Konstkollektivets samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal
Konstkollektivet startades 2014 ur ett initiativ från ett 10 -tal nyutexaminerade artister och
skådespelare som önskade en gemensam arbetslokal att verka från.
Föreningen växte snabbt och är nu Mölndals största kulturhus.
På många orter är studieförbund och föreningar de enda aktörerna som erbjuder kultur och
ofta sker det i form av cirklar. Det finns tusentals cirklar över hela landet som tillsammans
skapar en otrolig kunskapsbank. Vill du bli en del av den?
För nuvarande har vi cirklar inom fotografi, sångcoachning, trädgårdsodling, yoga,
konstvernissage, musikcirklar, linedance, eventplanering, band som repar regelbundet i KK´s
lokaler, föreningsutveckling och kulturkvällar.
Rutiner kring studiecirklar
När det kommer nya grupper till Konstkollektivet så skickas gruppens kontaktuppgifter till
SVs kontaktperson om man önskar komma i kontakt och vill veta mer kring hur det funkar
med en studiecirkel. SV tar kontakt, introducerar ledaren i studiecirkelformen och startar
studiecirkel med de grupper som vill detta.
Varför studiecirkel?
I en studiecirkel träffas man i små grupper för att lära sig något tillsammans. Hela gruppen
bidrar med sin kunskap, erfarenheter och frågor för att påverka innehållet i cirkeln. Det är
grunden för studiecirkeln och är en stor del av det vi kallar folkbildning där även
folkhögskolor och studieförbund ingår. En av hörnstenarna i folkbildningen är att bidra till
att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Alltifrån musik till eventplanering
funkar i cirkelform!
Genom att starta studiecirkel är du med och bidrar till att föreningen kan fortleva och du kan boka
billigare lokal genom våra lokalabonnemang. Dessutom utökar du ditt kontaktnät via SV och är

även försäkrad när du är på plats i lokalerna. Bra va?!
Praktisk info:
De grupper som verkar/repar i Konstkollektivets lokaler hyr lokalen direkt av
Konstkollektivet. Om inget annat bestäms så introduceras nya grupper av Konstkollektivet i
lokalerna på Baazgatan, skriver kontrakt, får instruktioner kring larm, nyckel och bokar själva
in sig i bokningssystemet osv.
Frågor på det?
Kontakta;
Anna-Karin Feragen, anna-karin.feragen@sv.se 0722-003650 Studieförbundet Vuxenskolan
Konstkollektivet: info@konstkollektivet.se mobil 0734-642264

