i 
Slottsspelet är alla exem,pel på att vi bygger vår 
verksamhet på utveckling av såväl former för som 
direkta samarbeten.

Budgeterad fördelning av regionbidraget (6 300 kkr från DNKS + 200 kkr från RS)
Utvecklingsmål A   2 420 000 kr
Utvecklingsmål B      426 000 kr
Utvecklingsmål C      945 000 kr
Utvecklingsmål D       760 000 kr
Gemensamma kostnader  1 949 000 kr
Summa:    6 500 000 kr


