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Bara tre månader kvar till start
Nedräkningen har egentligen börjat för länge sedan, men nu är det verkligen inte lång tid kvar
innan 500-årsresan startar! Den 1 januari närmar sig med stormsteg och program både för hela
året och för 500-årsresans olika stopp blir tydligare och tydligare.
Den 7 januari anordnar Stallarholmens nätverk 500-årsresans första festlighet i Stallarholmen.
Genom Stallarholmens nätverk har ett gediget och spännande program börjat ta sin form. Vi
vill inte avslöja alltför mycket ännu, men planera redan nu in datumet i din kalender! Klä dig
varmt och ta med dig alla dina vänner till Östabadet den 7 januari klockan 15.23. Där kommer du
svepas med på en resa genom dåtid, nutid och framtid. Det vill du inte missa!
I det här nyhetsbrevet kan du också läsa en hälsning från Region Sörmlands projekt
Sörmländska kulturtillgångar som precis har lanserat Kulturkluster Sörmland. Kulturkluster
Sörmland kan vara ditt stöd och ditt bollplank om du är en fri eller offentlig kulturaktör. En bra
chans att ta om du som kulturaktör planerar att göra någonting under 500-årsresan och kanske
vill ha tips på till exempel finansiering.
Hälsningar,
Johanna Nyberg, projektledare 500-årsresan – genom dåtid, nutid och framtid

Skarp testning av stödfunktion
för kulturaktörer
Från och med den 1 september fram till
sommaren 2023 testflyger projektet
Sörmländska Kulturtillgångar verksamheten
Kulturkluster Sörmland.
Kulturkluster Sörmland är tänkt som en kunskaps- och
samverkansnod dit både fria och offentliga kulturaktörer
kan vända sig för att få stöd och vägledning. Alla
sörmländska kulturaktörer oavsett kulturområde eller
organisationsform är välkomna att använda klustret. Du kan
vara företag, förening, professionell, semi-professionell,
amatör, etablerad, ny i branschen, kommun eller region.
Till Kulturklustret kan du vända dig för att hitta bollplank, möjliga finansiärer, rätt person eller
funktion som just din kulturverksamhet behöver.
Läs mer på kulturkluster.se
Hälsningar,
Marie Anstadius, projektledare

Rum för resande – utställning i Strängnäs domkyrka
Strängnäs domkyrkas sommarutställning 2023 anknyter till 500-årsresan och
kommer att visas mellan den 18 juni - 31 augusti. Utställningen Rum för
resande vill lyfta 500-årsresans perspektiv – demokrati, folkhälsa,
historia, kultur, makt och mänskliga rättigheter
Utställningens titel är inspirerad av det rum där utställningen genomförs – domkyrkan. Under
livets resa, som kan vara strapatsrik eller stilla lunk, leda genom toppar och dalar, vara väl
utstakad eller fylld av överraskningar, finns kyrkan där som en rastplats. Vi hoppas att
kyrkorummet med sina föremål, traditioner och andliga liv ska inspirera.
Till sommarutställningen välkomnas konstnärer verksamma i Strängnäs kommun eller med
anknytning till kommunen. Vi välkomnar många olika konstnärliga tekniker. Vi ser gärna ett
samspel mellan bild och text, så konstverket kan åtföljas av en berättelse, dikt eller reflektion av
konstnären eller av någon annan.
En jury bestående av Woo-Bock Lee, konstnär Stockholm, Carina Öjermo, Strängnäs
domkyrkoförsamling, Jannicke Fyhr och Björn Norberg, Strängnäs kommun, väljer vilka
konstverk som sedan blir aktuella för utställningen.
För mer information, kontakta:
Carina Öjermo, domkyrkopedagog
carina.ojermo@svenskakyrkan.se
0152-245 14

Anmäl dig till Hemmavasan
Strängnäs
Du har väl inte glömt att anmäla dig till Hemmavasan
Strängnäs? Var med och skapa historia genom att fira
Sveriges Nationaldag 6 juni 2023 med hälsofrämjande
aktiviteter runt om Strängnäs kommun. I samarbete med
Vasaloppet arrangeras flera olika lopp och aktiviteter – det
finns något för alla.
Du kan välja att gå, lunka, löpa eller tävla. Du kan också cykla MTB på en bana som knyter ihop
våra fyra kommundelar Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åkers styckebruk.
På Hemmavasan Strängnäs hittar du anmälan till alla de olika loppen.
Hälsningar från,
Torbjörn Pettersson, projektledare Hemmavasan Strängnäs

Viktiga datum

17 oktober
Nätverksträff kl. 18.00-19.30 på Multeum

24 oktober
Deadline för bidrag till nästa nyhetsbrev
1 november
Deadline för att söka kulturbidrag.

500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid
Nästa år är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs. Med avstamp i den händelsen gör vi
som lever och bor i Strängnäs kommun en resa tillsammans under hela året och genom hela kommunen.
Vi färdas genom dåtid och nutid och blickar mot vår framtid tillsammans med besökare av vår plats i
Sörmland. 500-årsresan går genom tiderna under temana makt, demokrati, mänskliga rättigheter och
folkhälsa.
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