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Veckans nyhetsbrev från LindeKultur
(vecka 15)
Veckans nyhetsbrev från LindeKultur - en fristående nyhets- och
informationskanal för kulturlivet i Lindesbergs kommun med två
huvuduppgifter: ● Information & Marknadsföring - för att göra kulturlivet i
Lindesberg mer känt både i och utanför kommunen; ● Bevaka & Granska - för
att uppmärksamma kulturpolitiska frågor på kommunal och regional nivå av
vikt för kulturlivet i Lindesberg.
Följ oss dagligen på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com) - eller genom våra
andra kanaler: ● Veckans nyhetsbrev från LindeKultur - detta nyhetsbrev för
dig som vill ha alla nyheter samlade i ett utskick per vecka via epost: Beställs
via epost till info@lindekultur.se >> ● Följ LindeKultur på Mynewsdesk - ett

nyhetsflöde för dig som vill ha alla nyheter direkt via epost när de publiceras:
Följ oss på Mynewsdesk >> ● Följ LindeKultur på Facebook - ett nyhetsflöde
för dig som vill ha alla nyheter från LindeKultur direkt när de publiceras +
övriga nyheter om kulturlivet i Lindesberg från andra nyhetskanaler. Följ oss
på Facebook >>
..................................................................................

● Alla nyheter - se nyhetsarkivet >> Nyheter om kulturlivet i Lindesberg (med
omnejd) skickas till info@lindekultur.se. Publicering av relevanta nyheter är en
kostnadsfri tjänst från redaktionen för LindeKultur.
..................................................................................

"Bergslagsnatur" - ett strövtåg i Lindesbergs kommun i
bokform

Mats Andersson (Lindesberg) har utkommit med "Bergslagsnatur" - ett
strövtåg i Lindesbergs kommun med texter, bilder och illustrationer om
kommunens växter och djur, skogar och ängar, sjöar och vattendrag. Boken
finns att köpa på Blombergska bokhandeln i Lindesberg för 279 kronor. Läs

mer på lindekultur.se >>

Kampen fortsätter för att rädda Järle kvarndamm

Berörda grannar (sakägare) har lämnat in överklagan. Örebro läns museum
överväger en överklagan i målet. Och Jerle Stadsförening arbetar aktivt för att
stoppa utrivningen av Järlefallsdammen (Järle kvarndamm). Kampen går
vidare efter att Mark- och miljödomstolen har gått på Naturvårdsverkets linje
och tillåter att dammen får rivas. Läs mer på lindekultur.se >>

Nora kommun överklagar beslutet om att riva dammen i Järle
Nu överklagar även Nora kommun beslutet i Mark- och miljödomstolen om
tillståndet till Naturvårdsverket att riva dammen vid Järle kvarn. "Området vid
Järle kvarn är en unik historisk kulturmiljö och därför väljer nu kommunen att
driva en egen överklagan om att stoppa utrivningen", skriver Nora kommun i
ett pressmeddelande. Läs mer på lindekultur.se >>

Lindesbergs Konstförening: Peter Ekström föreläser digitalt

Torsdag 22 april kl 19:00 bjuder Lindesbergs Konstförening in sina
medlemmar till föreläsning med Peter Ekström om "Konst och befrielse" via
den digitala tjänsten Zoom. Peter Ekström är konstnär, konstpedagog,
författare, journalist, redaktör för webbtidskriften Kulturdelen och tidigare
rektor för Örebro konstskola. Läs mer på lindekultur.se >>

Tre utställningar i sommar på Frövifors
Pappersbruksmuseum

Frövifors Pappersbruksmuseum - Årets Arbetslivsmuseum 2021 - visar i
sommar med premiär 19 juni tre tillfälliga utställningar: "Studie Fideli" med
verk av papperskonstnären Fideli Sundqvist; "Papperssamlarna" där samlare
visar delar av sina samlingar; Förra sommarens succéutställning "På Tapeten"
fortsätter i förnyad form. Läs mer på lindekultur.se >>

