Stiftelsen
Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse 2013
Året i korthet
KHVC:s verksamhet har bedrivits inom
Försäljning och förmedling
Utställningar och konstfrämjande projekt
Marknadsföring, press och profilering
Företagsutveckling, fortbildning och konsultation
Verksamhet har främst bedrivits i Stockholm,
Göteborg och Malmö med omnejder.
* Vid årsskiftet var 809 professionella
konsthantverkare anslutna till KHVC.
* KHVC har från Statens kulturråd beviljats ett
verksamhetsbidrag på 2.345.000.-.
* KHVC har från Kultur Skåne beviljats ett
verksamhetsbidrag på 523.000.-.
* KHVC har för kulturstrategiskt uppdrag från
VG-region kultur beviljats 200.000.* KHVC har beviljats projektbidrag från Kultur
Skåne, VGR kultur, Näringsliv Skåne,
Framtidens Lund, Estrid Ericsons stiftelse på
sammanlagt 454.800.- avseende 2013-14.
* KHVC har arrangerat Upmarket, en
utomhusmarknad för konsthantverk i Göteborg.
* KHVC har vid två tillfällen deltagit i Formex på
Stockholmsmässan.

* KHVC har med stöd från Vinnova slutfört en
förstudie, KHVC - shop on line, för att undersöka
förutsättningarna för en webshop i kHVCs regi.
* KHVC har påbörjat arbetet med att etablera
Upmarket Crafts - en e-handelsplattform för
konsthantverk med lansering under 2014.
* KHVC har i samarbete med HDK och Röhsska
museet i Göteborg arrangerat seminariet
Mapping contemporary theories. International
perspectives from writers on contemporary craft,
ceramics, jewellery and textile.
* KHVC har samverkat med Konstitutet i Skåne
kring genomförandet av FORMALIA –workshop
för formkonsten som konstnärlig praktik i Malmö.
* KHVC har i samverkan med Domkyrkoforum,
Lund genomfört en tredagars workshop, inom
ramen för Barnens bästa biennal – samtidskonst
för unga i Skåne (Arr: Moderna Museet, Malmö).
* KHVC har i samarbete med Stockholms
auktionsverk genomfört publika seminarier med
tema smycken i Stockholm och Malmö.
*KHVC har arrangerat en temadag om
konsthantverk för 131 elever i årskurs 8 på Vasa
real i Stockholm.
* KHVC har beviljats medel av Näringsliv Skåne
inom ramen för Främja Kvinnors Företagande,
Tillväxtverket för genomförande av fortbildningen
”3 Steg mot en ny marknad” under 2014.

* KHVC har deltagit i Stockholm Furniture Fair
på Stockholmsmässan.

* KHVC har på initiativ från Nämnden för
hemslöjdsfrågor ingått i en arbetsgrupp med
syfte att skapa en nationell agenda för slöjd,
konsthantverk och småskalig design.

* KHVC har varit samarbetspart i genomförandet
av Folk och Form Jul i Göteborg.

* KHVCs webbplats innehåller nu presentationer
i text och bild av 569 (69%) av KHVCs anslutna.

* KHVC har genomfört Exklusiv Expo i
samarbete med krögaren Daniel Berlin i Skåne
Tranås.

* KHVC har under året publicerat 25 nyhetsbrev.
* KHVC har under året publicerat 12
pressmeddelanden.

* Har sökt utvecklingsbidrag för Unik Form/
Crafts Weekend från Lunds kommun och har
inlett ett samarbete med Domkyrkoforum i Lund
och Handelsföreningen i Lund.

* KHVC är i samverkan med Tourism in Skåne
redaktionellt ansvarig för att uppdatera innehållet
på guideplatsen konsthantverk.skane.com.

* KHVC har i samarbete med Sveriges
konstföreningar producerat
vandringsutställningen ”En kubik konsthantverk”.

* KHVC ingår i flera branchspecifika nätverk:
SDS – Svenskt Designsamarbete, Folk & Form i
Göteborg samt Konstitutet i Skåne.

* KHVC har sökt och beviljats utvecklingsbidrag
från Kultur Skåne och påbörjat etableringen av
utställningsprojektet Utvalt – konsthantverk, slöjd
och form i Skåne i samarbete med Skånes
Hemslöjdsförbund och Form Design Center.

* KHVC är Sveriges representant i WCC-Europe
och har deltagit i organisationens General
Assembly i Eindhoven, Holland.
* KHVC ingår i NNCA – Nordic Network of Craft
Associations och har deltagit möten i
Köpenhamn och Paris.

