
Den Kollektiva Hjärnan tänker tillsammans kring

Inbjudan till nätverksträff 
hos                        i Sandviken

Galleri Lars Palm bjuder in självorganiserade 
konstverksamheter kopplade till Den Kollektiva 
Hjärnan för en nätverksträff i görandets tecken!  
Under två dagar organiserar vi gemensamt 
vår egen nätverksträff och  provar vi på att 
organisera oss enligt kulturföreningen Backbeat-
bolaget och Kungen-husets lokala metoder. Vi or-
ganiserar oss i grupper som tillsammans ansvarar 
för våra gemensamma dagar, vi lagar mat, plockar 
disk, flyttar stolar och underhåller varandra. 
Genom att göra tillsammans tänker vi tillsam-
mans. 

Genom inbjuda föreläsare tar vi del av olika 
perspektiv och tankar kring organisering. Under 
båda dagarna medverkar Signe Jernberg, forskare 
vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala 
Universitet och lärare på avdelningen för 
ekonomi vid Högskolan I Gävle. Hennes primära 
forskningsintresse är beslut och besluts-
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fattande. Hon studerar organisering genom att 
undersöka beslut. Förutom en introduktion till 
temat observerar Signe organisationen i samband 
med vår nätverksträff. Under söndagen sam-
manfattar hon sina iakttagelser för oss. Som 
avslutning dokumenterar våra egna tankar genom 
en kollektiv samtalsövning, lite skämtsamt 
baserad på ett speed-dating-koncept. Förhop-
pningen är att vi genom övningen producerar ett 
kollektivt ljudverk som speglar de självorgan-
iserade konströrelsernas tankar och situationer 
i Sverige idag. Syftet är inte att diskutera Den 
Kollektiva Hjärnans organisering, utan snarare 
att genom görandet öppna upp för samtal och 
utbyte av erfarenheter oss deltagare emellan.

OM DEN KOLLEKTIVA HJäRNAN 

Nätverksträffen arrangeras inom ramen för Den 

kollektiva hjärnan - ett nationellt nätverk för 

självorganiserande inom konsten, som initierades 

2012 av Art Lab Gnesta. Nätverket ska tillgänglig-

göra och stärka de självorganiserade verksamheter-

nas position, genom att dela och uppvärdera deras 

befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder.

OM SANDVIKEN

Sandviken är en bruksort som ligger i Södra 

Norrland. Staden präglas av företaget Sandvik, som 

också är anledningen till att staden existerar. 

Sandvik byggdes i modernitetens anda och var en man-

ifestation av teknikens utveckling. Många brukssam-

hällen har förlorat sin stolta identitet i och med 

brukets nedläggning. I Sandviken finns verket kvar. 

Järnverket är stadens livlina. Kommunen framställer 

sig vara på framgång samtidigt som Sandvikens kommun 

hamnar högt upp på listan över Sveriges sårbaraste 

kommuner. Just på grund av företagets dominans men 

även i fråga om arbetsmarknaden i övrigt och nivån 

av eget företagande. 

OM GALLERI LARS PALM

Galleri Lars Palm drivs av kulturföreningen 

Backbeatbolaget och håller till i föreningens lokaler 

Kungen. Huset har en historia av DIY-organisering 

och har drivits ideellt sedan 1994 då huset rustades 

av föreningen för att skapa plats för alternativ 

kultur. www.backbeatbolaget.se

ÖVERNATTNING?
Vi har plats för 34 deltagare 

som är i behov av övernat-

tning. Rummen tilldelas enligt 

“först till kvarn”. Ange om du 

vill dela rum med någon spe-

ciell person. P.g.a brist på 

rum måste de flesta dela rum 

med någon. 

RESEBIDRAG?
Vi har möjlighet att erbjuda 

resebidrag till ett begränsat 

antal deltagare. Vi betalar 

främst resorna för de som har 

mer än 30 mil/över 4 timmar 

till Sandviken. Här gäller 

också ”först till kvarn” om 

intresset är stort.

GRUPPER?
Mer information om grupperna 

och organiseringen skickas ut-

vid anmälan.

FULLSTÄNDIGT 
PROGRAM?
Vi skickar ut information om 

programmet ungefär en månad 

innan nätverksträffen.

SAMARBETSPART-
NERS:


