PROJEKTRAPPORT
Mitt Sommarprojekt

Projektets namn
:Café-Vernissage
Genomförare (fyll i om flera :Rebecca Blixt (med Emma Kruus)
tillkommit)
:
Hur gick det? Beskriv vad du/ni gjorde och hur!
Jag och Emma hade en utställning på Café Kingsgården i Lindesberg. Hon ställde ut några dikter
och jag gjorde illustrationer och jag ställde ut några lerskulpturer, masker och flera akvarellporträtt
(ett blyertsprojekt). Det gick också att beställa porträtt, vilket några gjorde och några sa att de
skulle göra. Ramarna till bilderna köpte vi och målade, lokalen hyrde vi. Vi gjorde affischer själva
och hängde ut lite här och var.

Blev det som du/ni tänkte? Nådde du/ni målen?
Ja, jag tycker att det gick väldigt bra, skulle gärna haft fler som kom och tittade vissa dagar. Men
det kom ändå en hel del, både gäster och sådana som vi känner. Jag tycker att vi nådde våra mål
som var att visa upp vad vi för lite grann och genomföra en utställning.

Hur lyckades du/ni engagera målgrupperna (ungdomar och andra på er ort)?
Jag gjorde evenemang på Facebook, skrev på klass-sidan, sidan för min träningsgrupp, satte upp
affischer, frågade de jag mötte och sms:ade de jag kände. De flesta fick reda på projektet genom
Facebook eller att jag berättat om det.
Är det något du/ni tyckt varit svårt i projektet?
Det var lite knepigt att planera hur allt skulle stå och var det skulle sitta. Och det var väldigt svårt
att hänga upp ramarna med fiskelina så att de blev i samma höjd.

Vad har du/ni lärt er?
Framförallt hur man anordnar en utställning. Vilka material som behövs och hur mycket saker man
ska ställa ut. Vi lärde oss också vilka tider som passar, vilka målgrupper man kan försöka nå, och
vilka priser det är på saker och ting.
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Vad skulle du/ni göra annorlunda om du/ni gjorde det igen?
Planera mer i förväg. Marknadsföra tidigare och kolla upp hur mycket extramaterial som kan
behövas i tid.

Andra som vill göra något liknande – vem kan de kontakta?
Kommunen, kulturintresserade, och vänner/bekanta som kan ha lite kunskap om
utställningar/böcker/kultur. (mig).
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