NY MÖTESPLATS FÖR UNGA KONSTINTRESSERADE I VÄXJÖ
Det nationella projektet SAK UNG som samlar unga konstintresserade kommer starta ett nytt
nätverk i Växjö. Den 28 februari är alla mellan 16-25 år i Växjöområdet som tycker om konst
välkomna på uppstartsträff för SAK UNG Växjö på Växjö Konsthall.
Under kvällen besöker vi utställningen Multispecies Storytelling, har roliga konstworkshops
tillsammans med en konstpedagog från Nationalmuseum, bjuder på fika och umgås. Träffen är
helt kostnadsfri och inga förkunskaper krävs.
28 februari kl. 18:00
Växjö konsthall, Västra Esplanaden 10
OSA senast 27 februari till sakung@konstforeningen.se
Mer info finns på facebook.se/sakungpage
SAK UNG är ett projekt från Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) som vill ge unga möjlighet
att utveckla sitt konstintresse och skapa utrymme för nya röster och perspektiv i konstvärlden.
Vi har lokala nätverk på orter över hela Sverige där unga får mötas, skapa konstaktiviteter och
tillsammans uppleva konsten på sin ort.
Genom sitt engagemang får unga träffa nya vänner, fördjupa sina kunskaper om konst och
förverkliga sina egna idéer om aktiviteter och träffar. De får erfarenhet av att leda projekt och
knyta kontakter inom den professionella konstvärlden.
En viktig del i SAK UNG är vårt stöd från SAK och våra nära samarbeten med lokala
konstinstitutioner och organisationer samt Nationalmuseum. Vi vill lyfta den kompetens och
kunskap som finns inom konstvärlden och tillsammans sprida konstintresset, öka ungas
medvetenhet kring den lokala konstscenen och kulturarvet samtidigt som de får erfarenhet av
projektarbete. SAK UNG ska vara den naturliga platsen dit unga vänder sig om de är
konstintresserade, och dit konstinstitutioner vänder sig om de vill få kontakt med unga.

SAK UNG:s projektledare Clara Dagh kommer närvara på uppstartsträffen och finns tillgänglig
för intervju. För pressbilder och mer information om SAK UNG välkommen att kontakta:
Anna Hesselbom
Press- och kommunikationsansvarig SAK UNG
mail: anna.hesselbom@konstforeningen.se
tel: 0707-44 54 48
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