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2018 fyllde 
Inkonst 20 år!
Vi mottog varma gratulationer på vårt 
20-årskalas och tackade publiken genom 
att fylla alla utrymmen till bredden med 
dramatik, vanvett, motstånd, dans och 
dissonans. Konserter, installationer, vi-
deowalks och häxperformance skapade 
en oförglömlig kväll. Varm och omslutande 
tack-för-att-ni-finns-natt.  20 år är väl ingen 
ålder, tänker vi och satsar på att bli medel-
ålders. 

Men det var inte bara vi som fyllde jämnt 2018. 
Vi hade äran att få vara inramningen till Potato- 
Potatos 10-årsfirande, som pågick under en 
hel månad med föreställningar, fest, samtal 
och gestaltande föreläsning. Även kanaden-
siska konstkollektivet PME-Art firade 20 år 
med performance lecturen “A User’s Guide to 
Authenticity Is a Feeling”.

Ett av Inkonsts mål för året var att fördjupa 
samarbetet mellan de olika konstområden 
som samsas under vårt tak. Det gör vi både för 
att fortsätta experimentera med formerna och 
flytta på konstnärliga gränser, men också för 
att skapa nya publikgrupper till olika genrer. Vi 
har samproducerat, programlagt överlappan-
de, blandat in inslag från andra konstformer i 
föreställningar/klubbar osv och är både nöjda 
och glada över resultatet. Det konstnärliga 
uttrycket har påverkats av korsbefruktningen 
och vi ser att det har intresserat publik att ta 
del av nya konstformer. 

Att presentera gästspel och konserter på 
internationellt hög nivå och samtidigt ex-
perimentera med scenen för de lokala pro-
cesserna ger utrymme för stor utveckling. 
Under 2018 har vi tagit detta flera steg framåt. 
Förutom blandningen av konstformer så har vi 
sjösatt två work-in-progress-scener, WIP och 
LIBRA. Det är ett sätt att öppna upp huset, 
dela med oss av våra resurser och ge fler 

möjlighet att uttrycka sig. Vi har också ägnat 
året åt att undersöka förutsättningarna för 
att starta en inkubator och fick i uppdrag av 
Malmö stads kulturförvaltning att skriva en 
förstudie om det. Utöver det har klubbscenen 
varit ett av våra viktigaste verktyg för att ge 
utrymme för de nya uttrycken och en yngre 
och mer varierad publik. Den fungerar många 
gånger som en katalysator.

Ombyggnationen av den lilla scenen har 2018 
gett större möjligheter att programlägga olika 
typer och storlekar på arrangemang, med hög 
kvalitet på produktionen. Det har gått hand i 
hand med vårt experimenterande med nya 
arrangemangsformer och att bädda in före-
ställningar och konserter i kringarrangemang.

2016–2017 ökade publiken med cirka 70 %. 
Den ökningen ligger stabil och vi hade ytter-

Arrangemang: 351 st  (+14 %)
31 % var internationella akter (45 % 2017)
46 % kvinnor på scen (51 % 2017)

Publik: 43 597  (+12 %)

Uppskattning av ålder på publik: 
0-12 år: mindre än 1%
13-19 år: 3%
20-26 år: 38%
Över 26 år: 58%

20-årsfesten. Foto: Henrik Hellström
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ligare drygt 4 500 fler personer i huset 2018. 
Publiksiffran landade på 43 597. Antalet 
arrangemang ökade med nästan 15 % från 
2017 till 351 stycken. Med stabila förutsättning-
ar både ekonomiskt och organisatoriskt har 
vi 2018 ytterligare kunnat experimentera och 
nått ny publik.

Samtidigt som Inkonst ytterligare har fördjupat 
spetsen och höjden på arrangemangen har vi 
utökat publiksiffrorna. Utan att vi har kompro-
missat med de konstnärliga ambitionerna har 

vi skapat mötesplatser där publiken både har 
inspirerats av innehållet och av varandra, är 
analysen. Publikflödet i sig genererar fler möj-
ligheter att exponera besökare för kommande 
arrangemang, samt öppnar upp huset och 
gör att fler känner sig delaktiga, dvs en positiv 
spiral. Inkonsts blandning av olika konstarter 
tror vi sänker trösklarna för nya besökare och 
genererar en nyfikenhet på nya uttryck. Utifrån 
att Kulturrådet, Region Skåne och Malmö stad 
inte har räknat upp verksamhetsbidraget för 
2019, samt att de nedskärningar Region Skåne 
genomfört påverkar Inkonst på flera sätt (se 
mer under avsnittet Ekonomi) så kommer vi 
vara tvungna att backa från en del av den här 
satsningen 2019.

Inkonst ser konstnärlig utveckling som mot-
stånd mot förenkling. Vi arbetar för att ge 
utrymme till processer utan färdiga mål, 
eftersom ingen kan veta på förhand vad som 
inte finns. Vi vill ge en bild av vår samtid utan 
i förväg bestämda ramar. Inkonst ser inte att 
kulturen har som uppgift att vara verktyg för 
andra frågor, men vi skriver under på att den 
påverkar samhället i en positiv riktning.

Finska bandet Circle på 20-årsfesten. Foto: Henrik Hellström

PUBLIKSIFFROR 2011–2018
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Musikscenens publiksiffror ligger kring  
33 000 personer år 2018. Antal genomförda 
arrangemang ökade från 162 till 206. Publik-
siffrorna är jämnare idag än tidigare, med färre 
toppar och dalar. Musikscenen 2018 har till 
stor del handlat om att fortsätta att fokuse-
ra på och definiera vad Inkonst vill och bör 
vara. Vi vill presentera ett stort program som 
nischar ut oss från andra scener i Malmö och 
Sverige, med fokus på experiment, samtid, 
tvärkonstnärligt innehåll och internationella 
akter. Det internationella samarbetet blir vikti-
gare för varje år. 

Även nya arbetssätt kring marknadsföring, 
kommunikation och digitalisering har inletts 
under året. Under hösten har ett samarbete 
med liveradio-plattformen Retreat Radio tagit 
form. Under en serie söndagar har publiken 
bjudits in till en livestreaimad kväll med flerta-
let lokala dj’s, konstnärer och musiker. Vi har 
också producerat egna filmproduktioner där 
utrymme ges åt lokala musikakter och scen-
konstnärer. 

Ett annat strategiskt beslut har varit att vid 
flera tillfällen lämna vårt hus och bli en aktivare 
del av stadsbilden. En gratis Intonal-picknick 
anordnades i augusti vid Stapelbädden med 
mycket gott resultat. Inkonsts bar var även 
medverkande på NGBG-festivalen. En annan 
viktig strategi har varit att fortsätta vårt arbe-

te med vår klubbscen och därigenom stärka 
kontakten med stadens unga kulturaktörer. 
Klubbprogrammet erbjuder ett säsongs- 
baserat internproducerat program med resi-
dens-crews, lokala externa arrangörer samt 
ett stort antal internationella bokningar. Fokus 
har legat på att skapa en klubbverksamhet 
med hög konstnärlig nivå som värnar och 
plockar upp samtida subkulturella uttryck mer 
än att hitta snabbaste vägen till höga besöks-
siffror. Inkonst ger Malmöpubliken en ny, sam-
lande scen för främst klubbkultur inom den 
elektroniska och experimentella musiksfären. 
Vi vill påvisa vikten av det kulturella värde som 
vi anser att klubbkulturen fyller. Det är ofta i 
just klubbformatet som musikalisk utveckling 
sker. Det är här unga och nya initiativ trivs, vil-
ket skapar en grogrund för nya och intressanta 
strömningar. Vi tror även att Inkonsts klubb-

Arrangemang: 206 st. (+27 %)
134 konserter
49 klubbar
23 övriga arr.
43% internationella akter (53 % 2017)
37% kvinnor på scen (41 % 2017)

Publik: 33 309 +20 %
Konsert: 18 409 publik, 137 pers/konsert
Klubb: 13 320 publik, 272 pers/klubb
Residens/workshops/samtal: 1 580 publik

Musik

INTONAL picknick. Foto: Lamia Karic
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satsning är en bidragande faktor att huset ge-
nerellt lockar en yngre publik än andra scener 
i staden. Inom ramen för vårt klubbprogram 
anordnades vid tre tillfällen konceptet Pass 
des Aux. Här ges lokala, mestadels oetablera-
de artister en chans att inför publik spela upp 
sitt osläppta material och samtala om dem 
ihop med andra. Satsningen har varit mycket 
uppskattad. En annan höjdpunkt för 2018 års 
klubbprogram var när Inkonsts klubbscen 
samarbetade med scenkonsten för att pre-
sentera Frédéric Gies verk ”Dance is Ancient”. 
Verket spelades upp tillsammans med vår 
blackboxklubb och samarbetet drog ca 450 
personer, vilket är väldigt ovanligt i experimen-
tella scenkonstsammanhang. Samtidigt fick 
en stor och ung klubbpublik uppleva modern 
experimentell dans för första gången. Dessa 
möten mellan olika konstnärliga uttryck känns 
väldigt unikt för Inkonst och är något som gör 
huset speciellt.

