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Texterna nedan är framtagna av ledningen för HDK-Valand, i samarbete med kommunikatörer och
översättare. Du som kommunicerar om den nya institutionen får gärna använda dig av
formuleringarna som ett stöd! Det finns kortare och längre varianter om sammanslagningen och om
den nya institutionens verksamhet.
- - - English - - The texts below are written by the management of HDK-Valand, in collaboration with communicators
and translators. If you need to communicate the new department you may use the wording as a
support! There are shorter and longer versions about the merger and about the new department.

Om HDK-Valand
HDK-Valand vid Göteborgs universitet bedriver utbildning och forskning inom design, film, foto, fri
konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Vi utbildar också lärare inom bild och slöjd.
Vi erbjuder högt specialiserade utbildningsprogram i en utåtriktad och internationell miljö. Vår unika
ämnesbredd ger samtidigt studenter och medarbetare förutsättningar för ett bredare konstnärligt
perspektiv och möjligheter att utforska nya arbetssätt och forskningsfält. Tillsammans med vår
systerinstitution, Högskolan för scen och musik, är vi Skandinaviens bredaste konstnärliga fakultet.
About HDK-Valand
HDK-Valand – Academy of Art and Design, at the University of Gothenburg, conducts education and
research in Design, Film, Photography, Fine Art, Crafts and Literary Composition – as well as teacher
education in Visual Arts and Sloyd.
We provide highly specialised degree programmes in an outgoing, international environment –
where our unique and broad range of subjects also enables our students and staff to foster a broader
artistic perspective, as well as to explore new working models and research fields.
Together with our sister department – the Academy of Music and Drama – we form the most broadranging faculty of arts in Scandinavia.

Om sammanslagningen (kortaste versionen)
Den 1 januari 2020 går Akademin Valand och HDK – Högskolan för design och konsthantverk samman
och bildar HDK-Valand, en ny institution för design och konst. Målet är att bilda en stark
konstakademi som ligger i framkant inom forskning, utbildning och samverkan.
About our merger (shortest version)
On the 1st of January 2020, Valand Academy and HDK – Academy of Design and Crafts are to merge
and form HDK-Valand – a new University department for design and art. Our goal is the formation of

a strong arts academy, and our focus: the promotion of cutting-edge research, education and
outreach.

Om sammanslagningen (kort version)
Den 1 januari 2020 går Akademin Valand och HDK – Högskolan för design och konsthantverk samman
och bildar HDK-Valand, en ny institution för design och konst. Genom att gå samman kan vi dra
bättre nytta av vår unika ämnesbredd – design, film, fotografi, fri konst, konsthantverk, litterär
gestaltning och lärarutbildning i bild och slöjd. Målet är att bilda en stark konstakademi som ligger i
framkant inom forskning, utbildning och samverkan.
About our merger (shorter version)
On the 1st of January 2020, Valand Academy and HDK – Academy of Design and Crafts are to merge
and form HDK-Valand – a new University department for design and art. This merger will enable the
better utilisation of our broad range of subjects, comprising of: Crafts, Design, Film, Fine Art, Literary
Composition and Photography, as well as teacher education in Visual Arts and Sloyd. Our goal is the
formation of a strong arts academy, and our focus: the promotion of cutting-edge research,
education and outreach.
Om sammanslagningen (lång version)
Den 1 januari 2020 går Akademin Valand och HDK – Högskolan för design och konsthantverk samman
och bildar HDK-Valand, en ny institution för design och konst. Genom att gå samman kan vi dra
bättre nytta av vår unika ämnesbredd – design, film, fotografi, fri konst, konsthantverk, litterär
gestaltning och lärarutbildning i bild och slöjd. Den nya institutionen skapar förutsättningar för ännu
bättre utbildning, forskning och samverkan.
Vårt mål är att bilda Skandinaviens största och bredaste konstakademi, vilket kommer göra vår röst
starkare i såväl svenska som internationella sammanhang och attrahera starka forskare, lärare och
studenter. Tillsammans skapar vi en dynamisk, utåtriktad och internationell miljö och en god
utgångspunkt för utbildning, forskning och samverkan i framkant.
About of our merger (long version)
On the 1st of January 2020, Valand Academy and HDK – Academy of Design and Crafts are to merge
and form HDK-Valand – a new University department for design and art. This merger will enable the
better utilisation of our broad range of subjects, comprising of: Crafts, Design, Film, Fine Art, Literary
Composition and Photography, as well as teacher education in Visual Arts and Sloyd. The promotion
of even better education, research and outreach will also be facilitated through our newly formed
department.
Our goal is the formation of the largest and most broad-ranging arts academy in Scandinavia – which
will make our voice stronger in Swedish as well as international contexts, and also attract leadingedge researchers, teachers and students. Together – we will create a dynamic, outgoing,
international environment, as well as a solid ground for the promotion of cutting-edge education,
research and outreach.

