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Fotograf: Marcus Gyllborg (där inget annat anges)
Form: Marcus Appelberg
Text: Johanna Linder och Marcus Appelberg

Omslag: Detalj från muralmålning av Carolina Falkholt på Birkagården, Österängen: Utan titel, 2017
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MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR OCH KONST

Det är en utmaning att sammanställa ett år på 
Österängens Konsthall. Får man med allting? Alla 
möten, alla utställningar, alla berättelser. Under 
den korta tid vi har funnits har vi blivit en självklar 
mötesplats för människorna på Österängen. Vi möter 
dagligen människor, som kanske inte bara kommer 
till oss för att uppleva konst, utan för att mötas - 
en publik som inte är van vid konst, men som är 
så oerhört nyfikna. De kommer till oss med sina 
berättelser och vi förmedlar konstnärers berättelser. I 
verkstan flödar barnens kreativitet och på språkkaféet 
förklaras svenska ordspråk och talesätt. Hos oss 
är ingen tröskel hög. Och det märks. Ibland har vi 
skrattat när tanter rullar in med sina shoppingvagnar 
på väg för sin veckohandling och med vagnen i 
släptåg går runt och tittar på konsten. Det är det där 
mötet, mellan det vardagliga och konsten som på 
något sätt har blivit ett kännetecken  för  Österängens 
Konsthall: möten mellan människor och konst. 

Sedan starten har utställningsverksamheten varit 
kärnan i vår verksamhet, men 2017 var året vi 
sökte oss ut mer än förut: Österängen fick sitt första 
offentliga konstverk, en muralmålning av Carolina 
Falkholt på Birkagården; österängsborna fick 
skapa sina egna monument i flera workshops med 
konstnären Mattias Åkeson, som sedan uppfördes 
temporärt; och Ruben Wätte höll under hösten ett 
flertal workshops om demokrati, en rullande konsthall 
tog plats på en gräsmatta utanför Birkagården hela 
sommaren, ett nav dit varenda unge kunde komma 
och hänga och skapa. 

Kanske har vi hittat en riktning i vårt arbete och 
funnit nya vägar att arbeta med konst med ett socialt 
engagemang som inte funnits i Jönköping tidigare. 
Under 2018 kommer vi sikta på än mer händelser i 
denna anda, men låt oss först sammanfatta året! 

Det här är Österängens Konsthalls årsberättelse 2017.

Marcus Appelberg  Johanna Linder
ordförande   verksamhetschef
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UTSTÄLLNINGAR

Under 2017 visades sju utställningar på 
Österängens Konsthall och en utställning ute i 
länet. Utställningsprogrammet har haft en bredd 
som sträckt sig från det lokala till det 
internationella, från det personliga till det 
politiska. 

Årets mest välbesökta utställning var “Homecoming 
Queen” - en samlingsutställning med sexton unga 
konstnärer från länet, som idag alla befinner sig 
i början av sina karriärer, men på olika platser i 
världen. Flera av verken kretsade kring plats  - vad 
innebär det att lämna en plats och att ta en ny i 
anspråk? Samtliga konstnärer och verk presenterades 
också i en ambitiös utställningskatalog.

Den utställning som kanske väckte mest 
uppmärksamhet var Carolina Falkholts “Örat till 
marken”  - som innehöll såväl måleri som ljud- och 
videoverk. I samband med utställningen uppfördes 
också en över sjuttio kvadratmeter stor, permanent 
muralmålning av Falkholt på Birkagården, som 
genom sitt explicita bildspråk väckte både fascination 
och debatt.

De internationella inslagen har varit flera. Eda 
Emirdağs “Open your Eyes” var en rasande 
uppgörelse med konsekvenserna av det europeiska 
flyktingpolitiken och i samlingsutställningen “Mother 
Tongue” visades sex videoverk som, ofta ur ett 
feministiskt perspektiv, adresserade den politiska 

situationen i Turkiet, både ur ett samtida och ur ett 
historiskt perspektiv. Under våren 2017 gick också 
Naseem Husseins  “Iraq between Pain and Hope”, 
som producerades och visades av Österängens 
Konsthall 2016, på turné i regionen och visades bland 
annat i Värnamo, Aneby och Bodafors.

