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DET FRIA ALTERNATIVET 

2016  var  Österängens  Konsthalls  första  hela  verksamhetsår.  Det  blev  ett  år  där  konsthallen 
etablerade sig på konst- och kulturscenen; lokalt, regionalt och nationellt.

Sammanlagt  producerades  inte  mindre  än  åtta 
utställningar. Utöver det en rad arrangemang, event 
och  gästspel.  Mest  uppmärksammade  blev  kanske 
utställningen  “Skogen,  djuren,  människorna  och 
jag”  med  Nina  Hemmingsson,  som  bland  annat 
recenserades  i  SVT:s  “Kulturnyheterna”   och 
fotoutställningen “Iraq Between Pain and Hope” av 
den irakiske fotografen Naseem Hussein.

Året har varit intensivt och innehållsrikt på många 
sätt. Vi har firat vår ettårsdag med en poesifestival, 
vi  har  haft  konstkollo  för  barn,  vi  har  haft 
sommarskola för 450 flyktingungdomar, vi har haft 
teaterföreställningar, vi har öppnat konsthallen med 
en salong för alla, vi har slagit publikrekord. Vi har 
gått  från  att  vara  en  uppstickare  till  en  aktör  att 
räkna med.

Detta  har  varit  möjligt  tack  vare  de  tusentals 
arbetstimmar  våra  medlemmar  och  volontärer  har 
lagt ner, men också på grund av att vi under 2016 
även  fick  ökade  anslag  från  Jönköpings  kommun 
och därmed kunde anställa en verksamhetschef.

Österängens  Konsthall  drivs  av  en  ideell  förening  och  har  inget  vinstintresse.  Allt  eventuellt 
överskott går tillbaka till föreningen och konsthallens verksamhet. Men från och med nu kallar vi 
oss inte längre för en “ideellt driven konsthall” utan för “en fri konsthall”. En professionellt driven 
verksamhet kräver möjligheter att arbeta professionellt. Och ett levande konst- och kulturliv kräver 
aktörer som står fria från andra intressen än den egna verksamheten.

Det  är  vår  övertygelse att  Österängens Konsthall  och den nyskapande,  kreativa och dynamiska 
verksamhet  vi  bedriver,  inte  bara  skapat  en  plats  för  samtidskonst  som  tidigare  saknades  i 
Jönköping, utan också bidragit till ett mer levande och spännande kulturliv i hela regionen.

Vi  ser  nu  fram emot  2017  då  vi,  utöver  ett  spännande  och  högkvalitativt  utställningsprogram, 
planerar att utveckla konsthallen som en medskapande arena och visa på konsten och kulturens 
inneboende möjlighet till dialog, samtal och förståelse. 

Marcus Appelberg Johanna Linder
tillf. ordförande verksamhetschef
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FÖRENINGEN OCH DESS MEDLEMMAR 

Österängens Konsthall har fortsatt att växa under 2016 och har idag 260 medlemmar. Vi 
fortsätter därmed att vara Jönköpings största kulturförening och är djupt tacksamma över det 
stöd och det intresse för verksamheten våra medlemmar visar.

På årsmötet,  som hölls  den 6 mars i  konsthallen,  valdes en ny styrelse.  Till  ordförande 
valdes Eva Göransson, som en kort tid efter årsmötet valde att lämna sin post på grund av 
personliga  skäl.  Vice  ordförande  Marcus  Appelberg  har  sedan  dess  agerat  tillförordnad 
ordförande.

Styrelsen:
Ordförande: Vakant
Tillförordnad ordförande: Marcus Appelberg
Tillförordnad vice ordförande: Jesper O.T Andersson
Sekreterare: Kristoffer Wolke
Kassör: Helena Forsman
Suppleant: Åsa Rosén

I april anställdes Johanna Linder som verksamhetchef. Tjänsten är en projektanställning på 
halvtid till och med december 2016. Sedan tidigare är också Maggie Elkhouri anställd som 
konstpedgaog och receptionist, också det en tidsbegränsad halvtidsanställning.