Museiguide visar vägen till 489 arbetslivsmuseer i Sverige
Nu är Sveriges största museikatalog här igen! I Museiguide 2021
uppmärksammas 489 arbetslivsmuseer - fler än någonsin tidigare. Med hjälp
av guiden som finns som app och i tryckt form får besökare hjälp att hitta
guldkorn i precis hela Sverige - däribland Frövifors Pappersbruksmuseum som
utsetts till Årets Arbetslivsmuseum. Läs mer på lindekultur.se >>

Premiär i Stripa för Mattias Risbergs tredje Mining-turné

Fredag 6 augusti är det uruppförande och turnéstart i Stripa gruvmiljö för
gruppen Mining Extended med tredje och sista delen i trilogin om gruvdriften
(Människan, Berglagen och Världen) komponerad av bandledaren Mattias
Risberg. Läs mer på lindekultur.se >>

"Still" - nytt soloalbum av Mattias Risberg
Mattias Risberg har släppt "Still" - ett nytt soloalbum där lyssnaren är
inbjuden till en resa mot den tysta världen. Mattias Risberg är musiker,
kompositör och improvisatör som även är aktuell med tredje delen i "Mining"
- en triologi om gruvhanteringen i Bergslagen. Läs mer på lindekultur.se >>

Länsmuseet lyfter fram Bergslagens historiska betydelse

I sommar (12 juni) invigs utställningen "Boom i bergslagen" på Örebro slott.
Utställningen är en del av ett större tema - Hyttbyggartid - som Örebro läns
museum kommer att arbeta med under flera år framöver. Bland annat
kommer tillfälliga enklare utställningar ställas ut i Nora och Lindesbergs
kommuner redan i sommar. Läs mer på lindekultur.se >>

Sommarens nyheter på Siggebohyttans bergsmansgård
En guide-app och att konstnären Karl Axel Pehrson uppmärksammas är
sommarens nyheter på Siggebohyttans bergsmansgård som öppnar
sommarsäsongen 2021 lördag 12 juni med öppet onsdag-söndag kl 11–17
fram till 15 augusti. Från 1 maj tar Örebro läns museum emot bokade
gruppbesök, guidad tur utomhus på området eller på vandringsleden. Läs mer
på lindekultur.se >>

Sommarens konstutställningar på Perssons Magasin
Lördag 12 juni öppnar Perssons Magasin i Västra Löa för sommarsäsongen
2021. Som vanligt kommer Perssons att ha konstutställningar under tre
perioder: Torbjörn Hahne ställer ut 12 juni-8 juli; Gunilla Lindman ställer ut
10 juli-5 augusti; Den tredje perioden 7 augusti-12 september är ledig på
grund av återbud. Läs mer på lindekultur.se >>

Lindesberg erbjuds plats i regionalt EU-projekt om Cultural
Planning

Region Örebro län vill stärka den kommunala och regionala kompetensen
inom området Cultural Planning. Lindesberg och länets övriga kommuner
inbjuds nu att vara med i en gemensam EU-satsning på temat Cultural
Planning. Frågan togs upp på senaste mötet med Specifika samverkansrådet
för kultur. "Bollen är i rullning - men vi önskar mer information", förklarar
Magnus Storm (C) - ordförande i Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun. Läs
mer på lindekultur.se >>

Digitalt dialogmöte om hållbar utveckling i Ramsberg
Torsdag 6 maj kl 17:00 bjuder Lindesbergs kommun in till digitalt dialogmöte
om hållbar utveckling i Ramsberg. "Vi vill gärna höra vad Du tycker så att vi
tillsammans kan skapa hållbara platser och miljöer i hela kommunen", skriver
kommunen i inbjudan. Läs mer på lindekultur.se >>
..................................................................................