Mer fotografi blev det när Fotoskolan Jönköpings 
elever för andra året i rad visade sin 
examensutställning på Österängens Konsthall.

Det har under en längre tid varit en ambition att ta oss 
ur den vita box som en konsthall utgör, och ut i vårt 
lokalsamhälle. Med Mattias Åkesons “Monument” 
skedde just det. Under drygt ett års tid arbetade 
Åkeson tillsammans med olika grupper på Österängen 
utifrån frågan “Vad är ett monument?” Och hur skulle 
det se ut om man skapade offentliga utsmyckningar 
utifrån egna erfarenheter, minnen och upplevelser? 
Resultatet blev en annorlunda skulpturfestival 
under våren, där några av skisserna och modellerna 
uppfördes i full skala på Österängen, samt en 
utställning i konsthallen senare under året.

2017 avslutades med utställningen “Performing Craft” 
där sex unga konsthantverkare utforskade landskapet 
mellan konsthantverk och performance och där man 
som besökare bjöds in att interagera med verken och 
bli en del av dem.
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28 jan - 26 feb
EDA EMIRDAG / OPEN YOUR EYES

I utställningen “Open Your Eyes” förvandlade 
Eda Emirdağ fragmenterade minnen, drömmar 
och förluster från flyktingfamiljer till konstnärliga 
tolkningar. Verken gav uppmärksamhet åt krigets 
terror och det som gått förlorat. Emirdağ reflekterade 
kring spåren av migration och ville få oss att rikta 
blicken mot situationen vi alla upplever dagligen 
genom tv och sociala medier, men står handfallna 
inför.

Eda Emirdağ är född 1986 och baserad i Istanbul, 
Turkiet. 2013 studerade hon fotografi och video på 
Bahçeşehir University i Istanbul. På 
residensprogrammet Kultivera i Tranås utvecklade 
Eda Emirdağ ett intresse för sociala frågor och 
började arbeta på ett projekt om emigranter från det 
krigshärjade Syrien.

Utställningen producerades i samarbete med Kultivera Tranås.
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”Konstnären bjuder in betraktaren att aktivt ta del av verket och det är karakteristiskt för utställningen som 
helhet: det finns ett öppet tilltal, en vilja att engagera publiken på ett djupare plan. Det är ett spännande 
konstnärskap som litar på bildens möjligheter att säga något väsentligt.”
         Johan Fingal, Jönköpings-Posten 13 feb
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4 mars - 9 april
HOMECOMING QUEEN

Anton Brolin / Carl-Oskar Jonsson / Clara J:son 
Borg / Hillevi Cecilia Högström / 
Jesper O.T. Andersson / Joakim Sandkvist / 
Karl Georg Staffan Björk / Malin Persson / 
Monica Tormell / Nina Noreskär /
Paul-Robin Sjöström / Sebastian Dahlqvist / 
Stina Malmqvist / Tim Söderström / Tina Hultsborn
Curator: Marcus Appelberg

”Hur förhåller man sig till sin hemstad? Vi har 
återkommit till minnen. Alla har vi minnen av en 
stad som inte längre är vår. Det kan vara svårt att 
komma tillbaka. Här var man en annan person, 
innan allt det där man lärt sig på den nya platsen. 
Dit man sökte sig för att bredda horisonten och bli 
någon annan. Kanske till och med göra sig kvitt den 
man en gång var.”