Styrelsen  ser  ett  stort  behov  av  att  under  de  kommande  två  åren  kunna  utöka  antalet 
årstjänster.

Personal:
Verksamhetschef: Johanna Linder
Pedagog: Maggie Elkhouri
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UTSTÄLLNINGAR 

Under 2016 producerades åtta utställningar på Österängens Konsthall. Vi har bjudit 
på en blandning av konstformer - året påbörjades med en utställning om arkitektur, 
fortsatte med en av landets främsta serietecknare, en utställning om krigets terror i 
Irak, en examensutställning från Fotoskolan i Jönköping, installations- och videokonst 
av högsta kvalitet, en frihetskonferens, en processorienterad installativ utställning av 
funnet och återvunnet material och slutligen en öppen salong för alla som känner sig 
som konstnärer. 

Det  har  varit  vårt  mål  från  starten  att  erbjuda  en  bredd  av  konstarter  av  nationell  och 
internationell  dignitet.  Även  om  årets  utställningar  till  stor  del  presenterat  svenska 
konstnärer finns här också internationella namn. Ett sådant exempel är  utställningen “Iraq 
between  pain  and  hope”   -  ett  samarbete  mellan  den  den  irakiske  fotografen  Naseem 
Hussein och den svenske fotografen Marcus Gyllborg. Utställningen, som speglade det kaos 
och den terror som präglat vardagslivet i Irak, från den amerikanska invasionen fram till 
idag, rönte stor uppmärksamhet. Sedan utställningen visades på Österängens Konsthall har 
den varit på turné på ett flertal platser i länet. 

Utställningen  med  Nina  Hemmingsson  var  den  mest  besökta  under  året  och  visar  på 
konstens kraft att dra en intresserad publik. Många var de besökare som högt skrattade i 
konsthallen åt de svarta, satiriska och ibland bisarra serieteckningarna. Hösten bjöd på ännu 
en stark utställning av en kvinnlig konstnär som presenterade en monumental utställning 
fylld  av  gyttja  och  smuts.  Åsa  Cederqvists  “Suspension,  Motifs  and  Game”  hade  en 
oslagbar presens i rummet med sitt berg av sand framför en fascinerande videoinstallation.

“Frihetsförmedlingen” bjöd på ett spännande och uppfriskande gästspel som avslutades med 
en  nationell  frihetskonferens  där  inbjudna  forskare  och  föreläsare  tillsammans  med 
deltagarna utforskade begreppen “frihet” och “arbete”.

Hösten 2016 visade vi för första gången någonsin måleri. Konstnären Jan Matsson använde 
under två veckors tid konsthallen som en processateljé,  vilket resulterade i  utställningen 
“Travelling Panner -  Nuggets of Gold (Jönköping runt på 9 dagar)” som innehöll  såväl 
måleri som skulptur.

Årets sista utställning, “Konst enligt Ö.K” var en öppen konstsalong, där vi bjöd in alla som 
känner sig som en konstnär att medverka i en utställning. Konceptet lånade salongsformen, 
men istället för att ha en jury, anlitade vi konstnären och curatorn Helena Imland Blom för 
att gestalta utställningen. Det var ett djärvt experiment som slutade i succé - 152 konstnärer 
medverkande och de 252 konstverkan bildade en spännande helhet. Det är vår förhoppning 
att kunna genomföra liknande salonger vartannat år.
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23 Jan — 28 Feb  
ARKITEKTURLABB – UTSTÄLLNINGEN SOM PROCESS 

Hur påverkar verktygen resultatet? Vad händer med arkitekturen om processen omdefinieras?

I  utställningen  ”Arkitekturlabb”  visades  tre  examensarbeten  från  Arkitekturskolan  KTH  som 
färdigställts  under 2015-2016.  Emma Molitor,  Johanna Nenander och Oskar Kalmér visade hur 
begreppet “arkitektur” kan tänjas till att innefatta i stort sett allt som rör människan och hennes 
livsmiljöer.

