Mótvægissjóður velferðarvaktarinnar
Samantekt

Verkefni : Lista,- menningar og fjölsmiðjusalur ungs fólks
Styrkþegi: Sveitarfélagið Árborg

Samantekt
Verkefnið snérist um að breytta hráum kjallara í fjölnota lista- og menningarsal. Það voru
ráðin inn fimm ungmenni til að hana og framkvæma breytingarnar undir handleiðslu
leiðbeinenda. Einnig áttu þessi ungmenni að auglýsa og kynna möguleika annarra ungmenna
fyrir salnum. Fyrri hluti verkefnisins gekk hljómandi vel og unga fólkið sem tóku þátt voru
virkilega ánægð og nutu sín vel við að hanna og breyta salnum. Þessi sömu ungmenni tóku
svo að sér að skipuleggja opnunar hátíð sem gekk vel. Seinni hluti verkefnisins hefði mátt
ganga betur við. Ungmennin snéru aftur í skóla um haustið og erfitt var að fylgja eftir kynning
á salnum um haustið. Það hefði mátt setja meira púður í kynningu um haustið en því miður
gekk það ekki upp vegna peninga skorts og starfsmannaskorts. Aftur á móti er verið að vinna í
því áfram og ætti nýjar leiðir að opnast núna. Um haustið var samt haldið eitt námskeið og
hópur ungmenna hélt jólatónleika í salnum.

Project: Gallery for young people
Grantee: Árborg town
Abstract
Over the summer 2010 five young locals for hired to create gallery out of a basement area.
This gallery is supposed to create and open opportunity for young people to work with their
own art and cultural projects.
After the group finished the gallery they used the last weeks of their employment contract to
advertise and introduce the gallery for young people in the area. Over the opening weekend
they organized a festival that offered several workshops and entrainment for young people.
After the festival the gallery was used several times before new year, for example for a
cooking class and Christmas concerts. In 2011 there have been scheduled another concerts
and other project in the gallery.
The project was successful although some part could have gone better. The first part went
really well while the advertising could have gone better. In the fall the founding for the
project was getting low which affected the advertising. It would have been great to be able to
fallow the project better into the winter.

