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Om ARTmovement
ARTmovement är en religiöst och poli-
tisk obunden organisation. Tillsammans 
med Studiefrämjandet Stockholms län 
har vi fått stöd av Allmänna Arvsfonden 
för att fram till hösten 2021 arbeta med 
konstnärliga mötesplatser. Målgruppen 
är ungdomar i åldern 15-25 år, med 
fokus på nyanlända. Genom att möjlig-
göra möten för unga och unga vuxna 
med olika bakgrunder – där vi sätter 
konst och skapande men även gemen-
skapen i fokus – tror vi att ett utbyte av 
såväl utgångspunkter och perspektiv 
som historier sker, att vi helt enkelt lär 
oss av varandra. Genom förståelsen 
för andra skapas ett mer tolerant och 
öppet samhälle. 

Vad gör vi
ARTmovement arrangerar olika former 
av workshops för att skapa möten med 
konsten och varandra. 

Längre workshops: Flera tillfällen (3-4 
ggr ca 3 h/gång) får deltagarna under 
handledning av en etablerad konstnär 

arbeta med bildkonst, inklusive foto  
och film, eller skulptur. Deltagarna  
skapar tillsammans sina egna verk  
som sen ställs ut i en utställning. 

Kortare workshop: Ett tillfälle (ca 3 
timmar) som t ex en stadsvandring eller 
att vi går och ser en utställning tillsam-
mans och har ett samtal eller en kortare 
workshop efter.   

För vem eller vilka
Projektet riktar sig främst till nyanlända 
och etablerade svenskar i åldern 15-25 
år. I mån av plats så välkomnar vi alla 
att delta. Ingen förkunskap krävs. Alla 
aktiviteter är alltid gratis. 

Ambassadörens roll
Som ambassadör har du ett intresse av 
att engagera dig i att möta människor 
via konsten och skapandet. ARTmove-
ment är tänkt att växa och till slut leva 
vidare själv efter 2021. För att det ska 
bli verklighet behöver vi hela tiden nå 
målgruppen ovh är därför öppna för 
nya tankar och idéer. Vi är ständigt i 

Vad roligt att du vill vara ambassadör för ARTmovement! 
Som ambassadör kommer du ha en värdefull roll  

i arbetet med att sprida ARTmovements verksamhet  
och på så sätt vara en röst för ett öppnare samhälle. 



rörelse och det är här du som ambas-
sadör har chans att göra skillnad, även 
utanför Stockholm. 

Som ambassadör är du en representant 
för ARTmovement. Genom att berätta 
om organisationen (ARTmovement) och 
verksamheten hjälper du till att sprida 
ARTmovements röst. Du kan även vara 
behjälplig vid – eller till och med hålla 
egna – workshops och andra aktiviteter. 

Vad göra   
• T ipsa om, och sprid, ARTmovements 

hemsida, Facebook och Instagram.
Följ, dela, bjud in andra att gilla. 

•  Sprid ARTmovement till unga vuxna 
särskilt nyanlända (15-25 år).  

Besök till exempel språkcaféer, skolor, 
bibliotek, fritidsgårdar. (Flyers finns) 

• Hjälpa till vid workshops. 
•  Kom gärna med idéer om nya delta-

gare, kontakter, samarbeten, platser 
att kontakta etc. Gäller hela Sverige. 

•  Bjud in folk till ambassadörsträffar.  
Ju fler ambassadörer, ju fler  
möjligheter till att skapa möten. 

• Hålla i/forma en egen workhop.

Hur göra
Berätta att du är ambassadör för  
organisationen ARTmovement. Berätta 
sedan kort om organisationen och 
verksamheten (se Om ARTmovement). 
Informera om kommande aktivitet eller 
nästa ambassadörsträff. Locka till eller 

ARTmovement med ambassadörer



väcka intresse för att gå in och kolla på 
hemsidan eller sociala medier. Och kan 
ni inte svara på något – hänvisa vidare. 
 
All information om workshops och 
andra aktiviteter finns på hemsidan 
https://www.artmovement.se/kalender, 
på facebook.com/ARTmovementsweden 
samt instagram.com/artmovement.se

Bra att veta
Att sprida ARTmovement är helt ideellt. 
Det ger dig stor möjlighet till att fördju-
pa dig i intresset för konst och skapan-
de, möta människor och arbeta för ett 
öppnare samhälle. Du får delta i projek-
tets aktiviteter – vi rekommenderar att 
du börjar din ambassadörsroll med att 
delta i en workshop – eller hålla egna 
där du får chans till att utveckla ditt 

eget konstnärskap eller samla på dig 
erfarenheter inom pedagogik och pro-
jektledning. Du ges också möjlighet till 
att gå kurser i Studiefrämjandets regi. 

För att det inte ska kännas ensamt ses  
vi emellanåt på ambassadörsträffar där  
vi säger hej till varandra, pratar om hur 
det går och utbyter idéer. Information  
om nästa träff skickas ut via mail samt  
annonseras på Facebook och Instagram. 

Tillsammans arbetar vi mot ett öppnare 
och mer tolerant samhälle, med konsten 
som verktyg! 

Har du frågor och funderingar,  
eller en massa bra idéer?  
Tveka då inte att höra av dig till  
info@artmovement.se