I  samband  med  uställningen  arrangerades  en 
ArtTalk  med  Tor  Lindstrand,  KTH  om  hur 
arkitektur kan ställa kritiska frågor till hur vår värld 
skulle kunna vara organiserad.

I samarbete med: XL Bygg Edvardssons
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06 Mar — 01 Maj  
SKOGEN, MÄNNISKORNA, DJUREN OCH JAG – TECKNINGAR AV NINA 
HEMMINGSSON 

 
I utställningen fick Nina Hemmingssons flickor, kvinnor och tanter sällskap av mer svårdefinierade 
figurer  – små djur, arga drakar, hålögda skelett. De raka linjerna har blivit kantiga och tycks ofta 
ristade, snarare än ritade på pappret. Hemmingsson använder sig av ett uttryck som liknar barnets: 
omedelbart, direkt, ocensurerat.

Bilderna kan ses som kommentarer till samhällsdebatten – men också som en påminnelse om våra 
allra mest primitiva känslor under de putsade fasaderna.

Kanske är vi bara små, små djur?

Den  23  april,  under  Kulturdagnatten, 
arrangerades  tillsammans  med  Stads-
biblioteket  i  Jönköping,  ett  mycket 
välbesökt  författarsamtal  med  Nina 
Hemmingsson och en teckningsworkshop 
för stora och små med Annefrid Sjöman.

Utställningen arrangerades i samarbete med Vox 
Hotel.
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05 Maj — 15 Maj 
ÖK ARENA: IRAQ BETWEEN PAIN AND HOPE 

Våren  2016  visades  utställningen 
”Iraq  Between  Pain  and  Hope”  på 
Österängens  Konsthall  i  Jönköping. 
Utställningen  var  ett  resultat  av  ett 
samarbete  mellan  den  irakiske 
fotografen Naseem Hussein, som kom 
som flykting  från  Mosul  till  Sverige 
för ett drygt år sedan, och den svenske 
fotografen  Marcus  Gyllborg. 
Utställningen  visade  ett  unikt 
bildmaterial  med  konsekvenserna  av 
IS  terror,  förhållandena  i  yazidiernas 
flyktingläger och framför allt: barnens 
villkor i ett land som slitits sönder av 
krig  och  konflikter  sedan  invasionen 

2003.  Utställningen  visar  också  bilder  fotade  av  Naseem  Husseins  bror,  Namir  Noor-Eldeen 
Hussein, en frilansfotograf med uppdrag för Reuters, som dödades i en luftattack av amerikanska 
soldater 2007.

Utställningen  var  under  hösten  2016 
på  turné  i  Malmbäck,  Bodafors  och 
Bankeryd.

I samband med turnén arrangerades en 
kreativ workshop på ett  asylboende i 
Bodafors  med  fotografen  Marcus 
Gyllborg  och  konstnären  Annefrid 
Sjöman.

Utställningen arrangerades i samarbete med 
ABF  Jönköping,  Scandinavian  Photo  och 
Region Jönköpings Län.
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21 Maj — 12 Jun 
ÖGONBLICK 

Femton fotostudenter från Jönköpings Fotoskola visade sin examensutställning på Österängens 
Konsthall.
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27 Aug — 02 Okt  
SUSPENSION, MOTIFS AND GAME / ÅSA CEDERQVIST 

 
“Varför är vi så beroende av konkreta och precisa beskrivningar? Varför kan vi inte bara hänge oss 
till det okända? Är det inte så att det okända och främmande redan finns inom oss?”

Åsa Cederqvist går nära. In. In i det kroppsliga, i det smutsiga, i det vi sällan talar om men ofta 
upplever. Hennes värld begränsas dock inte av det feminina eller den kvinnliga kroppen – snarare 
blir de egna fysiska upplevelserna en trampolin för en resa in i det allmänmänskliga – och ut i det 
okända. Hon prövar våra förväntningar och osäkrar de materiella tillstånden.

