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Hallands kommuner samverkar i Art Inside Out 
 
De sex halländska kommunerna och Region Halland lanserar tillsammans Art 
Inside Out, en helt ny institution för professionellt kulturskapande och 
kulturutveckling i Halland.  
 
De senaste tre åren har olika projekt med konstnärligt skapande och möten med 
publik hållits runt om i Halland, så kallade residens. Nationella och internationella 
kulturskapare har bjudits in för att under en period verka på någon plats i länet 
och en mängd nya och spännande möten har uppstått samtidigt som nya 
produktioner skapats. Kulturresidensen, som finansierats med medel från 
Kulturrådets utvecklingsbidrag och Region Halland, har lagt grunden till den nya 
institutionen. 
 
Samverkan mellan kommunerna och regionen 
I Art Inside Out ansvarar Hallands sex kommuner och Region Halland 
tillsammans för planering och urval av vilka kulturresidens som ska presenteras. 
Alla kulturgenrer inkluderas och platsen för residenset varierar beroende på vilken 
kommun som står som värd. Tillsammans skapar vi förutsättningar för konstnärlig 
produktion i Halland.  
 
– Genom institutionen blir invånarna delaktiga i den nationella och internationella 
kulturvärlden. Att kommunerna är en aktiv part innebär ett tydligt lokalt 
inflytande och säkerställer att hela Halland får tillgång till det nya spännande 
kulturutbudet, säger Lovisa Aldrin, ordförande i Driftnämnd kultur och skola, 
Region Halland.  
 
Art Inside Out, intryck utifrån – uttryck inifrån 
Art Inside Out blir ett komplement till de få kulturinstitutioner som finns i 
Halland, kulturskaparna får influenser och nya sammanhang att verka i, samtidigt 
som invånarna får delta i konstnärliga processer och upplevelser. Beslutet om att 
starta Art Inside Out togs vid regionstyrelsens möte 27 maj och är väl förankrat i 
både region och kommuner. Planerna på en kulturinstitution som bygger på 
residens beskrivs i Hallands Kulturplan 2014-2016.  
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– Art Inside Out är ett lyckokast för Varbergs kommun. Kommunen står i begrepp 
att bygga en helt ny stadsdel där kulturresidenset kommer att få stor betydelse för 
bland annat utvecklingen av stadsrummet, säger Christina Josefsson, 
förvaltningschef för kultur och fritidsförvaltningen i Varbergs kommun. 
 
Kommande kulturresidens 
Även om Art Inside Out formellt startar 1 januari 2016 presenteras årets 
kommande kulturresidens som delar av institutionen. Den 8-26 juni är det dags för 
Open Lab Halland, ett residens där sex konstnärer från olika länder möts på 
Löftadalens folkhögskola och presenterar en avslutande workshop på ”Rosenfred 
– en hyllning” den 25 juni, som en del av VARBERG CALLING for Peace. 
Senare i höst sätts musikteaterföreställningen ”Bryta ihop och gå vidare” upp på 
Kulturhuset i Halmstad, där dramatikern och kompositören Jan-Erik Sääf och 
koreografen Peter Svenzon skärskådar framgångsmyten.  
 
”Mer kultur till folket” 
Det är Kultur i Halland som står för driften av Art Inside Out och som sköter 
verksamhetsledning, projektledning och administration. Samarbetsavtal ska 
tecknas med samtliga kommuner i Halland och separata avtal kommer att tecknas 
med den aktuella värdkommunen för varje residens. 
  
– Vinsten med residens jämfört med gästspel är att hela produktionen sker i 
Halland och detta leder till en mängd kringaktiviteter som olika workshops, 
föreläsningar, samtal och master classes. Med den nya institutionen blir inte bara 
Halland rikare på kultur, det kommer hela Sverige till del. Art Inside Out innebär 
mer kultur till folket, säger Eva Nyhammar, kulturchef Region Halland.  
 
Ytterligare information finns på www.regionhalland.se/artinsideout 
 
Kontaktuppgifter 
För Varbergs kommun:  
Ingemar Arnesson, kulturchef, kultur- och fritidsförvaltningen, Varbergs kommun 
E-post: ingemar.arnesson@varberg.se  
Telefon: 073 – 349 82 50 
 
För Region Halland: 
Eva Nyhammar, kulturchef Region Halland 
E-post: eva.nyhammar@regionhalland.se 
Telefon: 070 – 210 56 46 
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