Utställningen Homecoming Queen återbördade 
16 konstnärer till Jönköping, alla med vitt skilda 
uttryck men med gemenskapen att de alla kommer 
från Jönköping. Utställningen curaterades av 
Marcus Appelberg som också besökte konstnärerna 
i sina ateljéer i Stockholm, Göteborg, Amsterdam, 
Berlin och Köpenhamn för att genomföra 
intervjuer som blev grunden för en 70-sidig 
utställningskatalog som behandlar den konstnärliga 
praktiken och relationen till hemstaden. 
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“Samtidigt är det just olikheterna i uttrycken som blir något av charmen med 
”Homecoming Queen”, då den för tankarna till en återföringsfest för gamla 
klasskompisar. Den lyfter också frågan om varför så många väljer att fly 
småstäderna för att bosätta sig i större städer, där de känner att de kan vara sig 
själva. Jag tror många mindre orter hade gagnats av utställningar som denna, 
då den lyfter in oväntade element utifrån och visar att ett samhälle aldrig kan 
vara helt slutet: det förändras och befinner sig i ständig förvandling.”
    Sara Arvidsson, Jönköpings-Posten 24 mars
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20 Apr — 28 Maj
ÖRAT TILL MARKEN / CAROLINA FALKHOLT

Carolina Falkholt har främst gjort sig känd genom 
sina stora väggmålningar runt om i Sverige och i 
världen. Men hennes konstnärliga praktik består av 
så mycket mer –  ljudet har alltid varit en viktig del 
i hennes skapande. Ljudet och den egna musiken är 
för Falkholt arbetsredskap – medium för att nå tankar, 
känslor och formuleringar som inte låter sig frigöras 
på något annat sätt.

I många av hennes verk förekommer olika former av 
kommunikation. Den kan vara ljudande eller stum, det 
senare förekommer både i form av text eller i form av 
handalfabet. Men för att kommunikation ska uppstå 
krävs en mottagare – en lyssnare – ett öra. Lyssnande 
som själva förutsättningen för dialog och förutsätt-
ningen för att vi över huvud taget ska kunna förstå 
varandra.  

I verket ”Örat Till Marken” förvandlade Falkholt en 
av sina målningar till något av en möbel – en 
lyssningsmöbel  - med sju hörlurar, som innehöll sju 

olika ljudspår med ett mellanting av ljudkollage och 
musik. Materialet bygger på ett samtal som Falkholt 
hade i New York 2016 med den amerikanska 
konstnären Carolee Schneemann. Schneemann tillhör 
första vågens feministiska konstnärer som började 
att bryta mark under 1960-talet. Hon har bland annat 
gjort sig känd som en pionjär inom performance-
konsten där hon avhandlar frågor om kropp, genus 
och sexualitet, något hon även tagit vidare med sina 
experimentella filmer.

Under utställningsperioden uppfördes också en 
över sjuttio kvadratmeter stor, permanent mural-
målning av Carolina Falkholt på allaktivitetshuset 
Birkagården på Österängen. Målningen uppfördes 
av Österängens Konsthall med generösa bidrag från 
Vätterhem, Sparbanksstiftelsen Alfa och Jönköpings 
kommun och är en svindlande fri association i färg. 
Målningen kan ses som en hommage till Falkholts 
kvinnliga föregångare i konsthistorien; Marianne 
Lindberg de Geer, Yoko Ono, Jenny Holzer och Judy 
Chicago.
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“Vi lever i en kultur där kvinnors kroppar ofta hanteras likt sexiga 
accessoarer samtidigt som många människor blir närmast hatiska när de 
ser en vagina i ett konstverk. De häftiga reaktionerna visar att samti-
den inte är så frigjord som vi ibland kan tro, men likaså vilka typer av 
förväntningar som läggs på konsten: den ska helst inte provocera, den 
ska fungera som en sömlös fond. Och just därför finns det ett akut behov 
av diskussioner och offentlig konst i Falkholts anda för att få fart på 
utvecklingen.”
Sara Arvidsson, Jönköpings-Posten 6 maj
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20 — 21 Maj
2 Sept — 8 Okt 
MONUMENT: SKULPTURFESTIVAL OCH 
UTSTÄLLNING

Vad är ett monument? Ett minne över en plats, en 
person eller en erfarenhet? Under våren 2017  
arbetade Mattias Åkeson arbetat tillsammans med 
Österängsborna i ett antal workshops där man 
tillsammans undersökte hur ett monument skulle 
kunna se ut när man utgår från egna historier och 
livsberättelser. Projektet resulterade i  ett 50-tal 
skisser, idéer och förslag.