Utställningen innehöll två videoverk, skulptur samt en platsspecifik scenografi och visades bland 
annat för Per Brahegymnasiets samtliga bild- och formelever.

Utställningen arrangerades med stöd av Region Jönköpings Län.
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07 Okt — 08 Okt  
ÖK ARENA: OPEN FREEDOM LAB 2016 

Under  en  vecka  i  oktober  blev  Österängens  Konsthall  filial  för  Frihetsförmedlingen  och  dess 
frihetshandläggare. Bakom Frihetsförmedlingen står de båda konstnärerna Lars Noväng och John 
Huntington.

Veckan avslutades med en nationell frihetskonferens, “Open Freedom Lab 2016”. Konferensen tog 
avstamp i Frihetsförmedlingens uppdrag att verka för nationell omställning, mitt i en av vår tids 
största utmaningar: övergången från lönearbete till frihet. Detta uppdrag innebär också att utforska 
och  stärka  frihetsbegreppet,  så  att  det  på  sikt  ska  kunna  ersätta  lönearbete  som  främsta 
meningsskapare. Vad är vi fria ifrån? Vad är vi fria till? Hur tar vi oss ur våra tankeburar? Hur 
skapar vi meningsfulla sammanhang? Hur fria kan vi bli? 

Konferensen inleddes med en mental  fritagning utanför  Arbetsförmedlingen på Barnarpsgatan i 
Jönköping och fortsatte på Österängens Konsthall  med föreläsningar och forskare och filosofer, 
samtal och gemensamma frihetsövningar.

 11



22 Okt — 27 Nov  
TRAVELLING PANNER – NUGGETS OF GOLD (JÖNKÖPING RUNT PÅ 9 DAGAR) / JAN 
MATSSON 

Efter  ett  nomadiserande,  återkommande,  samlande,  lämnande  och  ambulerande  arbete  under 
sommaren spenderade Jan Matsson en längre tid i Jönköping. Jan undersökte bland annat relationen 
mellan platsspecificitet och upplösandet av plats genom att arbeta, försvinna, resa emellan och vara 
närvarande på flera ställen. Hans arbete tar sin utgångspunkt i måleri och skulptur och influeras 
både av den aktuella platsen men även rörelsen dit. Processen föregår strukturen och således är 
själva rörelsen central i Jans arbete.

Under vernissagen bjöd curatorn Jesper O.T Andersson in till  en samtalshörna där Jan Matsson 
berättade om sitt konstnärsskap.

Under utställningsperioden arrangerades ett flertal visningar med efterföljande workshops för barn 
från Ekhagsskolan och Österängsskolan.

Med stöd av Region Jönköpings Län.
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10 Dec — 22 Jan  
KONST ENLIGT ÖK 
ÖPPEN KONSTSALONG 
CURATOR: HELENA IMLAND BLOM 

Vad är konst? Kan vem som helst skapa konst? Kan vem som helst kalla sig för konstnär?

Med  utställningen  ”Konst  enligt  Ö.K”  tänjde  vi  på  gränserna  och  gjorde  konsthallen  till  ett 
demokratiskt rum där alla fick vara med. En helt öppen salong, för alla som känner sig som en 
konstnär.  Istället  för  den  traditionella  juryn  fick  konstnären  och  curatorn  Helena  Imland  Blom 
använda alla inlämnade verk som arbetsmaterial och ur mångfalden och brokigheten gestalta en 
helhet.

Under  vernissagen,  som  besöktes  av  över  400  personer,  framfördes  ett  performance  av  Paul 
Kuniholm, Seattle,  konstnär  i  gästateljén i  Smedbyn och en av de medverkande konstnärerna i 
utställningen.

151 konstnärer med 252 verk. 

