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Verksamhetsplan 2020, Korpilombolo kulturförening
Verksamheten 2020 fortsätter med flertalet av våra aktiviteter från tidigare år. En del behöver
omformuleras framöver och planeringen av nya aktiviteter har börjat. Utvecklingen i bygden och
behov som uppkommer i samhället påverkar verksamheten men grunden finns i nedanstående lista:
•
Konstutställningar varje månad, konstnärer från länet inbjuds att delta
•
Skrivarkurser och skaparmöten för barn, ungdomar och vuxna
•
Läscafé och firande av Kura skymning
•
Hantverkscafé varje vecka
•
Kulturmöten mellan nya och gamla invånare i bygden med mat, hantverk med mera
•
Gemensam odling i byn med alla odlingsintresserade
•
Musikaliska möten mellan utövare och publik
•
Svenska för invandrare och svenska från första dagen genom Tornedalens folkhögskola
fortsätter åtminstone första halvåret och sedan får utvecklingen visa om det blir en fortsättning
•
Samverkan med grannkommunerna Överkalix, Övertorneå och Kolari inom kultur
•
Residens för skapande inom olika konstarter
•
Firande av de vilda blommornas dag. Officiell dag är 14 juni 2020, exkursionsdag 16 juli
•
Tallbokören fortsätter sin verksamhet med sångövningar, konserter, musiklekar med mera
vid olika tillfällen samt sång på äldreboendet Tallgården. Sång vid Gränslösa läger i Suaningi under
sommaren.
•
Engagemang i samhällsfrågor som berör bygdens befolkning. Den aktuella situationen med
Corona-virus kan ge behov av insatser för enskilda människor, vilket kulturföreningen är beredd att
axla.
•
Markusvinsan kaltio aktiviteter – gudstjänst vid kallkällan midsommarsöndagen, Kallkällans
dag 28 juli, surströmming i augusti, bymöten
•
Samarbete med andra föreningar i bygden
•
Närservice handlarbuss har tyvärr upphört från och med februari. Gräsklippning,
snöskottning av tak och infarter, städning, kopieringshjälp, hjälp med blanketter, bussgods,
tårtbakning, gravvård, blom- och plantförsäljning, Hjärtlung minnesfond fortsätter. Affischdesign
och foto är nya inslag som Närservice kan erbjuda.
•
Deltagande i nätverksbyggande i landsbygdsfrågor
•
Fortsatt samarbete med vår vänort Bolombolo i Colombia med medverkan under
nattfestivalen, hantverksutbyte, forskningsutbyte i bland annat hälsofrågor och kulturellt utbyte
•
Arrangemang workshop, konserter, hantverksaktiviteter mm. - Arbetsnamn ”Sommarnatt”
tillsammans med lokala slöjdare, musiker, naturintresserade
•
Genomförande av den sextonde Nattfestivalen
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