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Vad har hänt
Hösten har varit intensiv med planering 

och nätverksbygge. Norska projekt-

ledningen har varit i Härnösand och 

Sundsvall och träffat Regional Utveck-

ling Landstinget Västernorrland, Tech-

nichus, Norrdans, Härnösands Teater, 

Kollektiva konstnärsverkstaden, Konst-

hallen, Mid Nordic film m.fl. Svenska 

projektledningen har vid flera tillfäl-

len besökt Sundsvall, Ånge, Östersund 

och Trondheim. Nätverkandet har 

gått på högtryck. I slutet av hösten 

genomfördes Blindart/Pitch i Trond-

heim och Östersund. I Trondheim 

deltog konstnärer från Västernorrland 

och Jämtland. På Härke Konstnärs-

centrum, Frösön samlades konstnärer 

och represntant från Trondheim för att 

Pitcha tillsammans med konstnärer på 

Atelier Ilsvika i Trondheim. De tillresta 

konstnärerna i Trondheim fick träffa 

konstnärer på Lademoen kunstnerverk-

steder, Rake arbeids-fellesskap och 

Babel visningsrom for kunstgalleri mm.

BlindArt/Pitch
Atelier Ilsvika, Trondheim och Härke KC, 

Frösön sammankopplades via internet. 

Varje konstnär visade bilder och pro-

jekt samt frågeställning eller kontakt-

behov på 5 minuter. Därefter skrev alla 

åhörare i Trondheim och Östersund 

ner sina reflektioner, tips och kontakt-

förslag. Responsen samlades in och 

mailades till de pitchande konstnär-

erna. Totalt pitchade 11 konstnärer. 

Pitchexperimentet blev lyckat och 

projektet går vidare med metoden.

Vad är pågång
Pitcharna kommer att filmas igen och 

läggas ut på vår hemsida som är under  

förändring. Sidan ska bli en aktiv platt-

form för idéer och presentationer av 

konst och kulturaktiviteter längs bred-

dgraderna. På sidan ska man kunna 

exponera sina idéer, konstprojekt och 

behov av samarbete. 

Två aktiviteter
NC6263 kommer under vintern och 

våren att genomföra två aktiviteter där 

Nord Tröndelag och Mitt Sverige sam-

mankopplas via internet och kust till 

kust. Tanken är att fortsätta genomföra 

pitchar, men även andra idéer kommer 

att diskuteras med deltagarna.
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Varför North Cultitude 6263
Projektets idé är att aktiv arbeta för 

att öka kontaktytorna mellan konst-

utövare och kreatörer på bredd-

graderna 62 och 63. Detta för att 

skapa nya arbetsmöjligheter och 

projekt för nämnda aktörer och nå ut 

till en bred allmänhet. Nätverket ska 

skapas genom aktiviteter från kust till 

kust, fysiska möten och via internet. 

Det långsiktiga målet är att kunna 

visa på konst/kulturaktiviteter på 

breddgarderna och skapa återkom-

mande biennaler/festivaler och 

internationella aktiviteter. Inom 10 år 

är målet att ha kopplat ett nätverk 

jorden runt. 

NC6263 Tidigare aktiviter 
I mars 2012 annordnade förenigen 

North Cultitude 6263 en workshop 

för att sprida idén och undersöka 

intresset för att arbeta längs bredd-

graderna. Seminarium och work-

shop annordnades via Skype och 

utgick från Atelier Ilsvika i Trondheim. 

Färöarna, Trondheim, Ånge, Sundsvall 

och Härnösand deltog. Resultatet 

blev mycket positivt och gav inspira-

tion och ett bra underlag att arbeta 

vidare med. Under hösten 2012 ann-

ordnades en “Artdinner” där Atelier 

Ilsvika och Kollektiva Konstnärsverk-

stan i Härnösand sammankopplades 

via Skype för att äta, spelamusik och 

visa konstprojekt tillsammans.

Vi söker kontakt
Vi vill komma i kontakt med konst och 

kulurskapare i alla former som arbetar 

på 62 och 63 breddgraden och kan 

var intresserade att enskild eller som 

grupp ingå i nätverket North Culti-

tude 6263.

Interregprojektet NC6263
North Cultitude 6263 är ett Interreg-

projekt som drivs av föreningen med 

samma namn. Nyhetsbreven handlar 

enbart om information från Interreg-

projeket, annan information finns 

på hemsidan. Projektägare i Sverige 

är Landstinget Västernorrland och i 

Norge Sør Trøndelag Fylkeskommune.

kontakt
Projektledare Sverige

Andreas Brännlund Tel: 0046707317076

Projektledare Norge

Ole Tolstad Tel: 004790056971

Projektgrupp Norge

Brit Dyrnes, Irene Dominguez Márques 

Hemsida

http://northcultitude6263.com/

Projektansvarig på STFK, Norge

Knut Wik Tel: 004791510755

Projektansvarig på LVN, Sverige

Mats de Vahl Tel: 0046702476939

Facebook

https://www.facebook.com/NorthCulti-

tude6263

Mailadress:

post@northcultitude6263.com


