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kreativa feminister 
E N  P R E S E N T A T I O N  

SNABBA FAKTA  

• Kreativa Feminister bildades 2018 i Uppsala. 

• Partipolitiskt och religiöst oberoende förening. 

• Drygt 500 medlemmar. 

• Drygt 4000 följare på instagram. 

• Separatistisk förening som välkomnar kvinnor och transpersoner som medlemmar.  

• Bolagsform: Allmännyttig ideell förening. 

• Organisationsnummer: 802519-4260  

• Samarbeten: Uppsala Konsert och Kongress, Uppsala Stadsbibliotek, Uppsala 

Stadsteater, Galleri Zeitgeist, Biotopia, Uppsala Universitet med flera. 
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SYFTE  

Våra tre huvudsyften är att främja våra medlemmars:  

• Kulturupplevelser 

• Kulturskapande  

• Sociala sammanhang 

Vi är en unik förening eftersom vi stärker både kulturskapande och kulturupplevelse. En 

av våra kärnverksamheter är medlemsledda workshops och studiecirklar. Detta är 

exempel på arrangemang som uppfyller alla våra huvudsyften samtidigt.  

Många konstnärer arbetar idag ensamma, med nätet som främsta plattform för att 

visa sin konst. Nätet har skapat möjligheter för många kreativa personer att nå ut, men 

kan också ha en isolerande effekt.  Kreativa Feminister vill bygga broar mellan den 

digitala och den fysiska världen så att kreativitet och gemenskap får ta plats på fler 

arenor än i den sociala medie-sfären. Vi vill även motverka kommersialiseringen av det 

offentliga rummet genom att fylla det med kultur.  
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VÅRA ARRANGEMANG – ETT URVAL 
 

DECEMBER 2018, 2019, 2020 & 2021 

Vår första julmarknad tog plats på Kulturhuset 

Grand i Uppsala. Eventet blev en stor succé med 

över 1600 besökare och kreatörer som Stina 

Wollter, Lady Dahmer och Feministsmeden 

representerades. Etablerade konstnärer tog plats 

bredvid debutanter. På så vis fick nya förmågor en 

unik chans att nå ut med sin konst.   

År 2019 intog julmarknaden Uppsala Konsert och 

Kongress. Denna gång kom över 3000 personer.  

År 2020 arrangerade vi, pga pandemin, en 

julmarknad online. 

Inför 2021 planerar vi återigen ett samarbete med 

Uppsala Konsert Kongress.  

Samtliga julmarknader har uppmärksammats i 

lokala medier och blivit ett kärt inslag i julhandeln.  

 

 

MARS 2019 

Tillsammans med Uppsala Konsert och Kongress 

arrangerade vi Uppsalas firande av Internationella 

Kvinnodagen 2019. Vi bidrog med en VIP-

marknad där ett urval spännande kreatörer fick 

sälja konst och hantverk. Vi skötte också PR och 

press-kontakter inför konserterna med Cherrie och 

Mona Haydar. Vi bokade DJ Sush inför eventet och 

marknadsförde samtliga delarrangemang i sociala 

medier. Eventet uppmärksammades både i lokala 

medier och i riksmedier.  

På Stadsbiblioteket deltog vi med informationsbord 

och mötte besökare på plats.  
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MAJ 2019  

I samband med firandet av kvinnlig rösträtts      

100-årsjubileum i Sverige samarbetade föreningen 

med Uppsala Stadsteater. Föreningen bidrog med 

en marknad och bjöd på ett brett utbud av 

ekologisk hudvård, keramik, hantverk och bildkonst.  

Affischen för arrangemanget pryddes av Elin 

Wägners porträtt, signerat Jessica Zachries som är 

föreningens grafiker, tillika ordförande. Motivet gick 

igen i all marknadsföring för eventet.  

 

 

 

 

 

 

 
SOMMAR 2019 

 

Föreningen bjöds in av Stadsbiblioteket för att 

arrangera ett antal workshops under sommaren 

2019. Vi ordnade bland annat rit-cirkel, keramik 

och workshop i återbruk. Vid ett tillfälle 

arrangerade vi ”show and tell” vilket gav 

deltagarna en möjlighet att själva få visa och 

berätta om sitt skapande.  
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SEPTEMBER 2019 

 

Vi bjöd in allmänheten till öppen verkstad. I stället 

för att bara betrakta kultur uppmuntrade vi 

besökarna att skapa själva. Vi bjöd på material och 

varje workshop-station hade en instruktör som vi 

rekryterat ur medlemsgruppen. Besökarna fick 

bland annat prova på makramé, keramik, återbruk 

och kroki.  

I samband med detta arrangerade vi också en 

utställning med konstnärerna Sigríður Huld 

Ingvarsdóttir och Nina Persson.  

Eventet uppmärksammades bland annat av SVT 

Uppland och andra lokala medier.  

