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Sian Hedberg, 19980305-0229. 

Utbildning:  
Grundskolan - Svaneholmsskolan åk. 1-5.

Högstadiet - Viskaforsskolan åk. 6-9.

Gymnasiet - Bäckäng, Visual Arts. 3 år. Tillval Fotografi 1 & 2, Psykologi 1 & 2A, Mattematik 2B.

Poäng: 2550. (avgångsår 2017.)

Folkhögskola - Antagen till Östra Grevies folkhögskola, Gestaltande fotografi. Dock tvungen att 
avböja pga. Sjukskrivning. (2018-19)

Fotokurs, fortsättning - Folkuniversitetet Göteborg, Art Collage med lärare Joakim Roos. 
(2018-03-22 - 2018-04-12)


Utställningar:  
”Underneath” - Borås Brygghus (2016, Borås)

”Underneath” - Samlingsutställning med MKV på Rydals Konstmuseum. (2016, Rydal)

”Underneath” - Kinna bokhandel (2016, Kinna)

”Det klämmer, det skaver. Det är jag - eller inte” - Hemgården, Borås Pride. (2017, Borås)

”Tyngden, Inse, Kampen” - Vårsalongen, Borås konsthall. (2017-09-30, Borås) 

”Det klämmer, det skaver. Det är jag - eller inte” - Borås Brygghus. (2017-10-14, Borås)

”Det klämmer, det skaver. Det är jag - eller inte” - Kunturnatta, Alingsås konsthall. (2017-17-10, 
Alingsås)

”Det klämmer” - Frilagret (2018-03-05, Göteborg)

”Det klämmer, det skaver. Det är jag - eller inte” - BOY Konsthall (2018-07-04, Bollebygd)

”Det klämmer” - Galleri SM Art (2018, Ulricehamn)

Begränsad & Kom inte nära - Marks konstgille. ”de unga” (2018, Kinna)

”Acedia” - Wärenstams konsthall, Ung Kraftsamling (2/3-19)

”Acedia” - Ålgården, Borås. (24/8-19)

”Acedia” – Galleri 54, Göteborg (Okt 2019)


Samt fotograf under Imagine Sweden deltävling 1 i Landvetter för KulturUngdom. 2018-10-02. 
https://www.kulturungdom.se/nyhet/imagine/1789-rapport-fran-imagine-sweden-deltaevling-1-2-
i-landvetter


Och fotouppdrag för Borås Tidning. Två bilder från Darins konsert på Åhaga, Borås. 

http://www.bt.se/kultur/darin-beror-med-kansla-och-magisk-ljusshow/


Kommande:  
”Begränsad” - Utställning på Nära, Borås, i kombination med konstnärligt samtal tillsammans 
med Nino Mick och Yolanda Bohm. (2018-04-05) https://www.facebook.com/events/
1957464984569570/

”Jag var” & ”Jag är” Utställning på Galleri SM art, Ulricehamn (2018-07-07) https://
www.facebook.com/gallerismart/

Samlingsutställning på Marks Konstgille. (2018)


https://sianhedbergblog.wordpress.com/exhibitions/


Bidrag:  
En snabb slant, Borås Kommun - Bidrag på 4000:- för projektet ”Det klämmer, det skaver. Det är 
jag - Eller inte.”

En snabb slant, Borås kommun - Bidrag på 6000:- för Projektet ”Vad är det som går och går” 
Samt. ”Begränsad” & ”Guldstjärnan”

KulturUngdom - Bidrag på ca 2000:- för kostnader av utskrifter och material för utställning under 
Borås Pride. 
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CV
Artiklar:  
Utsedd som en av dom i ”30 under 30” att hålla koll på under 2018 i BoråsTidning. http://
www.bt.se/kultur/infor-2018-30-under-30/

Höstsalongen, Borås - http://www.bt.se/kultur/dromsk-hostsalong-inspirerar-och-forfor/

Artikel från Borås Pride i BoråsTidning - https://sianhedbergblog.files.wordpress.com/2017/08/
sjacc88lvutlacc88mnande-fotoutstacc88llning-pacc8a-hemgacc8arden-boracc8as-tidning.pdf

Artikel om utställning och workshop under kulturnatta i AlingsåsTidning - https://
www.alingsastidning.se/2017/09/bjuder-ur-kulturell-gottepase/

Evenemang på Frilagrets hemsida inför utställning - https://www.frilagret.se/kalender/utstallning-
sian-hedberg/

Video av Frilagret inför utställning - https://www.facebook.com/frilagret/videos/
1597405153713379/?
hc_ref=ARTst_VLrsBdh2NsjrAb7qwV7GIatSLTI26lToD_O9_1GTMEWrXu43rc-JIbm0qOTHw

Foton på Darin, Borås Tidning - http://www.bt.se/kultur/darin-beror-med-kansla-och-magisk-
ljusshow/

Artikel från BOY konsthall i Alingsås Tidning - http://www.annonsmarknan.se/etidning/
am_v15_2018/mobile/index.html#p=10 


Arbeten: 
Feriearbete, Björkhaga äldreboende sommaren 2015. 

Sommarvikariat, Björkhaga äldreboende 2016. 

Timvikarie på Björkhaga äldreboende genom TimeCarePool. Enstaka tillfällen. 2016-2017.

Chef - Per Haugsnes

Scandicore pappersindustri, Borås Viared. 

Genom Åsa Finngåård. 


Referenser:  
Joakim Roos, Fotograf/journalist från Göteborg som tidigare har arbetat på GP, var lärare när jag 
gick en fotoutbildning på folkuniversitetet. 

Tel: 0703-391121

https://www.facebook.com/fotografjoakimroos/


Petter Trens, Fotograf i Göteborg som studerat på Nordens fotoskola. Har hjälpt mig mycket och 
gett mig mycket bra kritik på fotografier samt tips inför jobb och liknande. Väldigt bra bollplank. 
Tel: 0702816428

http://www.pettertrens.com/info


Stina Nils, Konsulent på kultur ungdom. Haft mycket kontakt och projekt ihop, b.la utställningen 
under Borås Pride, utställningar genom kulturUngdom och konstnärligt samtal på cafe Nära, 
borås. 

Tel:0702-303653 

stina@kulturungdom.se


Gymnasie lärare:  
Cecilia Freding Arnestrand - Form lärare 
Carita Andersson - Bild lärare

Veronika Kristianssen - Foto lärare
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