Vår tydlighet i programläggning, ovilja att kom-
promissa på vårt innehåll och istället bygga 
det program vi är bra på och som sticker upp 
och ut i hela landet och inte minst i Malmö, 
har Inkonst efter hand skapat ett stort för-
troende både hos publik och arrangörer. Alla 
dessa till synes små förändringar i vårt sätt att 
arbeta har bidragit till musikscenens positiva 
utveckling. Även ett successivt större och 
mer regelbundet program, genom flera starka 
internationella samarbeten, stärkt ekonomi 

och kontroll över vår egen bar, har Inkonsts 
musikscen blommat ut både konstnärligt och 
publikt. Att huset aldrig får några uppräkningar 
på bidragen och att projektbidrag försvinner, 
märker vi av redan 2019. Programmet börjar 
bli lidande. Här finns ett tydligt samband och 
under 2019 minskar antalet arrangemang och 
publiksiffrorna igen.
 
Musikscenen har under året ett fortsatt nära 
samarbete med externa samarbetspartners 
som Jazz i Malmö, ElectriXmas, Bullret, the 
Conference, Urban Balkan och Feministisk 
festival. Ett nytt väldigt lyckad samarbete 
var med Eter-festivalen under parollen Eter 
Labs, där festivalen tillsammans med Inkonst 
presenterade ett gediget program av föreläs-
ningar och workshops kring musikproduktion, 
syntbygge, modulärsyntar, lödning och mark-
nadsföring för artister etc. Arrangemanget var 
gratis och drog en storpublik på 600 personer 
utslaget på hela dagen. Arrangemanget kom-
mer tillbaka till huset under 2019.

Konserter
Exempel på internationella akter som besökt 
huset under vårt ordinarie konsertprogram 
är Tomoko Sauvage (JP), Omar Souleyman 
(Sy), GAS (DE), Circuit des yeux (US). Ta-
rawangsawelas & Rabih Beaini (ID, LB), Divan-
hana (BA), Sleaford Mods (UK) för att nämna 
några få. Även det audiovisuella  projektet 
”1900” av och med Christian Gabel samprodu-
cerades mellan musik och scenkonst. Konser-
ten blev slutsåld. Exempel på svenska akter 
är Cassius Lambert, Mariam Wallentin, Loljud, 
Karin Park och Olof Dreijer.

IntOnaL x nORBeRgFeStIVaL x UPnOde
I slutet i september producerade Inkonst och 
Intonal en minifestival tillsammans med festi-
valen Norberg och det nordiska festivalnätver-
ket UpNode. Projektet som var finansierat av 
Musikverket och UpNode (Nordisk kulturfond) 
ville presentera unga (flera var under 25 år)  

Omar Souleyman. Foto: Camilla Rehnstrand
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up- and coming experimentella och elektronis-
ka artister från Norden. De akter som presen-
terades var: Bjørn Torske, Börringe Kloster 
meets Imad Al Tamimi, dj. flugvél og geimskip, 
Exploited Body, FAKETHIAS, IDK IDA, Kali 
Malone, Klara Lewis, Linda Lazarov, Minais 
B, rip ME, SØS Gunver Ryberg och Uyarakq. 
Artisterna var från länderna Norge, Danmark, 
Sverige, Finland, Island och Grönland. Arrange-
manget drog fullt hus, något som är ovanligt för 
genren, särskilt när det gäller mindre etablera-
de akter.

FUBBIK
Under 2018 inledde vi ett konsertsamarbete 
med bandet Kluster. Under namnet Fubbik 
presenterar konceptet lokala band som får en 
chans att visa upp sig för publik. Samarbete 
fortsätter under 2019 med stöd från Skånsk 
live.

IntOnaL
Intonal 2018 var ett samarbete mellan Inkonst, 
Inter Arts Center, EMS och den Kanadensiska 
festivalen Mutek. Även det nordiska nätverket 
Up Node var en part. Intonal är ett transkultu-
rellt och transnationellt samverkanskluster för 
främjandet av experimentell fri kultur. I slutet 
av april manifesteras samarbetet i en publik 
festival där samtida konstmusik, elektroakus-
tisk musik och ljudkonst mötte nytänkande 
klubbkultur. Festivalen erbjöd, förutom ett stort 
antal konserter även flera artistsamtal, semi-

narier, installationsverk samt flera världspremi-
ärer (3 st) utvecklade inom ramen för vårt re-
sidensprogram. Intonal 2018 var vår i särklass 
bästa festival hittills med fantastisk respons 
från internationell press, publik och artister. På 
grund av att festivalen nu får verksamhetsbi-
drag från Kultur Skåne och Kulturrådet kunde 
vi påbörja bokningsarbete och produktion i tid, 
vilket till stor grad är förklaringen till att nivån 
på program och utförande kunde göra ett så 
stort hopp i rätt riktning.

Produktion och konstnärlig ledning genomför-
des mestadels av tre personer i nära samar-
bete. Marknadsföring sköttes till största del 
av Inkonsts ordinarie marknadsförare och 
projektanställda. Nytt för i år var att vi jobbade 
med en professionell publicist som fokuserade 
på den internationella pressen.
 
Intonals unika arrangörskluster gör oss väldigt 
starka. Kombinationen av samarbetspartners 
skapar en unik miljö för konstnärliga möten 
och utbyten, nätverksbyggande och kun-
skapsdelning, både över geografiska gränser, 
genremässiga gränser och mellan konsten 
och akademin. Intonal genomfördes år 2015, 
2016 och 2017 med väldigt lyckat resultat. Alla 
åren var programmen av världsklass, med ca 
30 konsertpunkter, flera artistsamtal, panel-
samtal, installationer och videokonst. 2018 års 
program blev både större och bättre kure-
rat. Mycket på grund av att vi kunde påbörja 
bokningsarbetet i tid. En tydlig förändring från 
tidigare år var närvaron av internationell publik. 
Ca 20% av publiken är idag internationell och 
den publikdelen tror vi bara kommer att fort-
sätta växa.
 
Efter genomförandet av Intonal 2018, vår fjärde 
upplaga, har festivalen hyllats av den interna-
tionella pressen. Ledande FACT-MAG skrev 
bland annat: “One of Europe’s most exciting music 
festivals right now is in Malmö, Sweden.” Intressant 
är även hur den internationella pressen uppfat-
tat festivalens viktiga funktion som en enande 
och demokratiserande kraft i Malmö. En fes-
tival med experimentellt musikfokus har blivit 

Carla dal Forno. Foto: Camilla Rehnstrand
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en politisk kraft som genom sitt internationella 
arbete visar upp en vackrare bild av Malmö, en 
stad som bland annat extremhögern använt 
för att smutskasta det multikulturella samhäl-
let.
 
I kölvattnet av en mycket väl genomförd och 
välkurerad festival 2018, stärks nu vår interna-
tionella närvaro. En festival i Estland (Mägede 
Hääl, Kothla-Nõmme) och en festival i England 
(Submerge Festival, Bristol) har bjudit in Intonal 
som gästkuratorer. Ett artistutbyte med festi-
valerna Mutek (Kanada) och Insomnia (Norge) 
är redan finansierat. Utöver detta kommer 
Intonal vara del av en ny ansökan till Creative 
Europe, ett EU-projekt med fokus på interna-
tionell samproduktion av nya multidiciplinära 
verk, som fick avslag vid första ansökningsför-
söket. Nu förbättrar vi och utvecklar projektet 
och hoppas på stöd. Till sist kan nämnas att 
det nordiska festivalnätverket Up Node, som 
Intonal var med och startade upp 2017, har 
blivit beviljade finansiering för nästkommande 
två år. Up Node arbetar främst med kunskaps-
utbyte, artistutbyte och volontär- och perso-
nalutbyte. Till sist kan väl mest på skoj nämnas 
att vi även fått en förfrågan att göra Intonal i 
Mexiko. Där är vi dock inte riktigt än. Men för 
att summera ser vi tydligt hur festivalens långt-
gående ambition att exportera svensk musik 
ut i världen nu är på väg att bli verklighet.

PULS
Under 2017 blev Inkonst antagna till Nordiska 
Kulturfondens tre-åriga Puls-projektet. Som 
Puls-arrangör är Inkonst med att bygger upp 
och supportar den nordiska musikscenen och 
dess synlighet internationellt. Puls har fortsatt 
under 2018 och gjort det möjligt för oss att 
boka fler nordiska akter till både Intonal och 
vårt ordinarie konsertprogram.