I samarbete med: Ekholms Färgcenter
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET  

Att främja barn och ungas rätt och möjlighet att själva skapa och upptäcka sina kreativa förmågor, 
är en vital och viktig del i Österängens Konsthalls verksamhet. Vi anser att alla barn och unga ska 
ha  tillgång  till  konst,  kulturella  uttrycksformer  och  kreativa  möjligheter  i  sitt  lokalsamhälle. 
Österängens Konsthall erbjuder, genom sin centrala placering i Österängen Centrum och sin fria 
entré, en låg tröskel till konst och kultur och andelen barn och unga bland våra besökare är cirka 20 
procent.

Verkstaden 

Varje  söndag  är  det  öppen  barnverkstad,  under  ledning  av  professionella  konstnärer  eller 
konststuderande.  Workshoparna  anknyter  till  de  aktuella  utställningarna  och  fokuserar  på 
utforskandet av nya material och tekniker, snarare än färdiga resultat.

Under 2016 kunde vi tack vare ett arrangörsbidrag från Region Jönköpings Län, ytterligare stärka 
kompetensen och kvaliteten i barnverkstaden genom att att anlita en rad konstnärer som pedagoger 

och workshop-ledare. Under hösten inleddes också 
ett  samarbete  med  Fritidsgården  Birka  på 
Österängen, där barn från fritidshemmet fick delta 
i  kreativa  workshops  i  konsthallen.  Samarbetet 
kommer att fortsätta under 2017.

Vi har också arrangerat workshops för skolklasser 
i  samband  med  konstvisningar  för  elever  från 
bland annat Ekhagsskolan och Österängsskolan.

Under skolloven har verkstaden haft extra öppet, 
med bland annat skattjakt och julpyssel.
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Konstkollo 

Vårt konstkollo gjorde succé för andra året i  rad. Under 2016 utökade vi verksamheten till  två 
kolloperioder, en för barn på mellanstadiet och en för ungdomar på högstadiet.

På konstkollot  för  högstadiet  under  vecka 24 medverkande elva ungdomar i  åldrarna 13-15 år. 
Temat var street  art,  graffiti  och samtidskonst.  Tillsammans med pedagogerna och konstnärerna 
Jesper  O.T Andersson  och  Susan  Hägg  fick  deltagarna  genomföra  en  rad  såväl  teoretiska  och 
praktiska  övningar.  Veckan  avslutades  med  en  vernissage  där  deltagarna  fick  visa  upp  sina 
storskaliga graffitikonstverk, samt en gemensam konstresa till Göteborg med besök på bland annat 
Göteborgs Konstmuseum och konsthallen Röda Sten.

På konstkollot för barn på mellanstadiet deltog 15 barn i åldrarna 9-12 år. Lärare var konstnären 
Mario Rojas och konststuderande Thea Carinsdotter. Barnen fick bland annat arbeta med lera och 
skapa sina egna karnevalsmasker. Veckan avslutades med vernissage för vänner och familj.

I  en enkätundersökning som skickades ut  efter  de båda konstkollona svarade 23 procent  av de 
deltagande/föräldrar till deltagande.

Av de som svarade var gensvaret överväldigande positivt. Alla respondenter gav lärarna betyget 9 
eller högre på en tiogradig skala, samma betyg för upplägget och helhetsintrycket av veckan.
På frågan: “Vilka moment tyckte du mest respektive minst om?” var några av svaren:
“Fick uppfattningen att alla moment uppskattades men framför allt maskerna och självporträtten!”
“Mest; när vi satt o målade o pratade med varandra, mysigt! Minst; när kollot tog slut.”
“Elsa älskade allt, superhärligt!”
“Mest: måla med kol Minst: fanns inget allt var kul”
“Grafitti mest, allt var mycket bra!”

