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Verksamhetsberättelse
Intresseföreningen Härjedalens Kulturcentrum 2012
Fram till 2012 fanns det inte en enda professionell teaterscen i hela Härjedalen. Med en
privat investering har Andreas Hoffmann tillsammans med sin hustru Flavia Devonas gjort en
ombyggnad av gamla Folkets Hus i Lillhärdal. Efter att ha instiftat Intresseföreningen
Härjedalens Kulturcentrum öppnade de i juni 2012 Härjedalens Kulturcentrum (HKC). Vi har
en fullt utrustad teatersalong med modernt ljus- och ljudsystem som fungerar också som
dansstudio med spegelvägg eller som biograf, ett konstgalleri och en mötesrum.
Sittplatserna i teatersalong är flexibla och har upp till hundra platser. Härjedalens
Kulturcentrum är den enda privatteater i Norrland.
1. Evenemanger Juni 2012 – Januari 2013
1.1.
Festival Mittkulturen (i samarbete med Mosippans teateramatörer)
Under veckan har professionell och amatörkultur presenterats på ett likvärdigt och
kompletterande sätt. Utbudet har riktat sig till alla åldrar.
23 juni:

Invigning av Härjedalens Kulturcentrum med Carrasco Dance Company och
enmanskonstnären Hyperpotamus, vernissage med Gunnel Lundholm
Workshop för barn med Mari Carrasco
Barnteatergruppen Soja ”Det brinner”, 90-årsjubileumskonsert av
Härdalskören
Den otroliga resan - en pjäs skriver av deltagarna från teaterskolan

24 juni:
27 juni:
28 juni:
1.2.

Härjedalens Sommarakademi 2012

Under flera intensiva veckor samlades kulturarbetare från hela Europa som under
professionell ledning skapade gränsöverskridande konst på ett gemensamt tema. Varje
workshop sträckte sig över tio dagar. Härjedalens Sommarakademi genererade 250
övernattningar i Lillhärdal. Kursdeltagare har kommit bl.a. från Sverige, Schweiz, Finnland,
Tjeckien.
I samband med Härjedalens Sommarakademi ägde rum olika evenemang:
6 juli:
modern scendans med Mari Carrasco och deltagare
31 juli:
föreläsning med Philipp Hennevogl
18 august:
föreläsning med Antonin Kratochvil
19 august:
presentation av deltagare i fotokurs
7 september: konsert med Hyperpotamus
Med stöd och support från Leader Södra Fjällen blev HKC’s sommarprogram en stor succé.
Stödet från Leader Södra Fjällen är inte än utbetalt.

1.3.

Regelbundet Kulturprogram

1 august:
19 september:
20 september:
11 oktober:
2 november:

föreläsning om Brit Swedberg
Norrdans, Dark Horse. Skolföreställning med workshop
Norrdans, Dark Horse. Skolföreställning med workshop
Flamenco de los Ninos. Skolföreställning och offentlig föreställning
Allhelgona konsert i samarbete med Svenska Kyrkan

10 november:
1.4.

Lovisa Ulrika, Barockopera med dans

Härjedalspipan revisited 2013

Härjedalspipan är Härjedalens landskapsinstrument som skapar en genklang av människors
hemtrakter. och med att vallpojkar och herdar försvann, försvann också traditionen med
sådana instrument.Under 1980-talet gjordes ett försök att återuppliva traditionen av spel med
Härjedalspipa. Målet fullföljdes emellertid aldrig trots en CD-inspelning.
Festival "Härdalspipan revisited" i samarbete med Svenskt Visarkiv, Härjedalens kommun,
Estrad Norr, Studieförbundet Vuxenskolan och Härjedalens Kulturcentrum ska nu rikta
uppmärksamheten på detta nästan bortglömda instrument. De som stolt kan uppvisa sina
landskapsinstrument kommer därmed att kunna skapa en kulturell brygga mellan en svunnen
tid och dagens moderna värld. Härjedalspipan är förankrad i Lillhärdal tack vare att Oskar
Olofsson levde sitt liv och arbetade som instrumentmakare i Lillhärdal.
17 januari:
18 januari:
19 januari:

20 januari:

1.5.

Utställning Oskar „Mä Bäck“ Olofsson, Workshop Härjedalspipan, Konsert
med Mats Berglund och Jeanette Eriksson
Utställning, Workhop Härjedalspipan, Dokumentärfilm „Härjedalen på 40-talet“,
Konsert med Andreas Kröper
Utställning, Workshop Gammeldans för barn, Föreläsning med Gunar
Stenmark (spelpipebyggare), Workshop Andningsteknik, Konsert med Louise
Kritschewsky, Workshop Fingerteknik, Dokumentärfilm „Härjedalen på 40
talet“, Spelmanskväll
Utställning, Workshop Gammeldans för vuxen, Workshop Andningsteknik

Galleri

23 juni – 22 juli:
1 august – 8 september:
17 januari – 20 januari:
1.6.

Gunnel Lundholm, Tears of the mountains
Brit Swedberg, dansteckningar
Oskar „Mä Bäck“ Olofsson

Art Happenings

24 mars – 10 april: Snökatten i Essen, Hede, Vemdalen, Lillhärdal, Sveg, Östersund
19 august:
Älgmålningar, ca. 30 deltagare mellan 4 och 74 år
15 november – 15 december: Yoko Ono, Önsketräd
1.7.

Filmvisningar

Härjedalens Kulturcentrum har fått Swedish Film Licens och startade efter Jul 2012 med
filmvisningar.

2. Besökarstatistik
Mellan Midsommar 2012 och januari 2013 har alla tilldragelser varit mycket välbesökta av
ungefär 2100 kulturtintresserade personer, det är ett genomsnitt av 89 procents uppslutning.
Vi tror att det är ett väldigt bra resultat eftersom Härjedalen är Sveriges mest glesbygd
kommun med mindre än en person per kvadratkilometer och det här resultatet visar att det
finns ett stort intresse av nutida professionella kulturevenemang i Härjedalen. Folk kommer
från ett upptagningsområde av 240km, även från Dalarna, Hälsingland, Uppsala och
Stockholm.

3. Budget och Finansiering

Balans- och Resultatrapport
Med undantag av flera skolföreställningar och workshops har vi förra året inte fått nämnvärt
stöd från kommunen eller länet. Vi har financerat våra aktiviteter med finansiell egen insats
eller har sökt pengar från andra institutioner, det betyder att vi tillförde såväl professionella
konstnärer som pengar till Härjedalen. Intresseförening Härjedalens Kulturcentrums ekonomi
2012 sluter med ett minus av 144 208,15 kr i form av låneskulder hos medlemmar, särskild
hos Andreas Hoffmann och Flavia Devonas.
Intresseförening Härjedalens Kulturcentrum har hyrt ut dansstudion för några timmar till
exempel till Härjedalens Dansklubb, Härjedalens kommun och Härjedans.

Utan alla ideella krafter skulled et inte vara möjligt att genomföra evenemanger. Styrelsen
tackar alla som på olika sätt bidrog till att de blev så lyckad. I sommaren har tre feriarbete
jobbat hos Härjedalens Kulturcentrum och har däremed fått insikter i kulturellt verksamhet.

För nästa årets verksamhet (2013) har vi ansökt om stöd (1,5mil kronor) från Länskulturen,
Kommun och Kulturrådet för att kunna realisera ett regelbundet kulturprogramm. Härjedalens
Kommun och Länskulturen bidrar med 100‘000kr och Kulturrådet med 75’000kr (bara för
dansverksamhet).