Residens
Under 2018 har Inkonst som plats för residens 
fortsatt att utvecklas. Detta i samarbete med 
IAC. Fokus har varit att utveckla en internatio-
nell residensplattform för samtida konstmusik, 
ljudkonst och experimentell klubbkultur. Under 
året har internationella storheter och grupper 
som Myriam Bleau (CA), Group A (JA), Pan 
Dajing (CH), Kate NV & Sasha Kulak (RU) och 
Waclaw Zimpel (PL) varit här på residens. 
Residensprojektet har en nära koppling till 
Intonal och flera artister syns även i festivalens 
program. Projektet har nu övergått till en fast 
del av verksamheten med säkrat verksam-
hetsbidrag. Myriam Bleau premierade sitt verk 
Deva som fick work in progress världspremiär 
på Intonal 2018. Även Pan Dajjing och Group A 
framförde verk som utvecklats under resi-
dens på Inkonst. Waclaw Zimpel och Kate NV 
& Sasha Kulak framför verk på Intonal 2019.  

          Group A på INTONAL. Foto: Camilla Rehnstrand
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Klubbscenen 

Representationen på scenen har legat kvar på 
samma nivåer, med ca 40/60 i kvinnliga res-
pektive manliga akter. Detta är en siffra som vi 
inte på något sätt är nöjda med. Arbetet med 
att förbättra och stärka det lokala klubblivets 
utveckling i frågan sker kontinuerligt.

Under 2018 har klubbpubliken ökat marginellt 
med 240 besökare gentemot föregående år. 
Antalet arrangemang under året har legat fast. 

Den stora förändringen gentemot 2017 lig-
ger i att publikantalet planat ut och fördelats 
jämnare över klubbtillfällena. Det finns alltså 
en starkare kontinuitet i publiktillströmningen, 
vilket visar tydligt att Inkonst som klubbscen 
tagit en starkare plats i staden. 

Samarbetet med våra externa arrangörer har 
fördjupats och utmynnat i en tydligare dialog 
kring värdegrund och konstnärlig identitet. 
Parallellt med detta har ett kunskapsutbyte i 
frågor om produktion och programläggning 
etablerats.

Under året har även fler unga, oetablerade 
och diversifierade arrangörsgrupper och akter 
fått pröva sina vingar i huset - ett arbete som 
intensifieras under 2019. 

Vår analys är att Inkonsts klubbscen har 
återetablerats och blivit en viktig mötesplats 
och katalysator för både nya och etablerade 
grupper inom den kreativa musik- och klubb-
scen som finns i staden.

Antalet större och konstnärligt utmanande 
internationella bokningar och artistsamarbe-
ten har också ökat gentemot föregående år. 
Vi ser dessutom ett generationsskifte bland 
besökarna och en större nyfikenhet inför den 
bredd av akter och genrer som klubbscenen 
presenterar. 

Höjdpunkter under året har varit: 
•	 Blackbox Disco Club - en technoklubb 

som tar plats en gång per säsong i det 
utrymme som scenkonstens arrangemang 
normalt tar plats, med bland andra dan-
saren Fréderic Gies, technolegendaren 
Fiedel och den dansk-ryska DJ:n Anasta-
sia Kristensen.

•	 Klubbsamarbete med konsthögskolan i 
Malmö. 

•	 Erotikafton fick 2018 en klubbdel med 
performance, videokonst och dans.

•	 Circle of Live.
•	 Intonal Ending Party / Walpurgis Special.
•	 Flera internationella akter såsom; Regis, 

Samuel Kerridge, Aurora Halal, DJ Se-
infeld, Hyperaktivist, Courtesy, Avalon 
Emerson,  Daniel Wang, Elena Colombi, DJ 
Bone, mobilegirl, Phuong Dan.

Cul De Sac. Foto: Henrik Hellström
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            Black Box Disco Club. Foto: Henrik Hellström



10

Året har bestått av en rad ur- och Sverige- 
premiärer, utforskande av alternativa spelrum, 
utveckling av konstnärliga uttryck och samar-
betet mellan scenkonst, musik och klubb har 
blivit tydligare. Publiken har ökat, vår belägg-
ningsgrad har ökat och vi har storsatsat på 
att ge publiken en helhetsupplevelse. Detta 
genom att förhöja och fördjupa upplevelsen 
när publiken väl är på plats, genom exempel-
vis sidoarrangemang så som samtal, förband 
till en föreställning eller workshops. 2018 var 
också året där vi återkommande arrangerade 
performance lectures. Det betyder också att vi 
under många kvällar har lokala DJ:s som spelar 
innan och efter föreställningen. Sedan har vi 
startat en work-in-progress scen (i samarbete 
med musikscenen), detta för att ytterligare 
tillgängliggöra vår scen, skapa en plats för olika 
skapande personer att mötas mellan konstytt-
ringar och en möjlighet för oss på Inkonst att se 
vad som bubblar lokalt.

Majoriteten av våra internationella gästspel har 
vi tyvärr oftast bara ekonomisk möjlighet att 
visa vid ett tillfälle, vilket resulterar i att statis-
tiken gällande antal föreställningstillfällen till 
majoritet har lokal och nationell förankring. 

VÅRen
Vårens första urpremiär var Public Plots “Blue 
Dreams”. Där publiken, bestående av tre 
personer, följde en historia om Malmös svarta 
arbetskraft. Allt från baksätet i en bil. Och där 

stadens gator och industrier fick vara kuliss. 
Föreställningen fick stort genomslag i såväl 
media som publikt och de 21 föreställningarna 
sålde slut. 

Genom att den inte tog några av Inkonst lokaler 
i besittning hade vi möjlighet att husera Public 
Plot under hela våren, samtidigt som resten 
av programmet rullade på. Den 26 mars hade 
de premiär på en fristående uppföljning, “Gul 
framtid”. Som inte bara experimenterade med 
form och spelplats, utan också speltid. Varje 
föreställning startade kl 06.00.

Under våren hade vi stort fokus på koreografi 
och dans. Vi hade den stora äran att presente-
ra världspremiären av Björn Säfstens “Lands-
capes of I”, i samarbete med Riksteatern. 
En knallgul smällkaramell med tre dansare i 
konstant rörelse, som lekte med det personliga 
och fiktiva. Efter det förvandlades vår blackbox 
till klubb och ett av årets stora samarbeten 
mellan musikscenen och scenkonsten gjorde 
entré. “Dance is ancient”, en sju timmar lång 
klubbföreställning av och med dansaren/ 
koreografen Frédéric Gies och Dj:en Fidel. En 
hel natt där olika publikgrupper möttes för att 
ta del av ett omslutande konstverk som de 
själva var med och skapade genom att fortsät-
ta dansen. 

“Ouff föll av stolen precis!” 
“Bokade om hela helgarbete för att kunna hinna med..” 
“Tack så Fantastiskt!”
 - Besökare på sociala medier om ”Dance is ancient”.

I ett återkommande residens huserade _gun-
nel_o_rickard_ på Inkonst, för att återkomma i 

Arrangemang: 109 st (+50 %)
81 föreställningar
28 övriga arr. 
16 % internationella akter (28 % 2017)
57 % kvinnor (63 % 2017), 2 % annat på scen

Publik: 4 074 (+10 %) 
Föreställningar: 3542 publik
Övriga arr: 532 publik

Scenkonst

Björn Säfsten ”Landscapes of I”. Foto: Maja Björsne
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september och visa föreställningen “Croquis”, 
en resa genom det digitala och analoga. För 
tredje gången hade vi glädjen att välkomna 
Jefta van Dinther tillbaka till Inkonst, denna 
gång med “Dark field Analysis”.  Sist men abso-
lut inte minst intog en av Sveriges stora up-
and-coming koreografer Blackboxen; Ofelia 
Jarl Ortega med föreställningen “Shredder”, en 
scenisk undersökning av frivillig objektifiering 
som subversivt vapen i en hypersexualiserad 
värld. 

Förutom allt detta tog TLÖN över hela huset 
för att skapa ett laboratorium där experter, 
autodidakter och yrkesutövare tillsammans 
med besökare experimenterade fram helt nya 
ramar för lärande och vetande. Denna fick 
även alla besökare av Teaterns dag ta del av. 
”Grottbjörnens folk” välkomnade publiken att 
ta plats kring lägerelden för att ta del av ero-
tiska berättelser. Vi samarbetade med Mal-
mö konstmuseum och bjöd in Hector Dyers 
föreställning ”Thank you for your Patience” om 
förvaring av kärnvapen. När våren övergick till 
sommar visade tre av Teaterhögskolans mas-
terstudenters slutföreställningar; Niels Erlings 
“Jag säger först ingenting”, Josefine Adolfssons 
”Hon säger: Jag är en no-go-zone” och Lukas 
Orwins ”Europa, vittrande fragment”.