Samtliga respondenter svarade “ja” på frågan om de/deras barn skulle vilja delta på konstkollot 
igen. En övervägande majoritet av deltagarna på de båda konstkollona är flickorn/tjejer, vilket visar 
på behovet av alternativ till fritidsaktiviteter under skolloven.
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Sommarskola 

Under  sex  veckor  sommaren  2016  arrangerades  en  kreativ  sommarskola  för  sammanlagt  450 
nyanlända  barn  och  ungdomar.  Under  förmiddagarna  läste  de  svenska  i  Huskvarna  och  under 
eftermiddagen anordnades olika aktiviteter, varav workshops på Österängens Konsthall var en. De 
konstnärliga och kreativa workshoparna var mycket  uppskattade och det arbetades under såväl stor 
koncentration som mycket skratt och glädje. 
Pedagoger under sommarskolan var Mathias “Hattimas” Mogensen, Sara Norman Heckscher, Thea 
Carinsdotter, Marcus Gyllborg, Maggie Elkhouri och Marcus Appelberg.
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INTEGRATION 

Österängens Konsthall verkar i ett område där ungefär hälften av de boende har annan bakgrund än 
svensk. Detta medför många utmaningar, men också många möjligheter. Österängens Konsthall är i 
sig i många avseenden ett integrationsprojekt. Vårt för regionen unika läge på Österängen gör att vi 
möter  såväl  en  initierad  som en   ovan  konstpublik.  Genom personliga  möten  blir  konsten  en 
utgångspunkt för samtal. Vi vill göra konsten tillgänglig för alla och anordnar därför utställningar 
och event som ska locka olika typer av grupper. Under 2016 arrangerade vi en utställning med en 
asylsökande fotograf, “Iraq between pain and Hope” och vår salong, “Konst enligt Ö.K” hade flera 
deltagande konstnärer med utomeuropeisk bakgrund. Det är ett inte okvalificerat antagande att vi 
redan  idag  når  en  högre  andel  av  dessa  grupper  än  jämförbara  institutioner,  men  under  2017 
planerar vi olika insatser för att nå ännu fler.

Tillsammans med ABF har vi varje torsdag språkkafé i konsthallen där nya och gamla svenskar 
träffas. Under 2017 har språkkaféet bland annat haft besök från Arbetsförmedlingen och Huskvarna 
Vårdcentral.
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EVENT 

“Kulturkvinnan” - 8:e marsfirande på konsthallen 

Den 8 mars 2016 firades Internationella Kvinnodagen på Österängens Konsthall med teater, poesi 
och  paneldebatt.  Margareta  Andermo  läste  8:e  marsmanifestet,  Evelina  Runnö  framförde 
duomonologen “Livet, Konsten” av Marie Holm Lundberg och Johanna Linder samtalade med Sara 
Norrman Heckscher, Lisa Arfwidson, Helena Imland Blom och Arezoo Ghaeedvand och begreppet 
“Kulturkvinnan”.

Arrangör: Vänsterpartiet Jönköping

Poesifest 2016 

Den  1  oktober  2016  firade  konsthallen  sitt 
ettårsjubileum  med  en  poesifest.  Det  bjöds  på 
poesikaraoke,  bokbord  och  uppläsningar  av 
Daniel  Boyacioglu,  Victor  Rojas,  Ellienore 
Dahlstrand,  Ludvig Nordholm,  Alice  Hägg och 
Tess  Rikardsson,  Joakim Becker,  Peter  Nyberg 
och  Elisabeth Westlund. Festen avslutades med 
pilsnerpoesi  på  Idlewild  Beer  Café  på 
Tändsticksområdet.

Poesifesten arrangerades i  samarbete med Kultivera och 
Populär Poesi.

Konstdialog #2 

Den  23:e  september  träffades  ett  40-tal 
företrädare  för  konstlivet  i  regionen  till  samtal 
om  konstens  roll  och  utveckling  i  Jönköpings 
Län. Inbjudna föreläsare var Per Hasselberg och 
Lisa Nyberg från Konstfrämjandet.

I samarbete med Region Jönköpings Län

Visningar och studiebesök 

Under 2016 genomfördes ett 10-tal gruppvisningar av konsthallens utställningar och ungefär lika 
många studiebesök. I oktober gästades konsthallen av Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Företagsevent 

Österängens Konsthall har ett nära samarbete med näringslivet och det är möjligt för företag och 
organisationer att anordna sina event i den kreativa och spännande miljö som konsthallen erbjuder. 
Under 2016 har bland andra Jane Jkpg, NY Collective, Fagerhults och Region Jönköping haft sina 
event hos oss.
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BESÖKARE 

Österängens Konsthall hade under 2016 6 803 besökare, eller 52 besökare per öppen dag.

