
Utställningsprogram - ”NYA STJÄRN-SCOTT”  
i Hässleholms Kulturhus 
 

 
Konstnär: Igor Lichtva 
 
8 september 11.00-15.00, vernissage 
Utställningen invigs 11.15 av kulturchef Anders Rosengren 
 
12.00-12.45 spelar musikgruppen ”Helge Änglar” i foajén 
 
12.30-13.30 kan du delta i konstworkshop tillsammans med Konstskolan Freja 
 
13.45-14.45 kan du delta i konstworkshop tillsammans med Konstskolan Freja 
 
11 september 14.00-15.00,  
Konstworkshop för särskoleelever tillsammans med Konstskolan Freja 
Anmälan till workshop: ann.marie.juhlin@sv.se 
 
18 september 17.00-18.00  
Konstworkshop tillsammans med Konstskolan Freja  
Anmälan till workshop: ann.marie.juhlin@sv.se 
 
20 september 17.00-18.00 
Konstworkshop tillsammans med Konstskolan Freja  
Anmälan till workshop: ann.marie.juhlin@sv.se 
 
25 september 8.30-16.00, VIDD-dag, en dag för dig som är lärare eller 
ledare inom bildkonst och dylikt inom kulturskola, skola, studieförbund, 
förening eller på annat sätt! Mer info och anmälan finner du på 
www.vidd.nu/aktuellt, info@vidd.se 
Vi vill ha din anmälan senast 3 september eller så långt platserna räcker. 
 
2 oktober, 13.00-15.00  
A-konst, Nita Lorimer från Lund, berättar om Outsider Art från ett historiskt 
perspektiv och visar en hel del bilder av konst från hela världen och A-Konsts 
kollektion. En jurymedlem från den jurybedömda utställningen  
”NYA STJÄRN-SCOTT”, Emelie Hansson berättar om sitt sätt att arbeta. 
Vidar Lorimer-Olssson, konstnär i utställningen presenterar sin konst och 
berättar om konstutbildningen han har gått.  
Mer info på http://www.a-konst.se, anmälan gör du till nita@a-konst.se 



15 oktober 17.00-18.30  
”– Vad händer nu då? samtal med politiker i panelen”  
Hur kan vi skapa bättre arbetsförutsättningar för kulturarbetare med 
funktionsnedsättning? Vad tror vi om framtiden? Blir det någon skillnad efter 
valet? Vad behöver göras, oavsett politiskt styre? Och finns det områden där 
vi behöver hjälpas åt för att nå resultat?  
Niklas Malmberg, Mp, Per Lodenius, C, Sandra Johansson, verksamhetschef 
Moomsteatern, konstnärer från utställningen ”NYA STJÄRN-SCOTT”, 
samtalsledare Kjell Stjernholm, Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
25 oktober 12.00-13.00 
Lunchvisning i utställningen "NYA STJÄRN-SCOTT" tillsammans med vår 
guide Jenny Andersson, museipedagog. 
 
1 november 12.00-13.00 
Lunchvisning i utställningen "NYA STJÄRN-SCOTT" tillsammans med vår 
guide Jenny Andersson, museipedagog. 
 
6 november 13.00-14.30  
Workshop ”Skapande konst i process” 
Malin Lucchesi, en av konstnärerna i utställningen ”NYA STJÄRN-SCOTT” 
kommer att sitta och måla under tiden hon berättar hur och varför hon målar. 
Hon bjuder även in till en öppen diskussion som handlar om de olika sätten att 
måla och att kunna använda sin funktionsvariation i ett kreativt flöde.  
Malins Lucchesis konstnärskap utgår ifrån hennes synestesi, autism och 
ADHD. Välkomna till ett spännande möte!  
Anmälan till: anneli@kulturochkvalitet.se  
 
 

	   
 

	 			 		 	
 
 
 
 
Med reservation för ändringar.  
Vid frågor om programmet – kontakta anneli@kulturochkvalitet.se 
 