                                                               

                                                                                                                                                      

 

HÖST 2019 – VÅR 2020 

Kreativa Feminister samarbetade med Uppsala 

Stadsbibliotek och arrangerade ett antal 

författarsamtal med bland andra Mian Lodalen, 

Matilda Voss Gustavsson och Ebba Witt-Brattström.  

Vi hoppas kunna återuppta detta samarbete då 

pandemin är under kontroll.  
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VÅR 2020 

Föreningen samarbetade med Biotopia och 

arrangerade fågelkroki vid 5 tillfällen under våren 

2020. Deltagarna fick rita av fågelmodeller under 

ledning av en yrkesverksam konstnär.  

 

SOMMAR 2020  

Under pandemins första sommar arrangerade 

föreningen en digital konstutmaning som sporrade 

medlemmar att fortsätta skapa trots de hinder som 

smittan innebar. Projektet löpte över hela sommaren 

och bidragen postades på föreningens sociala 

medier.   
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SOMMAR 2020 

Föreningen anordnade kreativa träffar utomhus 

då vädret tillät. Medlemmarna bjöds på fika och 

kreativ gemenskap.  

 

HÖST 2020 – VÅR 2021 

Föreningen inledde arbetet med sin kommande 

podd ”Halva Världen” som kommer att börja 

sändas under hösten 2021. Projektet syftar till att 

folkbilda kring världshistorien ur ett 

kvinnoperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

Utöver ovanstående projekt har Kreativa Feminister arrangerat ett stort antal 

studiecirklar i en mängd olika konstnärliga tekniker, ordnat sociala sammankomster och 

samarbetat med lokalsamhället för att skapa ett mer levande kulturklimat i Uppsala 

med omnejd.  Nedan kan ni läsa om våra planer inför framtiden.  
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AMBITIONER 

I nuläget önskar vi initiera följande projekt och verksamheter:  

• Instifta ett konstpris i form av ett utställningsstipendium. 

• Instifta ett litteraturpris med ambitionen att finna talanger i Uppsala med omnejd och 

stärka den lokala litteraturscenen.  

• Skapa och trycka upp ett serie-fanzine med bidrag från medlemmar.  

• Starta ett bokförlag med utgivning av både ljudböcker och tryckta böcker.  

• Arrangera en julmarknad tillsammans med Uppsala Konsert och Kongress i december 

2021. 

• Författa och producera en radiopjäs och/eller en radioföljetong.  

• Utveckla podden om kvinnor genom världshistorien 

• Producera webb-TV med inslag som intervjuer med lokala konstnärer och reportage 

om Uppsalas kulturliv.  

• Bygga en starkare, mer stabil närvaro på nötet via vår hemsida där vi vill samla 

alltifrån intervjuer med lokala konstnärer till radiopjäser och poddar.  

• Fortsätta utveckla vår närvaro på sociala medier där vi bland annat startat projektet 

”Feministskalden” som erbjuder en poetisk paus i scrollandet.  

• Få igång de cirklar som legat vilande under pandemin. Exempelvis: rit-cirkel, stickning 

och virkning, keramik, bokcirkel och skrivcirkel.  

• Arrangera fler författarsamtal med Stadsbiblioteket Uppsala. 

• Arrangera en ”Kreativ helg” av, med och för medlemmar under vilken deltagarna lär 

av varandra och lär ut till varandra.  

• Starta cirklar i webb-programmering och musikproduktion för kvinnor, gärna i 

samarbete med andra föreningar.  

• Starta ett ateljé-kollektiv för kvinnliga konstnärer.  

• Arrangera utflykter med exempelvis museum och andra kulturföreningar som mål.  

• Arrangera galleri-rundor och konstrundor.  

• Starta en feministisk film-cirkel.  
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SAMARBETE 

Vad vi behöver och vad vi kan bidra med:  

För att kunna uppfylla våra ambitioner behöver vi ekonomiska medel och administrativ 

assistans. Vi behöver även kunna täcka våra stående kostnader för hemsida, 

kontorsmateriel och bankkonto.  

Med oss som samarbetspartner får ni:  

• Kraften från drygt 500 medlemmar. 

• Stor räckvidd på sociala medier. 

• Kontakter med lejonparten av institutionerna inom Uppsalas kulturliv.  

• Stort driv och många, starka, unika idéer.  

• Goda kontakter med lokala medier.  

• Kompetens inom ett flertal områden som exempelvis:  

• IT och webb-utveckling 

• Sociala medier, marknadsföring och PR 

• Copy writing, manus och journalistik 

• Fotografi  

• Illustration  

• Podd-manus, ljudklippning och ljudläggning 

• Film-klippning 

• Poesi och litterär gestaltning 

• Måleri och teckning 

• Grafisk illustration och design 

• Cirkelledare som gått igenom cirkel-ledarutbildning 

• Keramik  

 

Läs mer om oss på vår hemsida : www.kreativafeminister.se 

Vi nås även via pr@kreativafeminister.se och ordforande@kreativafeminister.se  

 

 

http://www.kreativafeminister.se/
mailto:pr@kreativafeminister.se
mailto:ordforande@kreativafeminister.se
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