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Driftnämnden Kultur och Skola
Delegationsbeslut – Projekt The Journey (Migrational
Patterns), sökande: Jenny Larsson
Beslut enligt 3A i Driftnämnden Kultur och Skola förteckning över delegerade ärenden.

Beslut
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet med 25 000 kronor.

Sammanfattning
Jag har under slutet av maj fått tillfälle att nyttja Varbergs Kulturhus (Komedianten) Black
Box studio till ett mini residens. Residenset är till för att jag ska få undersöka ett tema som
handlar om "migrational patterns" och intresserar sig för människors personliga berättelser
kring deras resa/flykt till ett annat land. Jag kommer att låna filmutrustning av Hallands
läns teknikstöd och filma en person åt gången i studion. Budgeten täcker för sex
medverkande i varierande ålder, kön och ursprung. Projektet kan beskrivas som ett film,
dans och teater projekt, då jag vill undersöka sambandet mellan deras kroppsliga minnen
och rörelsemönster, deras personliga berättelser och deras relation till ett utvalt fysiskt
objekt vi kommer att använda oss av i studion (t.ex. en byrå, en stol, en resväska, en bok).
Det de har gemensamt är att de flyttat från sitt hemland till Sverige i mer eller mindre
påtvingade/traumatiska/flyende former, samt att alla är boende i Hallands län idag.
Filmandet kommer att ske med två olika fokus, ett i närbild där ansiktet och dess uttryck
får stå i fokus och ett längre ifrån där hela människan med sitt objekt fångas i bild. Filmen
redigeras sedan till svart-vitt format. Filmmaterialet kan sedan ligga till grund för ett forsatt
utforskande av samma tema, antingen genom communityprojekt, som en del av en visuell
utställning eller som en kortfilm. Här är det svårt att säga något bestämt eftersom detta helt
beror på vilka sorters projektbidrag jag beviljas i framtiden.

Finansiering
Anslaget för kulturutveckling 2021. Inom budgetram för Expresstöd 2021 (DNKS200584).
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Förvaltning Kultur och Skola

Eva Nyhammar

Förvaltningschef

Blanketten ska lämnas till sekreteraren för anmälan vid nästkommande sammanträde med
styrelsen/nämnden.