HÖSten
Sen kom de första höstvindarna, men vårt pro-
gram höll oss varma. Hösten var fylld av en rad 

bombastiska, eller ska vi säga elektriska scen-
konstupplevelser! Stina Nyberg trollband hela 
publiken genom att bjuda oss på en magisk 
show, “Thunderstruck”, där hon kopplar in sig i 
en Teslaspole. En blixt sänds från hennes lång-
finger, samtidigt som den ackompanjeras av 
Maria Horns toner.  Hur teknik och vetenskap 
kan användas för att utvecklar scenkonsten 
har alltid varit eftersträvat och intressant. Och 
nu när utvecklingen går snabbare än någonsin 
känner vi att det är viktigt att fortsätta presen-
tera verk som vill utmana och aktualisera den 
utvecklingen.   

“Iklädd heltäckande ringbrynja, rejäl hjälm och speci-
ella handskar dansar Stina Nyberg med en teslaspole. 
Det är en av de märkvärdigare scenerna jag sett när 
det gäller ljus- och ljudeffekter.”
- Thomas Olsson, SvD

Hösten var fullspäckad av internationella gäst-
spel. Från våra grannländer kom berättelsen 
om tvärkonstnärer som startar en sekt “Arne 
Naess: Gjenoppstandelsen” (Norge) och Blaue 
Fraus (Finland) önskan om att göra internet 
till en feministisk utopi “35. Jag och några 
skådespelare”. För första gången välkomnade 
vi det norsk/franska dockteaterkompaniet 
Plexus Polaire med en föreställning om Valerie 
Solanas. Vi känner oss extra stolta över att 
kunnat presentera deras  “Chambre Noire” för 
Malmöpubliken innan den blev programlagd av 
den prestigefulla festivalen Under the Radar i 

           Frédéric Gies & Fiedel ”Dance is Ancient”. Pressfoto.
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New york. Kvällen som föreställningen visades 
gjordes till en helkväll där vi bjöd in performan-
ce-artister som gjorde en förakt och efter; ett 
panelsamtal mellan transfeministen Johanna 
Marseille, regissören Helena Röhr och Agnes 
Malteson från Dorateatern om Valerie, hennes 
tankar och texter. Detta var väldigt uppskattat 
och publiken fyllde salongen. 

Under hösten genomfördes två stora samar-
beten mellan musiken och scenkonsten på 
Inkonst. Christian Gabels allkonstverk “1900”, 
en sittande konsert som förhöjdes genom per-
formativa inslag och video. Och där publiken 
trollbands från första sekund. Vid tre tillfällen 
arrangerades en scen för work in progress-ma-
terial, WIP. WIP är ett experiment för att öka 
kontaktytorna inom det lokala kulturlivet som 
sträcker sig utöver de enskilda konstformerna 
och presenterades av Inkonst i samarbete 
med scenkonstkollektivet Fördärvet och ABF 
Malmö. Varje tillfälle framträdde 4 konstnärer 
eller akter, innan arrangemanget startade åt 
man en gemensam middag och pratade om 
sitt skapande. Stort fokus låg också på att dela 
med sig av sin process och testa eller disku-
tera sitt material med publik. Till vår glädje har 
vi sett hur konstnärer som möttes för första 
gången på WIP senare ingått kreativa samar-
beten på egen hand. På grund av detta, och all 
positiv feedback kring WIP ser vi stor potential i 
att utveckla konceptet ytterligare under 2019. 

Det var inte bara Inkonst som firade jubileum 
2018! Kanadensiska konstkollektivet PME-
art firade 20 år med performance lecturen 
“A User’s Guide to Authenticity Is a Feeling” 
som sammanfattar hela deras karriär och 
essensen av att arbeta med konst, men främst 
experimentell scenkonst. Malmös stoltheter 
PotatoPotato Scenkonst firade 10 år genom 
att öppna dörren till deras ledningsmöten, som 
spelats in och transkriberats. Detta blev sedan 
deras jubileumsföreställning “Fem musor”, som 
varje kväll spelades av en ny ensemble, enbart 
bestående av olika kultur- och teatermän. 

PotatoPotato Scenkonst har sedan 2014 
arbetat inom konceptet ”I den bästa av tjejvärl-
dar” där de undersökt ung femininitet som en 
strategi för att utmana scenkonstens konven-
tionella dramaturgi och tilltal. Sedan 2017 för-
djupar de sitt undersökande av femininitet som 
motstånd då de inlett ett unikt samarbete med 
FlickForsk! Network for girlhood studies, ett 
tvärvetenskapligt nätverk inom den nordiska 
flickforskningen med hemvist vid Umeå Cen-
trum för Genusstudier. Under sin jubileums- 
vecka presenterade de sin första offentliga 
gestaltande föreläsning, ”Girling Together: A 
Dialogue”.   

Om våren fokuserade på koreografi och dans, 
så balanserade hösten mellan en rad olika 
uttryck. Där majoriteten arbetade utifrån en 
teaterform, men där teknik, musik, konst, do-
kumentärt, mim eller dockor hittade nya vägar 
på scenkonstkartan. I några av de nationella 
gästspelen speglades det väl. Som till exempel 
i Lisa Mårtenssons “The Children of Dorothea”, 
där musik och rörelser byggde surrealistiska 
drömvärldar runt målningar av amerikanska 
konstnären Dorothea Tanning. I NyXXX “Tolv 
talande dockor: Undersåtarna” fick dockor liv 
genom att publiken tog hand om dem. “EDEN” 
av Gustav Englund placerade publiken i skogen 
under ett drömsk tillstånd, där gränslandet 
mellan dans och mim löstes upp. Eller som i 
årets sista premiär “Fiskedansen och andra 
kosmiska bekännelser”, där Sindri Runudde 
vävde samman föreställningen likt ett album, Stina Nyberg ”Thunderstruck”. Foto:  Märta Thisnér
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där fem dansare presenterade sju låtar och 
musiken vävs samman med deras personliga 
berättelser. 

Året avslutades med att vår nya konstnärliga 
ledare tillträdde; Petra Huisman. Petra har tidi-
gare arbetat hos oss som producent, men även 
som gästande artist och på så vis har en stor 
inblick i verksamheten från flera olika perspek-
tiv. I och med att att hon tillträdde påbörjades 
arbetet med att utmana Inkonsts programlägg-
ning och utveckla ett ännu djupare samarbete 
med de scenkonstnärer som ofta huserar hos 
oss. Visionen är att sänka tröskeln för en ny 
publik att ta del av innehållet samtidigt som vi 
presenterar föreställningar som befinner sig 
i spjutspetsen. Utan att kompromissa med 
innehållet förnyar vi vår marknadsföring för att 
även tilltala besökare som vanligtvis inte skulle 
besöka en scenkonstföreställning.

SamPROdUKtIOn, SamaRBeten OcH 
ReSIdenS
Under 2018 samproducerade vi Tea Tupajić 
“Dark Numbers” tillsammans med Frascati 
Theater (Amsterdam), Veem House for Per-
formance (Amsterdam), BIT Teatergarasjen 
(Bergen), Teaterhuset AvantGarden (Trond-
heim), Theatre Garonne (Toulouse), Croatian 
National Theatre (Rijeka), Vooruit (Ghent). En 
föreställning om folkmordet i Srebrenica och 
som utgår ifrån mötet mellan Tea Tupajić och 
en nederländsk FN-soldat. Tea besökte oss för 

en performance lecture i slutet av November, 
under 2019 visas den färdiga uppsättningen. 
Genom att ha möjlighet att synliggöra proces-
sen med föreställningen genom en föreläsning 
ser vi som en kvalitativ fördjupning för publiken 
och ett synliggörande av hur en regissör kan ta 
sig an ett privat och komplicerat ämne. 

Bland våra residens välkomnade vi åter Mar-
grét Sara Guðjónsdóttir som senaste hade 
världspremiären av HyPER för Cullbergbalet-
ten hos oss. Denna gång arbetade hon tillsam-
mans med tre dansare och en musiker under 
sommaren fram föreställningen “Pervasive 
Magnetic Stimuli” hos oss, i november presen-
terade vi Sverigepremiären.  

2018 var också året där vi påbörjade ett sam-
arbete med Orionteatern, då deras scen tydligt 
börjat presentera gästspel som utgår ifrån det 
tvärkonstnärliga.  Vi ser att samarbetet kom-
mer att utvecklas under i framtiden till att likna 
hur vi samarbetar med tex. MDT.

Plexus Polaire ”Chambre Noire”. Pressfoto.
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Kulturscenens verksamhet har under 2018 
främst omfattats av arrangemang med exter-
na arrangörer och samarbetspartners. Åter-
kommande arrangörer har bland annat varit 
Publicistklubben, prosakollektivet Malmötxt, 
litteraturklubben Ordkonst och Kulturskolan. 
En skillnad gentemot föregående år är att vi 
haft fler stadigvarande samarbeten av detta 
slag över hela året.