Under en helg i maj  visades ett urval av skulptur-
förslagen, i fullformat, på den plats på Österängen 
där konstnären bakom verket tänkt att det ska stå.
I september samma år gjordes en utställning i 
konsthallen där alla inkomna skisser och förslag 
visades tillsammans med en film av Åkeson. Filmen 
är hans porträtt av Österängen och var starkt 
influerad av de möten han haft med deltagarna i 
projektet.

Mattias Åkeson är konstnär verksam sedan slutet av 
90-talet. Han intressen ligger i relationerna mellan 
individen, kollektivet och samhället, vilket har visats 
i en rad projekt. Han är utbildad på Konsthögskolan 
i Bergen och har bl.a ställt ut på Norrköpings 
konstmuseum, Botkyrka konsthall och Konsthall C. 

Med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse
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“Det kanske mest universella förslaget som är fint i allt sitt enkla 
allvar är Manal Mohameds och Gabriela Dimitrovs idé om en flagga 
prydd med ordet Fred. Den skulle svaja i närheten av köpcentret, där 
Österängens konsthall också är belägen.” 
Sara Arvidsson, Jönköpings-Posten 29 september
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02 Jun — 18 Jun
TRETTON AVTRYCK

Tretton elever från Fotoskolan Jönköping visade sina 
examensarbeten på Österängens Konsthall.

Anna Jansson
Anton Åhammar
Elias Petersson
Josefin Persson
Linnea Palm
Madeleine Ridderstråle
Nadja Rautiainen
Olivia Örn
Sanhareib Youkhaha
Sara Wahlström
Sofia Beijer
Virginie Hugues
Yakob Tilahun Cederlund
Foto: Josefin Persson



17



18

14 Okt — 12 Nov
MOTHER TONGUE - A VISUAL JOURNEY INSI-
DE HERITAGE, GENDER POLITICS AND WAR

De sju videokonstnärena i utställningen: Nezaket 
Ekici, CANAN, Çağdaş Kahriman, Savas Boyraz, 
Işıl Eğrikavuk, Pınar Öğrenci och Selda Asal, har alla 
varit bidragande till sätta Turkiet på kartan som en av 
världens mest pulserande platser för samtidskonst.

Konstnärerna inspireras av dagens politiska situation i 
Turkiet, där yttrandefrihet och kvinnors rättigheter är 
under prövning. De använder olika format, 
tekniker och koncept och belyser olika teman, men 
har två saker gemensamt. Den ena är tron på att konst 
kan vara en katalysator för förändring och det andra 
att berätta om kvinnliga erfarenheter, både när det 
gäller krig, konflikter, traditioner, identitet och 
historia. Den turkiska brytningen mellan ett 
konservativt auktoritärt och traditionellt samhälle 
på den ena sidan och ett modernt stadsliv med långa 
akademiska och konstnärliga traditioner på den andra, 
slutar aldrig att fascinera. Denna konfrontation gör 
också konstnärerna till aktivister, med viktiga historier 
att berätta. 

Mother Tongue kuraterades av Malin Barth och 
Brynjar Bjerkem och är producerad av TrAP och 
Stiftelsen 3,14, i samarbete med Interkultur, Buskerud 
Kunstsenter och Norske Kunstforeninger och stöttas 
ekonomiskt av Kulturrådet och Fritt Ord. Sveriges 
Konstföreningar ansvarade för utställningsturnén.

