Slutrapport: Act Art for Tourism

1. Projektfakta.
Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act
Art for Tourism
Leaderområde: MittSkåne
Projektägare: Coompanion
Jordbruksverkets journalnummer 2013‐
4929
Kontaktperson: Eva Grip
Kontaktuppgifter: Kölleröds skola
7335,24292 Hörby. Telefon 0415‐
61075, 0733‐861966.
2. Sammanfattning
I april 2014 genomförde projektet en
tredagars workshop i Hotspot Kölleröd
med elva deltagare från fyra olika
Östersjöländer, Estland, Tyskland,
Danmark och Sverige . Syftet med
workshopen var att sprida kännedom
om Act Artguidning som metod att
utveckla turismen, och som en möjlighet
för konstnärer på landsbygden att skaffa
kompletterande försörjning.. Deltagarna
hörsammade en skriftlig inbjudan från
oss. Gruppen svetsades samman, och
fick både en kort utbildning och
utmaningen att bli våra
samarbetspartners för att bygga en
gemensam plattform varifrån vi

gemensamt kan ta nästa steg mot att
skapa en hållbar turistprodukt som ger
gäster engagerande upplevelser.
Elever på Malmö Högskola producerade
en film om workshopen.
Projektledarna och ActArtkonsulten
bjöds därefter in till Estland och
Tyskland där vi tillsammans med våra
partners genomförde uppföljande
möten med deras regionala nätverk. Ett
hölls i Hörby, och till våren 2015
kommer ett annat att hållas på
Bornholm. Deltagarna på workshopen
engagerade sig i utvecklingen av
processen som enligt visionen ska leda
till Act Art guider i hela världen och
utbildning av dessa.
En viktig slutsats var att vi startar nästa
fas med en internationell lärarutbildning
av de som i sin tur ska utbilda guider.
Vi inser också att konceptet ska spridas
till fler aktörer för att det ska uppstå en
snabb efterfrågan. Viktiga målgrupper i
det arbetet är destinationsutvecklare
och turistnäringen själva. Det gäller att
hitta rätt former för att nå de
målgrupperna.

April 2014. Övningar första dagen.

Lisa Tegmar i Pärups Bygdegård.

Gunilla Ivarsson lagade kalops åt oss.

3. Projektpresentation
Med ett begränsat antal konstnärer och
turistutvecklare från fyra
Östersjöländer, inklusive Sverige, ville vi
i en pilotworkshop introducera Act Art
som metod att skapa unika och
attraktiva upplevelser för turister.

Vi inventerade
‐
‐

Act Arts filosofi är att ta vara på och
stimulera människors förmåga att
individuellt och i grupp vara skapande
och delaktiga. Metoden är internationell
och har sina rötter i Bauhausrörelsen. I
Hotspot Kölleröds nätverk fanns
spetskompetens inom Act Art.
Projektet ville sprida kunskap om detta
för att synliggöra ett hållbart och
spännande verktyg att närma sig och
höja värdet av besöksmål. Genom tre
dagars arbete skulle deltagarna bli
motiverade att samverka för en framtida
internationell Act Art guideutbildning
från en gemensam plattform.
Vi ville förlägga pilotworkshopen i
Hotspot Kölleröd för att marknadsföra
området som destination och utanför
traditionell turistsäsong för att få
erfarenhet av det.
I projektgruppen ingick utöver
projektledarna två konstnärer från
Hotspot Kölleröd och en från
Köpenhamn.

Vi besökte utvalda personer ur
målgruppen för att stimulera intresset
för samarbete.
‐

‐
‐

‐

4. Genomförande och resultat:
De tre huvudaktiviteter skulle enligt
planen vara att:
1) Inventera
2) Besöka utvalda personer ur
målgruppen för att stimulera
intresset för samarbete.
3) Genomföra en Act Art workshop i
området Hotspot Kölleröd och
därefter formulera en möjlig
fortsättning tillsammans med
deltagare.

Vilka kontakter hade vi och
konsulten i våra olika nätverk?
Ville de hjälpa oss?
När vi först kommunicerade
märkte vi att budskapet behövde
förtydligas. Det var svårt att med
ord beskriva vad deltagarna
skulle vara med om. Hur skulle vi
klara av att få deltagare från de
olika länderna hit till Sverige?
Det var en process i mötet med
de som hjälpte oss innan vår
inbjudan till workshop var klar.
Det var också otydligt hur
fortsättningen efter workshopen
skulle se ut.