Internt producerade programpunkter har varit 
vår litteratursatsning Bläck. Vid fyra tillfäl-
len hade vi litteraturkvällar med författarna 
Athena Farrokhzad, Mats Söderlund, yolanda 
Aurora Bohm Ramirez och Susanna Alakoski.

Samarbeten och samproduktioner har om-
fattat Feministisk Festival, endagsfestivalen 
Erotikafton som produceras i samarbete med 
Fennek Film och som dragit en stor publik, 
Retrospelsfestivalen, som samlat spelintres-
serade från hela Sverige, 8-marsfirande med 
Vänsterpartiet och F! I Malmö, samt Filmbar, 
ett arrangemang med fokus på skånska film-
skapare som producerats tillsammans med 
Filmcentrum syd. Under tidig vår arrangerades 
även ett samtal med utgångspunkt i #me-
too-rörelsen i samarbete med Metookonst-
malmo.

Över året har flera internt producerade arrang-
emang tagit plats på våra scener. Däribland 

två helkvällar med den lokala filmskaparen och 
konstnären Henrik Möller, i samtal med Kalle 
Lind och Sara Granér. 

Kulturscenen har fortsatt agera som resurs för 
stadens arrangörer, etablerade som oetablera-
de. Inkonst blir en viktig verktygslåda för lokala 
arrangörer i frågor om produktion, innehåll och 
arrangemangets utformning.  Flera arrangörer 
och samarbetspartners har knutits närmare 
huset och dialogen och kunskapsutbytet oss 
emellan har fördjupats.

Arrangemang: 236 arr  (+320 %)
61 % kvinnor på scen (56 % 2017)
14 % internationella arr 

Publik: 6 214 (-18 %)

Kulturscenen

Raudur / Synth Babes, WIP. Foto: Lamia Karic
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Erotikafton. Foto:  Viktor Ekström
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En tendens de senaste åren är att verksam-
hetsbidragen inte räknas upp. Sammantaget 
för Malmö stad, Region Skåne och Kulturrådet 
motsvarar det cirka 130 000 (om man följer 
inflationstakten på 2%).

Inkonst har kollektivavtal som förpliktigar till 
lönehöjningar (innebär cirka 100 000 kr ök-
ning varje år), samt att andra kostnader kring 
produktionen har en indexökning. Exempelvis 
agerar Inkonst delvis på en internationell arena 
där gager till största del avtalas i euron som de 
senaste tre åren blivit minst 10 % dyrare mot 
kronan.

Eftersom fasta kostnader är svåra att förändra 
snabbt så leder det framför allt till en urholk-
ning av resurser till konstnärligt innehåll. I första 
hand betyder det färre stora nationella och in-
ternationella produktioner, vilket går emot våra 
mål att inspirera/vidareutbilda och visa sådant 
som annars inte skulle visas i regionen. 

Detta kommer framför allt att påverka 2019, 
då en frysning av verksamhetsbidrag kommer 
samtidigt som Region Skåne skär ned och 
tar bort sökbara projektbidrag. Förutom att 
Inkonst brukar söka och beviljas projektbidrag, 
ex till residensverksamhet, påverkas vi av att 
regionala utövare inte kan finansiera sin verk-
samhet på samma sätt. Utvecklingen av de 
lokala utövarna är väldigt viktigt för oss. För att 

få ut så mycket som möjligt av det nationella 
och internationella innehållet behöver det lo-
kala kulturlivet hålla en hög nivå. Det påverkar 
också synen på Malmö och hur intressant det 
är att visa sina verk här.

FInanSIeRIng ReSIdenS
Musiken har utvecklat två viktiga plattformar 
för samtida konstmusik, ljudkonst och expe-
rimentell musik och klubbkultur. Den ena är 
festivalen Intonal som sedan start 2015 fått 
projektbidrag bland annat från KUR, Statens 
Musikverk och Region Skåne. Den andra är en 
Internationell residensplattform som Inkonst i 
samarbete med Inter Arts Center (IAC) under 
2016 och 2017 utvecklat med stöd av Region 
Skåne. Både Intonal och musikens internatio-
nella residensplattform är sedan 2018 huvud-
sakligen finansierat genom att tidigare projekt-
stöd omvandlats till verksamhetsstöd vilket 
också för Inkonst är ett intyg på att det finns 
en förståelse för betydelsen av en långsiktig 
finansiering.
 
Parallellt med musiken har scenkonsten aktivt 
arbetat för att utveckla en residensplattform 
för scenkonst. Sedan 2015 har detta finansie-
rats med olika projektmedel där Regions Skå-
ne varit en stor bidragsgivare med 250 000kr/
år. IAC har varit den centrala samarbetsparten. 
 

Ekonomi & organisation

         Publik på Sleaford Mods. Foto:  Alexander Olivera
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Ekonomi & organisation
StyReLSe

chris Schenlaer (ordf.)
Föreläsare och ordförande i RFSL 
Rådgivningen Skåne.

Jonas anderson (ord. ledamot)
Seniorrådgivare, tidigare vd för Stiftelsen fram-
tidens kultur. Har arbetat i Utbildnings- och 
Kulturdepartementen. Ledamot i den senaste 
nationella kulturutredningen. Nu aktiv i mer än 
20 styrelser och advisory boards på konst- 
och kulturområdet runt om i landet.

niels Righolt (ord. ledamot)
Centerledare för Center for Kunst & 
Interkultur.

alma Lindborg (ord. ledamot)
Doktorand vid Danmarks Tekniske 
Universitet och DJ.

Stefan Stanišić (ord. ledamot)
Konstnärlig ledare för Bombina Bombast.

nadia Izzat (suppleant)
Enhetschef på Malmö Konsthall och tidigare 
Kultur och Fritidschef i Nacka kommun. 

nicklas Johansson (suppleant)
Projektledare Malmö Stad, Gatukontoret, 
Besöksanläggningar. 

Styrelsen valdes i april 2018. Avgående var då 
ledamot Katarina Scott.

PeRSOnaL

Verksamhetsledare    100 %
Konstnärlig ledare/prod. scenkonst  100 %
Konstnärlig ledare/prod. musik   100 % 
Producent musik, ink. publikarbete    50 % 
Publikarbetare musik      25 % 
Producent kulturscenen     50 % 
Publikarbetare scenkonst     50 %
Marknadsföringsansvarig   100 %
Ekonomiansvarig    100 % 
Teknisk chef     100 % 
Tekniker       50 %
Fastighetstekniker      60 % 
Koordinator kvällspersonal     25 %

Inkonst är medlem i arbetsgivareorganisatio-
nen IDEA och har kollektivavtal med Unionen 
(tjänstemän) och Kommunal (arbetare).

Sovkonsert med Mokira på INTONAL. Foto: Camilla Rehnstrand.
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Vi på Inkonst vill att alla ska ha lika möjlighet 
att arrangera, utöva och uppleva kultur. Vi ser 
det därför som en del av vårt uppdrag att med 
skärpa och insikt arbeta med likabehandling – 
både på, bakom och framför scenen. Vid nyre-
kryteringar, eller vikarietillsättningar, strävar vi 
efter jämn könsbalans. 

Inkonst har fokus på en bred representation på 
scen utifrån etnicitet, ålder, kön och sexualitet. 
Uppdelat på våra tre områden såg det 2018 ut 
som följer: 
Scenkonst: 57 % kvinnor, 41 % män, 2 % annat
Musik: 37 % kvinnor, 63 % män
Övriga arrangemang (film, samtal, litteratur 
etc): 62 % kvinnor, 38 % män

Inkonst har länge arbetat aktivt med jämställd-
het - inom musikscenen har man till exempel 
tidigare sökt och fått resurser för att kunna 
stötta arrangörer som arbetar med
jämställdhet, kunnat ge hyresrabatt till klub-
bar som bokar lika många kvinnor som män, 
hålla workshops och nätverksträffar. Festiva-
len Intonal har alla åren haft målet, och nått 
det, att boka jämställt. Vi för statistik över alla 
våra arrangemang vilket ger oss möjlighet att 
aktivt reflektera och balansera bokningar och 
anställningar.
Ett fokus under året har varit att förbättra 
miljön för publik under arrangemang som kon-
serter och klubbar. Förutom att all personal, 
inklusive vakter, är medveten om den proble-

matik som förekommer har vi satsat pengar på 
att öka personalstyrkan på arrangemang för 
att de ska kunna se och åtgärda problem med 
trakasserier. Vi har också arbetat med dans-
golvsvärdar som på ett naturligt sätt kan un-
danstyra och ta tag i situationer. Vi vill att alla, 
oavsett ex kön, sexualitet, kroppsform, hudfärg 
ska vara och känna sig trygga hos oss.