Vi  har  under  året  övergått  från  att  räkna  besökare  automatiskt  via  fotocell  till  att  räkna  varje 
besökare manuellt, vilket drar ner besöksstatistiken något (en besökare som går in och ut genom 
dörren flera gånger räknas numera bara en gång.)

Av våra besökare är ungefär 45 procent kvinnor, 35 procent män och 20 procent barn.
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MARKNADSFÖRING & GENOMSLAG  

Österängens Konsthall har under 2016 fått ett stort genomslag i såväl lokal som nationell media - 
detta trots en mycket liten marknadsföringsbudget. Till  höjdpunkterna hör en recension i SVT:s 
“Kulturnyheterna” och två prisnomineringar.

Österängens Konsthall har satsat på en stark närvaro i sociala medier; Facebook, Instagram och 
Twitter,  framför  traditionell  annonsering.  Med en stark  och stilren  grafisk profil  sticker  vi  ut  i 
mängden. Vi har under året ökat antalet följare på samtliga plattformar och når tusentals följare med 
varje inlägg.

Plattform följare 2015 (okt-dec)2016
Facebook 930 1 317
Instagram 468 814
Twitter 258 547

Året har också inneburit stort redaktionellt utrymme för konsthallen med sammanlagt ett drygt 60-
tal artiklar och inslag i bland annat Jönköpings-Posten, Sveriges Radio, Hem & Hyra, samt en tre 
minuter lång recension av Nina Hemmingssons “Skogen, djuren, människorna och jag” av Dennis 
Dahlström i SVT:s “Kulturnyheterna”.

Nyhetskanal Antal artiklar/inslag
Jönköpings-Posten 32 
Jnytt  7
Sveriges Radio  6
SVT  3
Jönköping.Nu  7
Övriga 12
Totalt 67

2016 nominerades vi till priset “Guldstickan” för bästa marknadsförare av Marknadsföreningen i 
Jönköping och vi nominerades till “Årets Initiativ” på Civilsamhällessgalan. 

Utställningar  och events  marknadsförs  förutom på sociala  medier  på bland annat  CityKoll,  JP-
Guiden,  Destinationens  webbsida  och  genom  affischering  och  programblad.  Konsthallens 
medlemmar har under året fått sex nyhetsbrev samt ett flertal inbjudningar till vernissage och event.
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SAMARBETEN 

Österängens  Konsthall  har  väl  utvecklade  samarbeten  med såväl  näringsliv,  andra  institutioner, 
föreningsliv  och  lokalsamhälle.  Representanter  från  konsthallen  deltar  regelbundet  i  den  lokala 
områdesgruppen på Österängen.

ABF Jönköping
Fritidsgården Birkagården, Österängen
Fotoskolan Jönköping
Jönköpings kommun 
Konstfrämjandet 
Kulturresidenset Kultivera, Tranås
Kulturhuset, Jönköping
Populär Poesi
Stadsbiblioteket Jönköping 
Sveriges Konstföreningar 
VätterHem Bostads AB

SPONSORER 2016 

Österängens Konsthall har ett väl utvecklat samarbete med näringslivet. Vi vill rikta ett stort tack till 
följande sponsorer som på olika sätt stöttat vår verksamhet under året:
Berghems Bygg
Ekholms Färgcenter A6
Fagerhult
Hereko
NY Collective
Scandinavian Photo

TMG Tabergs
VätterHem Bostads AB
VOX Hotel
XL Bygg Edvardssons

BIDRAG 2016 

Jönköpings kommun Kultur & Fritid, kulturbidrag
Region Jönköping, arrangörsbidrag
Sparbanksstiftelsen Alfa, bidrag för teknikinvestering
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