
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
  
BYSKOLAN 
Denna fina lokal började detta år bli vår centrala punkt för verksamheten. Vi hyrde den 
från mars till september. Där kom de flesta av våra evenemang att äga rum. Det kändes 
alldeles rätt att denna vackra kulturbyggnad kom till användning för sådana ändamål 
som vi kunde erbjuda. 
 
UTSTÄLLNINGAR 
Det finns många goda utövande konstnärer i trakten som gärna vill ställa ut. Vi hade 
under sommaren en utställning med de nyligen bortgångna Ulla och Evert Lindfors. Till 
påsken kom lokala konstnärer och ställde ut sina verk i Byskolan, liksom under 
musikfestivalen. Så småningom önskar vi komma med en visning där lokala människor 
med bakgrund i fjärran länder kan beskriva sina berättelser i bild eller på annat sätt. Ni 
som själva är intresserade av att visa egna eller andras alster bör kontakta Peter 
Bergman i styrelsen. 
 
MUSIK 
I augusti kom vår nya musikfestival igång. Där fanns kända namn flera av vilka har sin 
hemvist härute. Men vi bjöd även in dem som ville prova på att stå på scen till ett bra 
ackompanjemang. Just den delen blev också mycket uppskattad. De av er medlemmar 
som har en önskan att uttrycka sig musikaliskt kommer att få chansen 2018. Det visar 
sig att idén med en fri scen är något vi kommer att vidareutveckla. Musikfestivalen 
återkommer sommaren 2018. 
 
TEATER 
I maj kom urpremiären av HAVET&FÅFÄNGAN en operamonolog med den kände 
operasångaren och stavsnäsbon Olle Persson. Den följdes upp efter midsommar av ETT 
DRÖMSPEL. Med tanke på det verkets mångfacetterade form och inte alltför 
lättillgängliga innehåll var detta en klart vågad satsning. Ändå blev ETT DRÖMSPEL på 
Byskolan en verkligt stor succé. Vi vet att publik som inte har någon egentlig anknytning 
till trakten tog sig hit ändå för att uppleva den kraft som våra lokala artister utstrålade. 
 
KURSER 
DK&K har en lång tradition av kursverksamhet med allt ifrån näverflätning till 
dramaturgi. Det finns redan en skrivgrupp på Djurö/Stavsnäs, men om det finns 
intresse, upprättar vi gärna fler grupper.  Det är gratis och kräver bara att man är 
medlem av Konst & Kultur Djurö, Stavsnäs. Anmäl er till helenanystedt@gmail.com eller 
sms:a 0760 440034. Samtliga kursledare har långa professionella bakgrunder inom sina 
ämnesområden. Kurs i självförsvar för flickor planerades. 
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KERAMIKGRUPP 
Denna startade 2002 och har under tiden utvecklats till en stabil grupp på 15-17 
personer. Man träffas på torsdagar för att sätta skröjugn och söndagar för att glasera 
eller skapa inspirerande alster. Man använder mest kavelteknik, på ler-och stengodslera 
och till viss del rinnlera. Det finns ett kösystem för att komma in i verksamheten. 
Gruppens alster går att se på Djurö Konst och Kulturs hemsida.  
https://www.djurokultur.se/dkk2/Keramik/keramikgrupp.htm 

 
FILMKLUBB 
Denna har fortsatt som vanligt, och kommer att göra det även alltjämt under ledning av 
Jörgen Edlén. För programinformation gå in på vår hemsida: www.djurokultur.se för att 
se vad som ges. 
 
UTFLYKTER 
I slutet av maj anmälde sig 90 deltagare till vårt besök på Kungliga Operan, där 
deltagarna efter en introduktion fick träffa huvudrollerna i stycket och dessutom tilläts 
man titta in bakom kulisserna. I oktober såg vi TURANDOT. 72 medlemmar hade anmält 
sig. Även då fick vi träffa dirigent och huvudrollsinnehavare. I övrigt blev det utflykter 
till nya porslinsfabriken i Gustavsberg. Vi gjorde även en guidad visning av konsten i de 
nya pendeltågs/t-banestationerna.  
 
FÖREDRAG 
Historisk berättarkväll med  Katarina Schoerner Carr: ”Skärgårdshistoria” ägde rum den 
19/11 i Djurö Kyrka. Genom Ove Joansson har vi dessutom kontakt med flera av 
Sveriges Radios utrikeskorrespondenter liksom, FN-representanter m.fl. för vidare 
föredrag. 
 
UNGDOMSVERKSAMHET 
Det är inte lätt att aktivera ungdomar till fritidsaktiviteter. Men att se dem hänga utanför 
ICA på Djurö är troligen inte särskilt upplyftande. Under hösten påbörjades en kurs i 
självförsvar för flickor. Och vi lovar att gå vidare med andra aktivitetsförslag för denna 
åldersgrupp. DK&K för dialog med kultur- och fritidsförvaltningen på kommunen 
angående aktiviteter och lokal för unga människor härute. 
 
 
Djurhamn den 18 januari 2018 
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