Vi fick av Kulturförvaltningen 2017 en rullstols-
ramp till våra upphöjda scener. Dock god-
kändes ej att vi förvarade rampen på allmän 
yta i Mazettihuset. Då den inte går att förvara 
i Inkonsts lokaler var vi tvungna att ge tillba-
ka rampen. Om vi på förhand vet att artister 
behöver en ramp hyr vi per tillfälle, men vi kan 
alltså inte uppfylla kravet på tillgänglighet i 
andra fall. I övrig är våra lokaler tillgänglighets-
anpassade och vi samarbetar exempelvis med 
Malmönyckeln.

Vi planerar noga biljettpriser för våra arrang-
emang utifrån vilket publikunderlag som finns 
till de olika akterna. Så många som möjligt ska 
ha råd.

Jämställdhet
FÖRdeLnIngen PÅ VÅRa SceneR

         Ellen Arkbro & Charlemagne Palestine i St Johanneskyrkan på INTONAL. Foto:  Camilla Rehnstrand.
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Jämställdhet
”Genom hörlurar förmedlas ett slags förhöjd 
verklighet med en ljudbild som både förstärker 
varje trivial rörelse i bilen och lägger på ett mu-
sikaliskt lager som leker med den filmgenre vi 
har känslan av att befinna oss i. (...) En säregen 
helhetsupp levelse som utforskar nya sätt att ta 
sig an teatern som konstform – och där form-
experimentet faktiskt blir betydelsebärande. 
Scenen är pjäsen.”
- Kristina Lindquist, DN 28/1 om ”Blue Dreams”

”Publiken finner sig innesluten i en scenisk 
undersökning som är explicit fysisk, ibland 
nästan våldsam, och som är konsekvensen av 
att dans, musik och ljus ingår i en konception.” 
- Malena Forsare, Sydsvenskan 19/3 om ”Dark Field 
Analysis”

”Med ”Gul framtid” skapar Public Plot ännu en 
uppsättning som gestaltar baksidan av sve-
rige. Som vänder på stenar och presenterar 
scenarion som inte bara är möjliga utan troliga. 
Just så här resonerar och agerar människor i 
ett system som gjort sig beroende av krimina-
litet och svart arbetskraft. Och det är inte bara 
dimman som gör det svårt att säkert skilja oss 
från dem.”
- Boel Gerell, Sydsvenskan 27/3 om Gul framtid

”A festival where the familiar can take on the 
excitement of the new, while abstract compo-
sitions suddenly make perfect sense. Intonal, 
much like Malmö, has a peculiar energy all of 
its own. It’s infectious.”
- CRACK Magazine 8/5 om Intonal

”Malmö’s Intonal is a celebration of fringe 
music that brings the city together.”
- FactMag 11/5 om Intonal

”...en fascinerande inblick i hur det kan vara 
att driva en konstnärlig verksamhet i dagens 
Sverige. (...) Det är ett djärvt och modigt grepp 
av PotatoPotato…”
- Clemens Altgård, SkD 17/11 om Fem musor

Press

Jefta van Dinther ”Dark Field Analysis” Foto:  Ben Mergelsberg

Public Plot ”Gul framtid” Pressfoto

Elysia Crampton INTONAL. Foto: Camilla Rehnstrand

PotatoPotato Scenkonst ”Fem Musor” Foto:  Ellinor Gylling

Public Plot ”Blue Dreams” Pressfoto
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Scenkonst 

2018-01-25  Public Plot ”Blue dreams”
2018-01-26  Public Plot ”Blue dreams”
2018-01-27  Public Plot ”Blue dreams”
2018-02-01  Public Plot ”Blue dreams”
2018-02-02  Public Plot ”Blue dreams”
2018-02-07  Public Plot ”Blue dreams”
2018-02-09  Public Plot ”Blue dreams”
2018-02-15  Public Plot ”Blue dreams”
2018-02-16  Public Plot ”Blue dreams”
2018-02-20  Björn Säfsten ”Landscapes of I”
2018-02-21  Björn Säfsten ”Landscapes of I”
2018-02-21  Public Plot ”Blue dreams”
2018-02-23  Public Plot ”Blue dreams”
2018-03-01  Public Plot ”Blue dreams”
2018-03-02  Public Plot ”Blue dreams”
2018-03-03  Frédéric Gies ”Dance is ancient”
2018-03-06  Public Plot ”Blue dreams”
2018-03-07  Public Plot ”Blue dreams”
2018-03-08  Public Plot ”Blue dreams”
2018-03-09  Public Plot ”Blue dreams”
2018-03-09  TLÖN ”Human Life Center” 
2018-03-10  TLÖN ”Human Life Center” 
2018-03-10  Teaterns Natt
2018-03-13  Public Plot ”Blue dreams”
2018-03-14  Public Plot ”Blue dreams”
2018-03-15  Jefta van Dinther ”Dark field analysis”
2018-03-15  Public Plot ”Blue dreams”
2018-03-16  Public Plot ”Blue dreams”
2018-03-22  Turteatern ”Grottbjörnens Folk” 
2018-03-23  Turteatern ”Grottbjörnens Folk” 
2018-03-24  Turteatern ”Grottbjörnens Folk” 
2018-03-26  Public Plot ”Gul framtid” 
2018-03-27  Public Plot ”Gul framtid”
2018-03-28  Public Plot ”Gul framtid”
2018-04-03  Public Plot ”Gul framtid”
2018-04-04  Public Plot ”Gul framtid”
2018-04-06  Public Plot ”Gul framtid”
2018-04-10  Public Plot ”Gul framtid”
2018-04-13  Ofelia Jar Ortega ”Shredder”
2018-04-14  Ofelia Jar Ortega ”Shredder”
2018-04-16  Public Plot ”Gul framtid”
2018-04-17  Public Plot ”Gul framtid”
2018-04-20  Public Plot ”Gul framtid”
2018-05-04  Thank you for your patience
2018-05-23  Niels Erling ”Jag säger först ingenting”
2018-05-28  Hon säger: Jag är en no-go-zone
2018-05-31  Lukas Orwin ”Europa, vittrande fragment”
2018-09-11  Blaue Frau ”35 Jag och några skådespelare”
2018-09-12  Blaue Frau ”35 Jag och några skådespelare”
2018-09-13  Blaue Frau ”35 Jag och några skådespelare”
2018-09-15  Inkonst presenterar: 20-årsfesten
2018-09-20  _gunnel_o_rickard_ ”Croquis”
2018-09-21  _gunnel_o_rickard_ ”Croquis”
2018-09-26  Lisa Mårtensson ”The children of Dorothea”
2018-09-27  Lisa Mårtensson ”The children of Dorothea”
2018-09-28  Lisa Mårtensson ”The children of Dorothea”
2018-10-04  1900: En audiovisuell konsert med Christian Gabel
2018-10-10  Ludvig Uhlbors ”Arne Næss: Gjenoppstandelsen”
2018-10-11  Ludvig Uhlbors ”Arne Næss: Gjenoppstandelsen”
2018-10-20  Stina Nyberg ”Thunderstruck”

2018-10-21  Stina Nyberg ”Thunderstruck” 
2018-10-25  Tea Tupajic ”Dark Numbers”
2018-10-26  PME-Art ”A user’s guide to Authenticity is a feeling”
2018-10-27  PME-Art ”A user’s guide to Authenticity is a feeling”
2018-11-09  Margrét Sara Gudjónsdottir ”Pervasive Magnetic Stimuli”
2018-11-10  Margrét Sara Gudjónsdottir ”Pervasive Magnetic Stimuli”
2018-11-16  PotatoPotato ”Fem Musor” 
2018-11-18  PotatoPotato ”Fem Musor” 
2018-11-22  Plexus Polaire ”Chambre Noire”
2018-11-27  PotatoPotato ”Fem Musor” 
2018-11-28  PotatoPotato ”Fem Musor”  
2018-11-29  PotatoPotato ”Girling Together: A Dialogue”
2018-11-30  PotatoPotato: 10-årsjubileum
2018-12-01  NYXXX ”Tolv talande dockor” 
2018-12-02  NYXXX ”Tolv talande dockor” 
2018-12-03  NYXXX ”Tolv talande dockor”  
2018-12-04  NYXXX ”Tolv talande dockor”  
2018-12-13  Gustav Englund ”Eden” 
2018-12-14  Gustav Englund ”Eden”  
2018-12-20  Sindri Runudde ”Fiskedansen och andra kosmiska...”
2018-12-21  Sindri Runudde ”Fiskedansen och andra kosmiska... ”
 