LindeKultur nästa vecka: Artikelserie om skolbibliotek

Nästa vecka inleder LindeKultur en serie artiklar om skolbibliotek som en
pedagogisk resurs:
Måndag 19 april: Ny biblioteksplan på gång i Lindesbergs kommun
En ny biblioteksplan för Lindesbergs kommun håller på att tas fram som
ersätter den plan som gällde till och med 2020. Det kommer att bli en
gemensam biblioteksplan för både folkbibliotek (tillväxtnämndens uppdrag)
och skolbibliotek (barn- och utbildningsnämndens uppdrag).
Tisdag 20 april: "Glöm inte skolbiblioteken i Lindesbergs nya biblioteksplan"
En ny biblioteksplan för Lindesbergs kommun håller på att tas fram. "Glöm
inte skolbiblioteken som en pedagogisk resurs med välutbildad personal,
ändamålsenliga lokaler och en tillräcklig mediebudget för alla elever", manar
Jenny Nilsson - utredare på Svensk Biblioteksförening med särskilt ansvar för

skolbiblioteksfrågan.
Onsdag 21 april: Så vill Skolinspektionen att ett skolbibliotek ska fungera
Statliga Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av hur skolor
använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att främja elevernas
lärande. Som vägledning har Skolinspektionen tagit fram ett verktyg till stöd
för att reflektera över hur ett skolbiblioteket ska fungera.
..................................................................................

● Nyheter från andra lokala, regionala och nationella nyhetskällor som kan vara
av intresse för kulturlivet i Lindesberg.
..................................................................................

Löa hytta välkomnar nya hemligheter efter uppehållet
Efter förra årets pandemi-uppehåll återkommer den lekfulla teatervandringen
Hyttans Hemligheter med ett helt nytt äventyr i sommar. Premiären är satt till
9 juli och man spelar sedan föreställningar fram till 1 augusti. "Vi har lärt oss,
anpassat oss och ser hoppfullt på framtiden", meddelar ensemblen på sin
hemsida. Läs mer på lindenytt.com >>

Nära en miljon skall få fler att lockas till Bergslagen
Nu skall turismen i Bergslagen stärkas. För ändamålet har Destination
Bergslagen beviljats strax under en miljon kronor. "Vi är övertygade att
Bergslagen kan utvecklas till en Sveriges främsta turistdestinationer", säger
Håkan Ceder, verksamhetsansvarig för Destination Bergslagen och ansvarig
för projektet som nu skall göra norra länsdelen mer attraktiv för turister. Läs
mer på lindenytt.com >>

Frövifors Pappersbruksmuseum utsett till Årets
Arbetslivsmuseum
Frövifors Pappersbruksmuseum tilldelades under fredagen den ärofyllda
utmräkelsen Årets Arbetslivsmuseum, och fick därmed ta emot en emaljskylt

samt en prissumma om 25 000 kronor. "Det betyder så mycket personligen att
få vara med och utveckla vår verksamhet, och speciellt att få ett ekonomiskt
tillskott under ett hårt pandemiår", berättade den märkbart rörda
museichefen Mikael Tiderman. Läs mer på lindenytt.com >>

Länsteatern i Örebro AB söker VD
Örebro Teater (Länsteatern i Örebro AB) söker ny VD för att ersätta nuvarande
VD Petra Weckström som meddelade sin avgång i februari i år. Länsteatern i
Örebro ägs av Region Örebro län och Örebro kommun. Teaterns uppdrag är
att spela teater av hög konstnärlig kvalitet för både barn och vuxna i hela
länet. Uppdraget är definierat i ägardirektiv. Örebro Teater har också ett
ansvar att leverera i utpekade insatser inom Region Örebro läns kulturplan.
Teaterns hemort är Örebro, där också huvudscenerna ligger – Stora scenen,
Caféscenen, experimentscenen Studion och Lilla scenen. Teatern har även
turnerande verksamhet i länet. Sista ansökningsdag 28 april. Läs mer på
orebroteater.se >>

Opera på Skäret satsar på nystart
Planeringen för sommarens nystart på Skäret går vidare. Nu är det fullt fokus
på att skapa en maximalt smittsäker miljö för besökare och medverkande,
inomhus såväl som utomhus. Inom en månad börjar kören repetera och
samtidigt planeras biljettförsäljningen starta. Opera på Skäret planerar att ge
tolv föreställningar av Puccinis Turandot under perioden 31 juli-29 augusti.
De skulle ursprungligen ha spelats förra sommaren, men ställdes in till följd
av corona-pandemin. Läs mer på operapaskaret.se >>