‐

I Sverige besökte vi regionala
utvecklare som har kunskap om
internationella samarbeten, för
att undersöka olika möjligheter.
Vi besökte också
destinationsutvecklare och
näringslivsansvarig i närområdet.
Ganska snart kom vi fram till att
först ha en workshop i Sverige
och sedan pröva att resa till
deltagarnas länder för att möta
nätverk där.
Alla vi hade kontakt med blev
mottagare av ett nyhetsbrev där
vi berättar om utvecklingen.
Malmö Högskola hjälpte oss att
hitta studerande i
Interaktionsdesign som ideellt
följde arbetet under workshopen
och gjorde en film.

Övningar dag två. 1600talsparken i
Östra Sallerup.

Eva Omagbemi, projketledare.

Tredje dagens diskussioner.

Vi genomförde i april 2014 en Act Art
workshop i området Hotspot Kölleröd
och formulerade tillsammans med
deltagare en fortsättning.
‐

‐
‐

‐

‐

Konstnärer, naturguider och
turistutvecklare träffades i tre
dagar.
Första dagen i Pärups Bygdegård
var det presentation av
deltagarna, platsen och metoden.
En lokal kock lagade vår middag
på plats.
Andra dagen fortsatte workshop
och vi gjorde reflexioner över vad
som hänt. Middag i Önneköp.
Dag tre sammanfattade vi
upplevelsen och skissade tankar
om fortsatt gemensam
utveckling. Alla deltagare var
nöjda och såg möjligheter både
för sig själva och för sin region
med ActArtguidning
Vi skapade en sida på Facebook
för alla deltagare.
Efter workshopen agerade
deltagarna i sina respektive
länder. Tillsammans formulerade
vi en inbjudan som de skickade
till kontakter i sina nätverk till ett
möte där vi hade möjlighet att
visa filmen, informera, låta
deltagarna prova på vad en act
art guidning kan vara och där vi
diskuterade de särskilda behov
som fanns i regionen.
I september besökte vi först
Estland och därefter Tyskland. I
november hade vi samma
aktivitet i Sverige, med Hörby
kommun som värd. Till våren
2015 besöker vi Danmark med
samma program.
Vi har sammanfattat resultatet av
varje möte i slutsatser som gör
nästa steg tydligare.

5 Måluppfyllelse
Projektmål och utfall finns listade här.
‐

‐

‐
‐

Vi samlar mellan tio och femton
deltagare till en Act‐Art
workshop i området Hotspot
Kölleröd. Uppfyllt. Vi hade elva
deltagare.
En tredjedel av deltagarna
kommer från en
turistorganisation, eller kommun
med ansvar för turismen. Delvis
uppfyllt. Deltagarna
representerade konstnärliga
organisationer,
naturguideorganisationer eller
turistnätverk. Några
representerade endast sin egen
verksamhet. En deltagare från
Tyskland var anställd som
utvecklare inom turism.
Deltagarna kommer från minst
fyra länder runt Östersjön,
Sverige inräknat. Uppfyllt.
Deltagarna skapar tillsammans
en internationell plattform som
syftar till att både skapa ett
internationellt nätverk och att
utbilda fler Act Art konstnärer.
Uppfyllt.

Effektmål
‐

‐

Aktörer i Hotspot Kölleröd
knyter fastare kontakter med
intressenter från omvärlden.
Uppfyllt. Matställen, B&B ,
kulturhuset och Pärups
Bygdegård fick kontakt med
deltagarna. Filmen med parken
syntes på hemsidan och i de
möten vi skapade.
Hotspot Kölleröd får en ny
upplevelse att marknadsföra
knutet till sig. Uppfyllt. Vi har en
modell för hur upplevelsen av
1600‐talsparken i Östra Sallerup
kan förstärkas genom
ActArtinstallationer.

Oktober 2014. Estland och Tyskland.

‐

Hotspot Kölleröd får ökad
synlighet i medier som en
spännande destination. Uppfyllt. I
Sverige skrev Skånskan och
Tidningen Kulturen om
workshopen.

6 Reflexioner och slutsatser.
Avvikelser
‐ Den viktigaste avvikelsen är
tilläggen. En fin film och
uppföljningsmötena i deltagarnas
länder. Aktiviteterna som
uppenbarade sig som
möjligheter.
Förväntningar på projektet
‐ Vi har fått positiv feedback från
projektägaren och kommunens
representanter för vårt arbete
när de hör oss berätta och ser
filmen.
Projektidén
‐ Det har varit svårt att verbalt
förmedla projektets idé till
turismsektorn och offentlig
sektor. Därför har vi varit så
angelägna om att skapa möten
för att ge upplevelsen av ActArt
guidningen.
‐ Under projektperioden har
tjänstemän i MittSkåne varit
upptagna av en pågående ny
organisation för turismen och det
har lett till att våra inbjudningar
har blivit bortprioriterade.
‐ Konstnärer och konstnärliga
organisationer reagerar
omedelbart positivt, och verkar
ha lätt att föreställa sig vad som
ska ske.
‐ Efter resorna fick vi ett
erbjudande om att genomföra en
kort workshop för deltagare från
Namibia som var på besök för
utbyte med Malmö
Miljöförvaltning. Projektledaren
där såg ActArt guidning som ett
exempel på hållbar turism.
Deltagarna kunde genast omsätta
idéerna till den verklighet de har