SamtaL 
2018-02-21  Eftersnack: Björn Säfsten ”Landscapes of I”
2018-03-15  Eftersnack: Jefta van Dinther ”Dark Field Analysis”
2018-03-22  Eftersnack: Turtteatern ”Grottbjörnens folk”
2018-04-14  Eftersnack: Ofelia Jarl Ortega ”Shredder”
2018-05-23  Eftersnack: Niels Erling ”Jag säger först ingenting”
2018-05-28  Eftersnack: Hon säger ”Jag är en no-go-zone” 
2018-09-20  Eftersnack: _gunnel_o_rickard_”Croquis” 
2018-09-26  Eftersnack: Lisa Mårtensson ”The children of Dorothea”
2018-10-16  Samtal om dramatik
2018-10-20  Eftersnack: Stina Nyberg ”Thunderstruck” 
2018-11-22  Valerie Solanas-kväll
2018-11-28  PotatoPotato talar ut (Fem Musor)
2018-12-06  Eftersnack med NYXXX: Läskiga Kroppar

WORKSHOPS 
2018-05-04  Danshealing - Fiskedansen
2018-05-04  Workout - Fiskedansen
2018-05-08  Danshealing - Fiskedansen
2018-05-08  Workout - Fiskedansen
2018-10-29  Donna Haraway filmvisning
2018-11-22  KHM filmvisning
2018-12-02  KHM filmvisning
 
ReSIdenS
2018-02-14 –02-19 Björn Säfsten
2018-02-26–03-01  _gunnel_o_rickard_
2018-04-16–04-22 _gunnel_o_rickard_
2018-05-03–05-08 Sindri Runudde 
2018-06-29–07-08 Frédéric Gies 
2018-07-09–07-21 Margrét Sara Gudjonsdottir
2018-08-06–08-12 Lisa Mårtensson 
2018-08-20–09-07 Alma Söderberg 
2018-10-28–11-02 PME-Art

Arrangemang
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Musik 

KLUBB 
2018-01-06  Panka Festen: 6 januari festen
2018-01-13  Malmö Art Academy
2018-01-19  Kiloton
2018-01-20  Klubb Döden: 3 år av kaos
2018-01-27  Somewhere in Malmö pt2
2018-02-03  Spazio pres. Steen Kong
2018-02-09  Fredagsbar: Pass the Aux
2018-02-09  Rendez-vous
2018-02-10  Klubb Döden + Kontra
2018-02-16  Fredagsbar: Festivalrykten
2018-02-17  Deng Deng Hifi meets 2000F
2018-02-23  Fredagsbar: LUR afterparty
2018-02-24  Plush
2018-03-02  Fredagsbar: Niklar & Sigge
2018-03-03  Black Box Disco Club
2018-03-10  TV FEH FROSTHOTEL
2018-03-16  Kiloton 
2018-03-17  Cul-De-Sac
2018-03-24  Kontra50
2018-03-30  Fredagsbar: Jean Florant
2018-03-31  Trolldans
2018-04-04  Fredagsbar: Johanna & Adrian
2018-04-07  Pommes 94
2018-04-07  Pommes94: Fryer Room
2018-04-14  Spazio pres. Hyperaktivist
2018-04-20  Fredagsbar: Tobias
2018-04-21  Rendez-vous pres. mobilegirl + ishi vu
2018-05-12  KLUBB FNGRLCKN
2018-05-19  Astrum
2018-05-25  Lilla Döden
2018-06-09  INKOGNITO
2018-06-16  Spazio SC
2018-08-04  Klubb Hjärtat 
2018-08-11  Conspiracy Of Planets
2018-08-18  Klubb Döden
2018-08-25  Pommes 94 Releasefest
2018-09-01  Cape Town Electronics
2018-09-06  The Conference Black Box Disco Lunch
2018-09-08  DJ Kicks x DJ Seinfeld
2018-09-22  Kiloton
2018-10-12  Out Of Here 
2018-10-13  Spazio7 år
2018-10-27  Circle of Live
2018-11-03  Alleycat Anthem pres. Southpaw
2018-11-10  Rendez-vous pres. Fatima Osman & DJ Sports
2018-11-17  Cul-De-Sac #2
2018-11-24  Black Box Disco Club
2018-12-01  TTNOTDB pres. Daniel Wang
2018-12-07  Inkonst pres. Aurora Halal & Almaty
2018-12-15  Klubb Döden pres. Downwards 25 yrs
2018-12-22  Kontrapunkt Forever
2018-12-25  Juldagen 
 
KOnSeRteR 
2018-01-26  She Past Away
2018-01-30  Svensson, Wättring, Bergström och Danemo
2018-02-03  Klubb Istiden
2018-02-07  Tomoko Sauvage
2018-02-12  Hellskotta

2018-02-16  Mariam The Believer + Loaver
2018-02-23  LUR
2018-02-24  LUR
2018-03-02  Full Blast
2018-03-07  Thomas Backman
2018-03-14  Hey Elbow + Anna
2018-03-16  Omar Souleyman
2018-03-17  Klubb Istiden
2018-03-20  Linda May Han Oh
2018-03-21  Lolina
2018-03-23  Fredagsbar: Synth Babes
2018-03-29  Joshua Abrams Natural Information Society
2018-04-06  Malin Wättring 4, VARFÖR:DÄRFÖR + Gäst, 
  Loïc Dequidt Kvartett med Staffan Svensson
2018-04-07  Emma Denward Båtjazz
2018-04-07  expEAR med Katt Hernandez, Samuel Hällkvist/Aïda Nadeem/  
  Linda Kallerdahl/Knut Finsrud, Makross m. Elin Larsson Forkelid
2018-04-11  Flux med Mariam Wallentin
2018-04-12  Rytmus musikgymnasium
2018-04-13  Fredagsbar: Jangle Nest
2018-04-14  Carla Dal Forno
2018-04-19  Zola Jesus
2018-04-20  Dawda Jobarteh Band
2018-04-21  Cassius Lambert 
2018-04-25  Nev Lilit (INTONAL) 
2018-04-25  Rabih Beani (INTONAL) 
2018-04-25  Börringe Kloster (INTONAL) 
2018-04-25  Body & Guts (INTONAL) 
2018-04-25  Finn Of Tomland (INTONAL) 
2018-04-26  Charlemagne Palestine (INTONAL) 
2018-04-26  Ellen Arkbro (INTONAL) 
2018-04-26  Skeppet (INTONAL) 
2018-04-26  Helltown Acid Militia (INTONAL) 
2018-04-26  Shinyuku Lights (INTONAL) 
2018-04-26  Ascorbite (INTONAL) 
2018-04-26  Echo Ladies (INTONAL) 
2018-04-26  Off World Colonies / Härdstedt (INTONAL) 
2018-04-27  Sarah Daviachi (INTONAL) 
2018-04-27  Alexis Langevin- Tetrault (INTONAL) 
2018-04-27  Maxime Corbeil-Perron (INTONAL) 
2018-04-27  Deva (INTONAL) 
2018-04-27  Nadine Byrne (INTONAL) 
2018-04-27  Nada El-Shazly (INTONAL) 
2018-04-27  Goat (INTONAL) 
2018-04-27  Deena Abdelwahed (INTONAL) 
2018-04-27  Arpanet (INTONAL) 
2018-04-27  Aleksi Perälä (INTONAL) 
2018-04-27  Towlie (INTONAL) 
2018-04-27  Redlight Radio: Prins Emanuel (INTONAL) 
2018-04-27  Redlight Radio: Moisture (INTONAL) 
2018-04-27  Redlight Radio: Almaty (INTONAL)  
2018-04-27  Redlight Radio: Stine Janvind (INTONAL) 
2018-04-27  Redlight Radio: Roelien (INTONAL) 
2018-04-27  Redlight Radio: Rivet (INTONAL) 
2018-04-27  Acusmatic concert #1: Siden Hedman duo (INTONAL) 
2018-04-28  Sol Andersson (INTONAL) 
2018-04-28  Stine Janvind (INTONAL) 
2018-04-28  Pan Daijing (INTONAL) 
2018-04-28  Alessandro Cortini (INTONAL) 
2018-04-28  Group A (INTONAL) 



