
 
 

Paraplyprojekt under temat ”B to B – 
Erfarenhetsutbyte & nätverkande för 
utveckling av företagande på landsbygd” 
 
Speedprojekt "Affärsutbyten Oppå botten” 

Speedprojektet drivs av Ulrika Norée/Oppå botten, som har beviljats 27 000 kr inom 
paraplyet "B to B" som ligger under Utveckling Hälsingebygdens Insatsområde 5. Nationellt 
& Internationellt samarbete. 

Syfte 
 
Vi vill stärka Oppå Bottens förutsättningar för utveckling genom nationellt utbyte och 
framtida samarbeten inom den kulturella sektorn. På så sätt kan vi bredda 
verksamhetsområdet för konstutövare i Järvsö och etablera kontakter med aktörer i 
Storstäderna. Detta gör vi genom att utbyta kunskap, erfarenhet och tjänster mellan 
konstnärer. Vi vill utveckla vårt kulturkollektiv och vår konstverksamhet här i Järvsö och 
sprida varierad och intressant konst på landsbygden. 

Mål 

 Deltagande företag: 12 st  
 Affärsutbyten: 20 st  
 Erfarenhetsutbyten med konstnärer och företagare inom konst: 20 st  
 Kommande samarbetsprojekt: 5-20 st  
 Diskussioner och analyser med fokus på jämställhet, integration och hållbarhet inom 

konstnärlig verksamhet: 20 st  
 Innovativa samarbeten som rör sig över konstgenrer: 5-20 st 

Aktiviteter 

Besöka större städer och dess kulturella platser och möta konstutövare runt om i Sverige för 
att vidga vårt kontaktnät, utbyta erfarenheter och dela information och inspirationsmaterial. Vi 
presenterar vår verksamhet och tar del av andra liknande verksamheter genom diskussioner, 
föreläsningar, föreställningar, event och guidade turer. Vi avslutar varje besök med både en 
utvärdering tillsammans med företagen/konstnären och mellan oss som drivande på Uppå 



 
 
Botten. Här nedan följer mer detaljerat schema.  
 
26/9-9/10: Förberedelser, bokningar.  
 
8/10-11/10 Utbyten i Göteborg  
- “Gathenhielmska” huset är en nystartad kulturverksamhet. Här kan vi ta dela av nyskapande 
kultur, se föreställningar och få kunskaper om hur det kan vara i uppstartsprocessen av en 
verksamhet. Vi kan introducera samarbeten och utbyten mellan vårt konstnärskollektiv och 
deras såväl som enskilda kulturarbetare.  
 
“Oceanen” är ett kulturhus som även bedriver krog och scen. Här kan vi ta del av evenemang 
och utbyta erfarenheter av hur många olika typer av verksamheter kan mötas på en och 
samma plats.  
- “Brötz”, en innovativ Jazzklubb som även erbjuder poesi, teater och konst. Vi önskar 
samarbeta med dem med utbyten av föreställningar, konserter och utställningar och hitta 
scenkonstnärer och musiker som kan komplettera vårt utbud i Järvsö.  
- “Konstepidemin”, är ett konstnärskollektiv som bland annat bedriver ateljéverksamhet. 
Genom affärsutbyten med dem kan vi dela kunskaper om hur man på ett jämställt och 
integrerande sätt kan bedriva en verksamhet med många olika kulturgrenar under samma tak.  
 
12-21/10 Utvärdering av utbyten i Göteborg  
 
22-25/10 Besöka Umeå:  
-“Proto Proto” drivs av Anna Perrry och Jeff Perry. Företaget är både ett designmärke och en 
agentur som utforskar ny estetik i samarbete med hantverkare runt om i världen. De tillverkar 
produkter som respekterar tillverkare och deras kulturer vilket är något vi eftersträvar vad det 
gäller produktion till vår butiksdel på Oppå Botten. Anna har fördjupat sig i hur vi kan leva 
bättre och skapa en framtid med hjälp av kreativitet vilket vi önskar få ta del av  
-“Sliperiet” är en paraplyorganisation för Fablab och Softlab som är en mötesplats och miljö 
för samverkan och experimenterande i gränslandet mellan forskning, utbildning, näringsliv 
och det omgivande samhället. Där finns forskare, studenter, kreatörer och entreprenörer under 
samma tak vilket gör det intressant för oss då vi kommer jobba med många olika 
yrkesgrupper.  
-“Curiosum”. Umeås nya science center och makerspace är perfekt för utbyte vad det gäller 
vår kommande barnverksamhet med workshops på Oppå Botten. Curiosum är ett konstnärligt 
campus för barn och vuxna med fokus på vetenskap och teknik.  
 
26/10-6/11: Utvärdering av affärsutbyten i Umeå  
 
5-8/11: Besök Malmö  
-”Spegeln” är en biograf som bland annat har eventverksamhet, sing along och frukostbio. 
Genom ett affärsutbyte med dem kan vi hitta inspiration till framtida eventverksamhet och 
filmvisningar i vårt kollektiv.  



 
 
-”Inkonst” är en fristående kulturscen i Malmö som jobbar med genreöverskridande konst. Ett 
affärsutbyte med dem kommer att ge oss kunskaper i hur man kan samarbeta över 
konstgenrerna för att skapa nya konstnärliga uttryck. Vi kommer även att ta del av deras 
utbud och introducera ett samarbete där ett utbyte av workshops och föreställningar kan 
etableras.  
-”Södra Communityteatern” är en teaterscen i Malmö som arbetar med att skapa möten över 
etniska såväl som generations- och klassgränser. Här kan vi både hitta samarbetspartners och 
ta del av deras utbud av föreställningar samtidigt som vi fördjupar oss i deras jämställhetstänk 
och integrationsmetoder.  
 
9-18/11: Utvärdering av möten i Malmö  
 
19-22/11: Besök Stockholm  
- “Kapsylen” är ett etablerat konstnärskollektiv i Stockholm där vi kan få kunskap om hur 
man bedriver en fungerande kulturell verksamhet där olika konstformer möts och samarbetar. 
- “Satans Demokrati”, en relativt nystartad normbrytande kulturverksamhet där olika 
konstformer möts i kulturprojekt. Här kan vi etablera samarbeten och utbyta erfarenheter hur 
man gör projekt genom att samarbeta i stora konstellationer.  
- “Hubben”, ett mindre konstnärskollektiv med dansare, berättare och konstnärer där vi kan 
etablera samarbeten över en längre tid.  
 
1-9/12: Utvärdering av möten i Stockholm  

10/12-18/12: Arbete med slutredovisning av projektet.  

Kontaktperson 
Ulrika Norée, Oppå botten 
ulrika@noree.net 
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