i Namibia.
‐ En lokal skåneaktör vill snarast
kunna erbjuda Act Art guidning.
Samarbeten
‐ Vi är nöjda med att ha både styr‐
och referensgrupp att förmedla
resultat och idé till. Där finns
också kontakter in i vårnärmsta
kommunledningar, vilka bör vara
engagerade för framtida
utveckling.
‐ Samarbeten med våra deltagare
och deras nätverk känns unika
och värdefulla. Dels har de
ingångar i sina regioner, och dels
har de idéer till utveckling.
Regionernas olika
förutsättningarna ger inspiration
till innehåll i framtida arbete.
Genomförande
‐ Det var roligt att få bjuda på
Hotspot Kölleröd utanför
turistsäsongen. Vi fick
kommunicerat vårt budskap och
det togs emot mer engagerat än
vi kunnat föreställa oss.
Målgruppen
‐ Genom kontakterna med
deltagarna har vi också fått nya
kontakter. Bland annat med
regionala utvecklare, med
politiker och med naturguider.
Till Hörbymötet kom en
affärsutvecklare, vars inspel gav
processen ännu mer tyngd.
‐ I Estland blev det tydligt att
marknaden måste bearbetas,
turismen på landsbygden är
outvecklad. Det behövs
affärsutveckling för de som ska
bli guider.
‐ I Tyskland efterfrågades
produkten ActArtguide direkt av
Nordsee Tourismus. De ville
kunna erbjuda sina turister detta.
‐ Kontakt med naturguider
har varit positivt, de involverar
sina deltagare i aktiviteter och
förstår vårt koncept.

Spridning av projektresultatet
‐
‐
‐
‐

‐

Alla vi haft kontakt med blev
mottagare av ett nyhetsbrev där
vi berättar om utvecklingen.
Det finns en gillasida på
Facebook.
På Hotspot Kölleröds hemsida
finns en flik som heter Act Art där
vi redogör för processen.
I Tyskland skrev en tidning och
Nordsee Tourismus blogg om
själva ActArtguidning om
koncept.
Vi har nu ett nätverk av deltagare
som informerar och är
ambassadörer för projektet. De
väntar på en fortsättning och vill
bidra.

Sammanfattande slutsatser och
rekommendationer.
‐

‐

‐

November 2014. Hörby.

‐

‐
Koppling till landsbygden
‐

Act art guidning lämpar sig väl
som produkt att erbjuda på
landsbygden. Inga investeringar
utöver utbildningen behövs.
Vilket område som helst kan bli
en attraktion genom
ActArtguidning. Konstnärer på
landsbygden kan ha detta som en
kompletterande försörjning.

Projektprocessen har lett fram
till att vi nu nått långt i
föreställningen om hur vi ska
arbeta vidare för att uppfylla
visionen om Act Artguider i hela
världen, utbildning för Act Art
guider, utbildning av lärare som
utbildar guider. Första steget är
att utbilda lärare.
Samtidigt som guiderna utbildas
är det viktigt att sprida
kännedom om konceptet till
turistnäringen själv och visa på
vilken nytta produkten tillför
deras egna affärer.
Vi behöver djupare och närmre
kontakt med fler tjänstemän
inom offentlig sektor och
destinationsutvecklare. Ett sätt i
framtiden att nå dem kan vara att
först erbjuda den korta
guidningsupplevelsen. Därefter
kan man bjuda in till vidare
diskussion om framtid och
utveckling.
Vi upplever att det är en konflikt
mellan effekten av Act Art och
den verbala beskrivningen vi
förmår ge.
Att konsulten Lisa Tegmar (helt
ideellt) följde med på
uppföljningsmötena var
avgörande för deltagarnas
entusiasm för projektet. Act Art
metoden ger delaktighet och
engagemang på djupet. Sättet att
arbeta skulle kunna överföras till
långt fler sammanhang i arbete
med grupper och processer där
utveckling är fokus.
Eva Grip och Eva Omagbemi
141210