22

2018-04-28  Pelada (INTONAL) 
2018-04-28  MAG (INTONAL) 
2018-04-28  Elysia Crampton (INTONAL) 
2018-04-28  Equiknoxx ft. Shanique Marie (INTONAL) 
2018-04-28  DJ LAG (INTONAL) 
2018-04-28  Kristiina Männikö (INTONAL) 
2018-04-28  Don’t DJ (INTONAL) 
2018-04-28  Charlotte Bendiks (INTONAL) 
2018-04-28  Redlight Radio: Jurko Haltuu (INTONAL) 
2018-04-28  Redlight Radio: Alexis Rodríguez Cancino (INTONAL) 
2018-04-28  Redlight Radio: Kalevi Palomäki (INTONAL) 
2018-04-28  Redlight Radio: Anxious Beat Director (INTONAL) 
2018-04-28  Redlight Radio: Rabih Beaini (INTONAL) 
2018-04-28  Redlight Radio: Kristiina Männikkö (INTONAL) 
2018-04-28  Redlight Radio: Oiseau Danseur (INTONAL) 
2018-04-28  Redlight Radio: Don’t DJ (INTONAL) 
2018-04-28  Acousmatic concert #2: Julia Gierz & David   
  Granström (INTONAL) 
2018-04-29  Valby Vokalgruppe (INTONAL) 
2018-04-29  Fennesz (INTONAL) 
2018-04-29  Mokira (INTONAL) 
2018-04-29  Finn Of Tomland (INTONAL) 
2018-04-29  Jurko Haltuu (INTONAL) 
2018-04-29  Oiseau Danseur (INTONAL) 
2018-04-29  Acousmatic concert #3: Ann Rosén & Sten-Olof   
  Hellström (INTONAL) 
2018-04-29  Acousmatic concert #4: Various artists (INTONAL) 
2018-04-29  Installation: Julia Gierz & Lisa Nyberg ”Feelers”   
  (INTONAL) 
2018-04-29  Installation: Jörgen Teller ”Static X Static” (INTONAL) 
2018-04-29  Installation: Stephen McEvoy ”20 ongoing tones”   
  (INTONAL) 
2018-04-30  Sincerely Solo (INTONAL) 
2018-04-30  Kanyl (INTONAL) 
2018-04-30  Courtesy (INTONAL) 
2018-04-30  Avalon Emerson (INTONAL) 
2018-04-30  Intonal Allstars (INTONAL) 
2018-05-03  Lina Nyberg Band feat. Susana Santos Silva
2018-05-05  El perro Del Mar
2018-05-12  Sleaford Mods
2018-05-16  IDKA Jazz
2018-05-17  Actors, Foreign Resort
2018-05-25  Olof Dreijer dj-set 
2018-05-26  By Aim, OVI Raptor Club, Thungur, Gormogons
2018-06-09  Hiro Kone & Puce Mary
2018-06-30  Crooked Moon 1-årsfest
2018-08-18  Intonal Industrial Picnic
2018-08-30  Post-Sun-Vision
2018-09-04  Tarawangsawelas & Rabih Beaini
2018-09-08  GAS
2018-09-15  Inkonst presenterar: 20-årsfesten
2018-09-21  Singular, Motormännen, A Thousand Mouths, Slim   
  Vic
2018-09-28  Remiso, DJ Smulan, Don Jamon, Profoss, Svart   
  Städhjälp, Beyond Pink, Slöa Knivar, Kneagt
2018-09-29  Intonal x Norbergfestival x UpNode
2018-10-04  1900: En audiovisuell konsert med Christian Gabel
2018-10-13  Marta Forsberg
2018-10-13  Tobias Johansson
2018-10-19  Burnt Friedman
2018-10-24  Father Murphy
2018-10-31  So&Such & Fasaan pres. Benedek
2018-11-02  Fubbik
2018-11-08  The Posies 30th Anniversary Tour

2018-11-16  Circuit des Yeux
2018-11-17  Loljud, rauður, Ninoosh
2018-11-20  Nordberg/Nika Project med Marija Novak
2018-11-23  Hladno Pivo, Etna
2018-11-24  Karin Park
2018-11-25  We like We
2018-11-26  We Float + Samuel Hällkvist
2018-11-29  Black Foot Equity and Flowstate, Besh One, Erik Berg
2018-12-06  State of Salazar, DR AOR
2018-12-07  Divanhana, Urban Balkan
2018-12-08  ”DAS ICH, S.P.O.C.K., MACHINISTA, NEONSOL,HATARI”
2018-12-11  Anders ”Chico” Lindvall, 
2018-12-12  Skånes Jazzutbildningar
2018-12-14  INVSN
2018-12-15  Malmö Indiekör
 
ReSIdenS
2018-01-04–01-15 Myriam Bleau
2018-04-22–04-29 Group A
2018-04-24–04-29 Pan Dajing
2018-11-25–12-05 Kate NV
2018-12-22–12-30 Waclaw Zimpel
 
SamtaL 
2018-04-27  Pan Dajing, Lisa Blanning (INTONAL) 
2018-04-27  Alessandro Cortini, Lisa Blanning (INTONAL) 
2018-04-28  Acousmatic conversation (INTONAL) 
2018-04-28  Mats Almegård, Don’t DJ (INTONAL) 
2018-09-07  The Conference: Pass The AUX + Beat Talk: Lautaro Cubilla,   
  So & Such, BACNINI, Dj Seinfeld, Christine Owman, Niklas   
  Tjäder, Sebastian Geels, Ibrahim Handulleh, Esau Alcona,   
  Fatina Masri   
 
WORKSHOPS 
2018-04-28  Best Practises: Misogyny and Music Culture with Lisa   
  Blanning (INTONAL) 
2018-04-28  Up Node: Passion driven organizations (INTONAL)
2018-10-13  Intro till elektronisk musikproduktion - med Lotta Fahlén   
  (ETER LABS - music production conference)
2018-10-13  Kreativt workflow - med Brita Björs (ETER LABS - music   
  production conference)
2018-10-13  Storytelling & dramaturgi i musikproduktion - med Carl- 
  Mikael Björk (ETER LABS - music production conference)
2018-10-13  Mixning & mastering - med Joakim Lindberg från Double   
  Sun  (ETER LABS - music production conference)
2018-10-13  Marknadsföring för artister - med Alex Esser från HMWL /   
  Backyard Sessions (ETER LABS)
2018-10-13  Modularsynthens fantastiska värld - med Elin Piel 
  (ETER LABS - music production conference)
2018-10-13  Låten under luppen - med David Alexander aka Summer   
  Heart (ETER LABS - music production conference)
2018-10-13  Låten under luppen - med Anna Helmersson aka Tropical   
  Vampire (ETER LABS - music production conference)
2018-10-13  Arbeta med visuals - med Kajsa Borg (ETER LABS - music   
  production conference)
2018-10-13  Bygg en synth! - med Valdemar Kristensen aka Ekkoflok   
  (ETER LABS - music production conference)
2018-10-13  Lär dig löda - en Ringmodulator! - med Håkan Eriksson   
  (ETER LABS - music production conference)
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Kulturscenen
2018-01-19  Re:orient Workshop
2018-01-20  Kalle Lind och Henrik Möller
2018-01-21  #metoo-metoder: Visionen om en konstscen
2018-01-31  Publicistklubben Södra
2018-02-01  Malmötxt
2018-03-08  Vänsterns 8e mars fest
2018-03-30  Erotikafton: Förspelet
2018-04-09  ETC
2018-04-11  Årsmöte
2018-04-12  Malmötxt
2018-04-16  Faktum
2018-05-02  Kulturskolans Storband
2018-05-09  Pinotti 
2018-05-14  Kulturskolan
2018-05-17  Kulturdebatt
2018-05-22  ABF & Katalys: Vi måste tala om klass!
2018-05-26  Redbull: BCone Breakdance
2018-06-01  Ordkonst
2018-06-03  Femfest Festen
2018-06-03  Released Gospel Choir
2018-06-06  Schymans kalas

2018-06-14  Filmbar
2018-09-01  Retrospelsfestivalen
2018-10-06  Erotikafton 2018, Dagsprogram
2018-10-07  Erotikafton 2018, Kvällsprogram
2018-10-09  Publicistklubben: Vad vill Skånes mediachefer
2018-10-12  WIP: Fördärvet, Frida Alkestrand Christensen,   
  rauður,  Bombina Bombast, ShitHit-Stefan, Josefine Lidén
2018-10-14  Inkonst x Retreat Radio #1: DJ KALI, Behrang 
  Mohammadi, Lasse Bong, Rahina
2018-11-04  Inkonst x Retreat Radio #2: NOS, Sona, Ericalibaba,  
  Ridebird
2018-11-09  WIP: Fördärvet, Mark Palomäki, Robert Logrell, RO-E,  
  Rovi,Trygve Ihlen Selnes 
2018-11-21  ”Att skapa en myt” Bokrelease och samtal med Henrik  
  Möller och Sara Granér
2018-12-01  Inkonst x Retreat Radio #2: Belford Roxo, Josefine 
  Hellström Hansson, Cecilia Paisley, Amel Suljevic
2018-12-14  WIP: Fördärvet, Petra Huisman, Frida Alkestrand 
  Christensen, Yari Blue, Ylva Frick, S O L A R, Stina Ehn  
  Hillberg
2018-12-17  Malmötxt 14
2018-12-19  Bushwick Book Club  ”Makten” inspirerar Owman, 
  Gray och Thorpe
2018-06-02/03 Feministisk Festival Dagaktiviteter
2018-07-06/07/08 Green Faction Open

         1900: Christian Gabel. Foto:  Tommi Rönnqvist
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Bergsgatan 29, 214 22 Malmö
info@inkonst.com
www.inkonst.com

Omslagsfoto: Fördärvet på WIP. Foto:  Lamia Karic