Samarbetspartner: Skådebanan och Region Jönköpings Län
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“Detta är en sprudlande utställning med ett skrämmande aktuellt tema. Den är bitvis mörk men för det mesta 
stärkande. Här finns många intressanta ingångsvinklar och varje verk tillför något nytt… För många av 
problemen som de turkiska kvinnorna dagligen tampas med, brottas vi också med i Sverige, om än i mindre 
omfattning och grad. Förhoppningsvis kan denna välgjorda utställning fungera som en väckarklocka för många 
besökare.”
       Sara Arvidsson, Jönköpings-Posten 28 oktober
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18 Nov — 30 Dec 
PERFORMING CRAFT

Performing Craft är en plattform som utnyttjar kraften 
i det kollektiva och synliggör konsthantverkets 
performativa potential. Projektet lyfte fram de 
kvalitéer som finns i skärningspunkten mellan konst-
hantverk och performancekonst, men också mellan 
det gemensamma och det enskilda. Individuellt och 
tillsammans undersökte konstnärerna frågor kring 
identitet, materialitet och sociala mönster. Kan normer 
inom dessa områden eventuellt omförhandlas och kan 
vi på så sätt skapa nya perspektiv på vår omvärld? 

Medverkande konstnärer: Diana Butucariu i 
samarbete med Erik Lindeborg, Mirja Leierth, Sandra 
Lundberg, Erik Thulén och [krig] – Karin Bäckström 
och Jon Perman.

Curator: Terese William Waenerlund
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”Performing Craft är på många sätt en karakte-
ristisk utställning för Österängens konsthall. Det 
är nutida och konceptuellt, utan att vara svårtill-
gängligt. Tvärtom, det är en utställning som aktivt 
bjuder in till en dialog, till ett möte mellan 
konstnärer, verk och publik.”
Johan Fingal, Jönköpings-Posten 2 december 2017
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FÖRENINGEN OCH DESS MEDLEMMAR

Österängens Konsthall har fortsatt att växa under 
2017 och vid årets slut hade vi 344 medlemmar. Vi 
fortsätter därmed att vara Jönköpings största kultur-
förening och är djupt tacksamma över det stöd och 
det intresse för verksamheten våra medlemmar visar. 
Vi har under 2017 dessutom investerat i ett medlems-
register som nu är igång och kommer underlätta det 
administrativa arbetet.      
 
     
Styrelsen 2017

Marcus Appelberg, ordförande
Helena Imland Blom, vice ordförande
Marcus Gyllborg, ledamot
Jesper O.T Andersson, ledamot
Radu Harald Dinu, ledamot
Helena Forsman, kassör
Kristoffer Wolke, suppleant
Sara Norman Heckscher, suppleant
 
     
Personal
      
Verksamhetschef: Johanna Linder 
Publikvärd/konstpedagog: Maggie Elkhouri 
     
Johanna Linder har fortsatt sin tjänst som verksam-
hetschef och har nu en tillsvidareanställning på 75 
procent. Även Maggie Elkhouri har fortsatt sin tjänst 
som konsthallsvärd och konstpedagog på 50 procent. 
Konsthallen arvoderar även ytterligare personal vid 
behov. Dock är behovet av personal vår största 
utmaning. Styrelsen ser ett stort behov av att under de 
kommande två åren kunna utöka antalet årstjänster.
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EN PLATS DÄR ALLA FÅR PLATS: 
INKLUDERING ISTÄLLET FÖR INTEGRATION

     
“Integration” är ett ord vi sällan eller aldrig använder 
på Österängens Konsthall. När man som vi, verkar i 
ett område där hälften har annan bakgrund än svensk 
och där varken våra medarbetare eller besökare 
passar in i en norm, känns det mer relevant att tala om 
inkludering. Till Österängens Konsthall inte bara är 
alla välkomna - alla ska också känna sig välkomna, 
oavsett ursprung, religion, hudfärg, sexuell läggning, 
funktionsvariation eller könsidentitet. 

För att uppnå detta krävs långsiktighet, uthållighet 
och inkludering.