Ny rapport om pandemins effekter inom kulturområdet
Myndigheten för kulturanalys publicerar idag den första av två redovisningar
om coronapandemins effekter inom kulturområdet och de åtgärder som
vidtagits på statlig, regional och kommunal nivå. Bakgrunden är ett
regeringsuppdrag gällande en översyn av effekterna inom kulturområdet med
anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 som ska redovisas 15 april
respektive 6 oktober 2021. Läs mer i pressmeddelande >>

Närmare 600 ansökningar från lokala kulturföreningar
När Ideell kulturallians öppna utlysning stängde hade närmare 600
ansökningar kommit in. Tillsammans ansöker lokala kulturföreningar om över
40 miljoner kronor i stöd till överlevnad och återstart i Corona-krisen. Du kan
följa satsningen Kulturens kapillärer på webben. Beslut om stöd under
presenteras under maj månad. Läs mer på ideellkultur.com >>

.................................................................................
Kulturnätverket i Lindesbergs kommun är en sluten grupp på Faceboo där
alla som är med kan skicka ut och diskutera frågor, förslag och inbjudningar
av mer intern karaktär. Syftet med Kulturnätverket i Lindesberg är det samma
som numera nedlagda Nätverket Lindekultur - ”att genom samverkan och
samordning nå samsyn kring att kulturen finns, kan och behövs för att
utveckla Lindesberg”. Skillnaden är namnet och kopplingen till nyhetskanalen
LindeKultur för att särskilja att nätverket INTE är det samma som
nyhetskanalen. Nätverket finns för att samla olika aktörer till gemensamma
aktiviteter. Gruppen Kulturnätverket i Lindesbergs kommun på Facebook
administreras initialt av Gunilla Dovsten.
..................................................................................

● Alla evenemang - se event >> Uppgifter om kommande kulturevenemang i
Lindesbergs kommun (med omnejd) skickas till info@lindekultur.se. Publicering
av relevanta evenemang är en kostnadsfri tjänst från redaktionen för LindeKultur.
.................................................................................
17 april: Stadsvandring: Historiska Lindesberg: INSTÄLLT
18 april: Teater: Nils Ferlin & Klara-bohemerna: INSTÄLLT
22 april: Digital församlingsafton: Ing-Marie Larsson >>
22 april: Lindesbergs Konstförening: Digital föreläsning med Peter Ekström >>
23 april: Bergslagens Spektakelteater släpper kortfilmen Hoffmanns Droppar
>>
Bibliotek: Öppettider på biblioteket i Lindesberg: måndag 9-15; tisdag 12-19;
onsdag stängt; torsdag 12-19; fredag 9-18; lördag 10-14; söndag stängt.
Senare tillkommer meröppet 7-22 varje dag då biblioteket har möjlighet att
ha den tjänsten igen. Biblioteken i Fellingsbro, Frövi och Storå är öppna
enbart en dag per vecka. Läs mer på bergslagsbibblan.se >>

.................................................................................

Utställningar
Lindesbergs Hembygdsförenings miniatyrstad: Guidade visningar i
föreningslokalen i Blombergska gården på lördagar - men bara för fem
privatpersoner i taget. Boka tid för egen visning genom 0703306549 (Cicki
Eriksson) eller skicka mail till lindefh@telia.com.
Vinter på 1920-talet i skyltfönster: Lindesbergs Hembygdsförening visar hur
det såg ut i Lindesberg för 100 år sedan i skyltfönstren på Blombergska
gården, Kungsgatan 48, Lindesberg. Just nu visas vinter på 1920-talet därefter kommer föreningen att följa de fyra årstiderna och ändra innehållet
under året. Det blir något att se fram emot, meddelar Lindesbergs
Hembygdsförenin
Se gamla bilder från Lindesberg på corona-säkra sätt: Lindesbergs
stadsbibliotek erbjuder nu nya corona-säkra sätt att se gamla bilder från
Lindesbergs kulturhistoriska arkiv - dels som bildspel på bildskärm i
bibliotekets fönster ut mot Kungsgatan, dels som bildserier på
kulturenhetens instagram-sida. Därmed behöver du inte gå in i biblioteket för
att se dessa intressanta bilder. Läs mer på lindekultur.se >>
.................................................................................

LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i
Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen
i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för
kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på
lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till

redaktionen: info@lindekultur.se
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