
Bli medlem i Ifö Center!

Ifö Center är ett fristående kulturhus under uppbyggnad mitt i Bromölla. Målet är att öppna upp 
delar av Iföverkens anrika industriområde för kultur och turism. Det stängslade fabriksområdet har 
varit förbjudet område för allmänheten i flera decennier. Idag bedriver Ifö Center kulturverksamhet 
och guidade visningar här. Fabriken har upplåtit flera fasader till Ifö Centers Artist-In-Residence-
program. Här skapas sakta men säkert ett utomhusgalleri i världsklass, med internationellt erkända 
gatukonstnärer som ROA, Gonzalo Borondo och Carolina Falkholt. Utomhusgalleriet lockar många 
besökare och har uppmärksammats stort av internationella tidskrifter som Brooklyn Street Art. 
Inne på keramikfabrikens övre plan förfogar Ifö Center över ca 4500m2. Fabriken effektiviserades i 
slutet av 80-talet och därefter blev stora delar av ovanvåningarna stående oanvända i över 25 år. 
Sedan 2014 upplåter fabriken delar av dessa lokaler till Ifö Center. Efter mycket arbete med att 
tömma de stora hallarna finns här idag en utställningshall på 1800m2, kollektivverkstäder för 
yrkeskonstnärer, kursverksamhet och ett galleri. På bottenvåningen är den keramiska industrin 
fortfarande i full drift, vilket skapar intressanta kontaktytor mellan konstnärer och industri.  
December 2016 ska I.C. börja bygga upp utställningsverksamhet i den nya Arrangemangshallen 
intill Iföverken. Det öppnar helt nya möjligheter att visa konst i Bromölla. Ifö Center förvarar även 
originalformarna till Gunnar Nylunds paradverk Scanisaurus och bistår Bromölla kommun i 
restaureringsarbetet. Arbetet med reservdelar ska pågå fram till 2021 då fontänen fyller 50 år. 
Parallellt fortsätter vi med betongkurser, silverkurser, utställningar, visningar mm inne på Iföverken.

Ifö Centers verksamhet och uppbyggnad drivs av de ideella föreningarna I.C. Sambandscentralen 
och I.C. Exhibit. Värdegrunden bygger på solidaritet och mångfald. Att vara med och stödja Ifö    
Centers utveckling kostar 300kr/år (25kr/månad) eller 500kr för hushåll. Som medlem får du rabatt 
på kurser och alla andra aktiviteter. Du får regelbundet inbjudningar och information om vad som är 
på gång samt en liten välkomstpresent. Till jul deltar du årligen i ett lotteri med fina priser. Den som 
vill kan också delta i det praktiska, men det är inget krav. Vi är mycket tacksamma för allt stöd.
Mer info och aktuellt program hittar du på www.ifocenter.com eller Ifö Center FB.
Undrar du något - ring oss på 0708-740562. Hjärtligt välkommen till Ifö Center!

Så blir du medlem: fyll i dina uppgifter nedan och skicka in dem till oss.
Om du kan tänka dej att ibland delta i någon form av volontärarbete så cirklar du ”ja”
Då ringer någon från volontärgruppen dej och berättar mer. Annars cirklar du ”nej”.
Medlemsavgiften sätter du in på bg 594-3832. Glöm inte att ange ditt namn!

--------------------------------------------------------------------------------------(klipp här)------
Ja, jag önskar bli medlem i Ifö Center Sambandscentralen och Ifö Center Exhibit

Namn:_______________________________________________________________

Gatuadress:___________________________________________________________

Postnr_____________Ort:_______________________________________________

Telefon/er:___________________________________________________________

Född/a (år, månad, dag):_________________________________________________

Mailadress:___________________________________________________________

Underskrift:______________________________ Datum ______________________

Jag vill eventuellt vara med i Ifö Centers volontärgrupp nån gång……    JA    NEJ

Lämna lappen direkt till oss eller skicka till:
Ifö Center (co/ Ifö Ceramics) Box 118, 295 22 Bromölla

Det går också bra att maila dina uppgifter till x567utopia@hotmail.com