Långsiktighet innebär bland annat  att vi som konst-
hall inte är ett tillfälligt projekt, utan numera en 
självklar del av Österängens lokalsamhälle med en 
öppen och regelbunden verksamhet.

Uthållighet innebär att bygga hållbara relationer och 
nätverk.

Inkludering  innebär att genom en bredd av 
verksamheter och arrangemang bli angelägen för så 
många grupper som möjligt. Att röja de hinder - 
fysiska, språkliga, ekonomiska som finns för att alla 
som vill ska kunna ta del av/delta i vår verksamhet.

Vi har under året visat två utställningar med 
internationella konstnärer - turkiska Eda Emirdağs 
“Open Your Eyes” som tog upp kriget i Syrien och 
den efterföljande flyktingkatastrofen och “Mother 
Tongue”, också den med sex turkiska videokonstnärer. 
En utställning som bland annat berörde kampen för 
yttrandefrihet och situationen för kvinnor i Turkiet.
   
Under 2017 har vi fortsatt att driva Språkkafé 
tillsammans med ABF Jönköping, en populär träff-
punkt varje torsdag för såväl nya som gamla svenskar. 
Utöver det har vi drivit flera projekt där 
Österängsborna varit delaktiga och medskapande: 
Monument, som helt utgick från deltagarnas egna 
erfarenheter och upplevelser och ORKA!, ett projekt 
om demokrati och medinflytande som tar sikte på 
valet och fortsätter under 2018.

Foto Sanna Argus Thirén
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Foto Sanna Argus Thirén
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EN KONSTHALL DÄR DU MINST ANAR DET - 
ARRANGEMANG OCH EVENT
 
    
Österängens Konsthall har sin självklara bas på 
Österängen, men dyker ibland upp på andra platser 
och välkomnar samarbeten med andra föreningar, 
grupper och organisationer. 

Under 2017 har konsthallen haft fler arrangemangs-
dagar än någonsin tidigare: 111 stycken. Lägger man 
till de dagar konsthallen haft öppet har vi haft 
aktivitet under 205 av årets 365 dagar. 75 av 
arrangemangen/aktiviteterna har riktat sig till barn 
och ungdomar.

Antal utställningar: 9
Antal Artist talks: 8
Antal performances: 5
Antal workshops: 7
Övriga arrangemang: 14

Några exempel på event som vi deltagit i eller 
arrangerat under 2017:

- Artist Talk med bla Paul Kuniholm, Carolina 
Falkholt, Mattias Åkeson och Performing Craft.
- Pop up-konsthall i city med utställning, butik och 
liveskulpturering av Mario Rojas och Tomas Lára 
under “Konst i City”-veckan.
- Författarföreläsning med Eija Hetekivi Olsson i 
samarbete med ABF Jönköping.
- Värd för delfinal 3 i Jönköpings Poetry Slam-
tävling. I samarbete med Jönköpings kommun.
- Värd för JUCC - Jönköpings Standup Comedy Club.
- Rullande konsthall och konstworkshops för barn på 
H2o-festivalen
- Medverkan under Mänskliga rättighetsdagarna 2017
- Uppförande av permananent muralmålning på 
Birkagården av Carolina Falkholt.
- “Meditation över ett träd” 
- Medverkan på MR-dagarna med utställningen 
“MONUMENT”.

ARRANGEMANG FÖR BARN OCH UNGA

Österängens Konsthall har under 2017 satsat stort på 
gruppen barn och unga  - drygt 30 procent av 
arrangemangen har riktat sig till den här gruppen, vil-
ket också gett avtryck i vår besöksstatistik, där cirka 
30 procent av våra besökare är under 18 år.

