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år vision är att göra Drakamöllan till
en mötesplats och plattform för forskare och
vetenskapsmän från teknik till humaniora,
för konstnärer, kulturarbetare, journalister,
samhällsdebattörer och folkbildare från hela
Norden. Genom olika stipendier vill vi erbjuda
en möjlighet att fokusera på angelägna projekt
i en miljö som främjar kreativt tänkande.

Drakamöllan – en kraftkälla
för skapande
Drakamöllan har unika förutsättningar att vara en kraftkälla
för skapande människor. Inramningen i form av det omgivande
naturreservatet, den gamla välbevarade gården vid vägs ände och
den speciella atmosfär som präglar Österlen – allt samverkar
och gör att man känner sig förflyttad till en annan värld.
Här sitter kulturen i väggarna, här finns tid och plats för den fria
tanken och det goda samtalet, här finns en genomtänkt estetik
och en speciell energi som gör det lätt att både dra sig tillbaka
med sitt projekt och att umgås under otvungna former.
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Nordiskt Forum för Kultur
och Vetenskap
I en tid när olika krafter och paradoxer står mot varandra
behövs mötesplatser som är breda och inkluderande, i syfte att
bidra till ny kunskap och att bygga broar som bidrar till en hållbarare värld.
Flertalet av de refugier, gästbostäder, residens, ateljéer och liknande
platser som finns har ett nationellt fokus. Många är skapade för en
kategori. Några ligger av historiska skäl i utlandet.
Det finns en nordisk kulturgemenskap med djupa rötter som förtjänar att lyftas fram. Med sin demokratiska bas och sin öppenhet
mot omvärlden kan Norden tjäna som förebild för ett mänskligare
samhälle och bidra till en spännande framtidsdynamik. För att
poängtera den nordiska visionen och den breda målgruppen har vi
döpt vår mötesplats till Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap.
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Inspiration och energi för
individer som vill tänka nytt
På gården finns möjlighet att erbjuda åtta till tio personer övernattning i eget rum med tillhörande arbetsplats. Därutöver finns flera
samlingsplatser där man kan mötas i större eller mindre grupper.
En ateljé planeras för konstnärer och bildhuggare. Drakamöllans
fantastiska naturreservat ger året runt möjligheter till inspiration
och energi.
En viktig del av vistelsen blir de gemensamma måltiderna. Varje dag
erbjuds frukost, lunch och middag. Inte minst kvällsmålet är tänkt
som en replipunkt där man kan utbyta tankar och idéer tillsammans
med andra nyfikna och engagerade människor.
Det vi vill uppnå är korsbefruktningar av idéer och kunskap som
kan leda till nätverk och broar över nations-, professions- och
disciplingränser.
När verksamheten är väletablerad är tanken att stipendiaterna skall
erbjudas tillfälle att dela med sig av sitt arbete. Det kan vara i form
av en ”salong” dit en intresserad allmänhet inbjuds, som en föreläsning på ett närbeläget universitet eller högskola eller som ett gästspel
på en skola eller ett bibliotek.
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När och hur kan man komma
ifråga för en vistelse
Det finns olika vägar att komma ifråga för en vistelse:
– via riktade stipendier från externa fonder, stiftelser och liknande
institutioner.
– via stipendier från den ideella föreningen Drakamöllans Vänner
för Kultur och Vetenskap.
– via egen finansiering, till exempel beviljade forskningsanslag.
Urvalet av sökande kommer i ett inledningsskede att göras i
samverkan mellan representanter från Drakamöllans Vänner för
Kultur och Vetenskap, en företrädare för Drakamöllan samt medlemmarna i vårt Advisory Board med ämnesföreträdare för olika
områden.
Vistelsen omfattar som regel en eller två veckor. Initialt planerar
vi för tre till fyra sådana perioder under ett år.
Under forumveckorna välkomnas inga andra gäster.
Denna del av Drakamöllans verksamhet skall endast täcka de
faktiska kostnaderna och därmed vara icke vinstgivande.
Om du vill föreslå någon eller dig själv till Drakamöllan Nordiskt
Forum så maila namn, kontaktuppgifter och en motivering om
högst en A4 till forum@drakamollan.com
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Så skall vi sprida kunskap
om projektet
Information om möjligheterna att ansöka om en vistelse/stipendium på Drakamöllan – Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap kommer att spridas via Drakamöllans hemsida, via media,
via institutioner och intresseorganisationer i hela Norden samt via
ett ständigt växande nätverk av kontaktpersoner och intresserade.
I avvaktan på en egen hemsida har vårt Forum en egen rubrik på
Drakamöllans officiella hemsida.
Till projektet knyts förutom ett Advisory Board ett antal
ambassadörer med syfte att de skall sprida information inom
sina respektive nätverk.
En viktig samarbetspartner i vårt arbete och i spridningen av
information om vårt projekt är den ideella föreningen Drakamöllans Vänner för Kultur och Vetenskap.
Dessutom kommer de viktigaste erfarenheterna och kunskaper
vunna i projektet att kunna spridas genom vår samarbetspartner,
Litteraturkanalens web-TV-tjänster och övriga kontaktnät.
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Stiftelse, seminarier, symposier
och ett årligt evenemang
Målsättningen är att verksamheten efter en försöksperiod skall
omvandlas till en stiftelse.
Vid sidan av stipendieverksamheten är visionen att den framtida
stiftelsen skall stå som värd för seminarier och en årlig Kulturfestival som lyfter fram angelägna samtidsfrågor och som samlar
så många som möjligt av stiftelsens ambassadörer, bidragsgivare
och nuvarande och tidigare stipendiater. Till Kulturfestivalen
skall också allmänheten bjudas in.
Symposier och liknande riktade arrangemang med kulturell
och vetenskaplig anknytning skall också vara en naturlig del av
verksamheten.
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Advisory Board
Uffe Ellemann Jensen, f d utrikesminister, Danmark
Jeppe Hein, konstnär, Danmark
Guido Paevatalu, operachef, Danmark
Birgitte Possing, professor, författare, Danmark
Gunvor Kronman, VD Hanaholmen Kulturcentrum för Sverige och Finland, Finland
Irene Selsvold, arkeolog, Norge
Christina Backman, VD Hasselblad Foundation, Sverige
Anders Björnsson, publicist, Sverige
Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi, Sverige
Birgitta Watz, keramiker och formgivare, professor, Sverige
Jörgen Weibull, professor i nationalekonomi, Sverige
Gunnar Wetterberg, författare och historier, Sverige
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