Några exempel på vår barn- och ungdomsverk-
samhet under 2017:

- Barnverkstäder (KONSTiga Söndagar)
- Konstkollon (2 veckor)
- Sommarhäng (4 veckor)
- Medverkan med workshop för barn på 
H20-festivalen
- Medverkan med workshop för barn på Österängs
dagen
- Poetry Slam-tävling, i samarbete med Jönköpings 
Kommun
- Barnoperaföreställning “Trollflöjten” med 
efterföljande bildworkshop, i samarbete med 
MinOpera
- Sportlovs- höstlovs- och jullovsverkstad, i samarbete 
med ABF
- Sommarskola för nyanlända, kreativ eftermiddags-
aktivitet, Flahultsskolan (6 veckor)
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EN PLATS SOM BARNEN GJORT TILL SIN

Under 2017 hade Österängens Konsthall inte 
mindre än 75 arrangemang som riktade sig till 
barn och unga. Till vår redan ambitiösa barn- och 
ungdomsverksamhet med barnverkstad, konstkollon 
och tillfälliga arrangemang, adderades under 2017 
en “rullande konsthall” i form av en renoverad 
manskapsbod där vi under hela juli månad hade 
öppen, kreativ verksamhet för alla barn mellan 6-12 
år. Trailern blev en plats för delaktighet, samskapande 
och gemenskap där barnen i mycket stor utsträckning 
själva fick styra innehållet. 

Att främja barn och ungas rätt och möjlighet att själva 
skapa och upptäcka sina kreativa förmågor, är en 
viktig del i Österängens Konsthalls verksamhet. Vi 
anser att alla barn och unga ska ha tillgång till konst 
och ha kreativa möjligheter i sitt lokalsamhälle. Vi har 
sedan 2016 ökat andelen ökat andelen unga besökare 
med tio procent till 30 procent 2017, vilket visar att 
Österängens Konsthall är en plats som barnen gjort 
till sin.
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VERKSTADEN
      
Varje söndag är det öppen barnverkstad, “KONSTiga 
Söndagar”, 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 skolloven har verkstaden haft extra öppet, 
något som varit mycket uppskattat.

Pedagoger i verkstan under 2017 har varit Maggie 
Elkhouri och Karin Johansdotter.
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KONSTKOLLON

     
För tredje året i rad arrangerades konstkollon på 
Österängens Konsthall under sommarlovet, ett för 
barn på mellanstadiet och en för ungdomar på 
högstadiet.
      
På konstkollot för högstadiet under vecka 24 
medverkade åtta ungdomar i åldrarna 13-16 år. Kollot 
hade upplägget av en “riktig” konstskola där 
deltagarna fick handledning såväl i grupp som 
individuellt av Jesper O.T Andersson och Lina 
Lundquist. I kollot ingick även ett studiebesök på 
Jönköpings Läns Museum och utställningen 
“Smörlyckan”.

På konstkollot för barn på mellanstadiet deltog inte 
mindre än 18 barn i åldrarna 9-12 år. För första 
gången var det lika många killar som tjejer med på 
kollot och ungefär hälften av barnen kom från 
Österängen. Ledare för kollot var Karin Johansdotter 
och Astrid Lagerqvist. Det blev en härlig och 
intensiv vecka som bland annat innehöll en två dagar 
lång grafittiworkshop med gästläraren Richard Moser, 
där barnen fick måla den trailer som konsthallen köpt 
in.
Veckan avslutades med vernissage för vänner och 
familj.

Konstkollona genomfördes i samarbete med Jönköpings Kom-
mun Kultur & Fritid.
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SOMMARSKOLA FÖR NYANLÄNDA

Även under 2017 var Österängens Konsthall en del av 
den sommarskola som Jönköpings kommun anordnar 
för nyanlända ungdomar. I år var all verksamhet 
förlagd till Flahultskolan i Norrahammar, där 
ungdomarna läste skolämnen på förmiddagarna och 
hade olika fritidsaktiviteter på eftermiddagarna. Vår 
verksamhet var inriktad på street art och olika typer 
av kollaborativa projekt. Vi hade väldigt roligt 
tillsammans! 

Ledare för sommarskolan var Marcus Gyllborg, 
Fatima Al-ani, Maggie Elkhouri, Mario Rojas och 
Anna Sandell. 



34

SOMMARHÄNG

Inför sommaren 2017 införskaffade vi en trailer, en 
begagnad manskapsbod modell större, som 
renoverades och gjordes om till en “rullande 
konsthall” och som barnen själva fick måla. Trailern 
ställdes upp på en gräsmatta utanför Birkagården och 
varje vardag, hela juli månad erbjöds en rolig,
meningsfull och kreativ verksamhet till barn och unga 
på Österängen med omnejd. Tillsammans målade, 
odlade, designade och skapade vi och Sommarhänget 
blev en plats dit alla var välkomna, där man kunde 
träffas, få nya vänner, vara kreativ - eller bara hänga!

Sommarhänget blev en succé som varje dag lockade 
ett 20-tal barn och som vi innerligt hoppas kunna 
genomföra igen 2018.

Stort tack till våra fantastiska ledare Karin 
Johansdotter och Astrid Lagerqvist.

Sommarhänget genomfördes med stöd av Jönköpings Kommun 
Kultur & Fritid och i samarbete med ABF Jönköping.  
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BESÖKARE

     
Under 2017 hade Österängens Konsthall 7 747 
besökare, vilket är nästan tusen personer fler än året 
dessförinnan. Nästan 2 500, eller 32 procent av dem 
är barn och ungdomar. Drygt 50 procent av våra 
besökare är kvinnor. Inför 2018 är målet att nå 9 000 
besökare årligen.

      
MARKNADSFÖRING & GENOMSLAG

     
Österängens Konsthall har också under 2017 fått ett 
stort genomslag i media - detta trots en mycket liten 
marknadsföringsbudget, men de traditionella 
mediernas minskade kulturbevakning påverkar 
naturligtvis också oss.

Österängens Konsthall satsar därför på stark närvaro 
i sociala medier; Facebook, Instagram och Twitter. Vi 
har under året ökat antalet följare på samtliga 
plattformar och når tusentals följare med varje inlägg.
      
Facebook     
2016: 1317
2017: 1579
Förändring: +262

Instagram @osterangenskonsthall
2016: 814
2017: 1100
Förändring: +286 

Instagram @ok_kids_konsthall
2016: 0
2017 171
Förändring: +171 

Twitter
2016: 338
2017: 369
Förändring: +31
   
Tryckta medier, webbtidningar och etermedier:  
Jönköpings-Posten: 35
Sveriges Radio: 4 
Sveriges Television: 2
Jnytt: 3
ETC Jönköping: 4
Övriga: 3 
Totalt:  51     

Utställningar och events marknadsförs förutom på 
sociala medier på bland annat CityKoll, JP-guiden, 
Destinationen Jönköping samt 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
     
    
Under 2017 stärkte vi vår förankring i vårt 
lokalsamhälle och initierade och utvecklade också en 
rad samarbeten på regional, nationell och 
internationell nivå.   
     
Några exempel på våra samarbetspartners under året:
      
ABF Jönköping
Den kollektiva hjärnan
Fotoskolan Jönköping
Hyresgästföreningen
H2o-festivalen
Irakiska Föreningen Jönköping
Jönköpings kommun
Konstfrämjandet
Kulturresidenset Kultivera, Tranås
Kulturhuset, Jönköping
Skådebanan
SmåLit
Stadsbiblioteket Jönköping
Sveriges Konstföreningar
Vätterhem

      
SPONSORER
      
Vi vill rikta ett stort tack till följande sponsorer som 
på olika sätt stöttat vår verksamhet under året:
      
Fagerhult
Hereko
NY Collective
Vätterhem 

      
BIDRAG

Under 2017 har Österängens Konsthall erhållit 
verksamhetsbidrag/projektbidrag från:
      
Jönköpings kommun Kultur & Fritid
Region Jönköpings Län
Postkodlotteriets Kulturstiftelse
Sparbanksstiftelsen Alfa
Statens Kulturråd     
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