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Kulturens verksamhetsinriktning och profil
Sedan den 1 juli 2010, då Kulturens Bildningsverksamhet blev ett självständigt
studieförbund, finns ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund.
Av kulturutövare – för kulturutövare.
Kulturens bidrar till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Målgruppen
är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda,
inklusive nya utövare.
Studieförbundet genomför verksamhet som är i linje med statens fyra syften och som följer
regelverk och riktlinjer inom folkbildningen. Utifrån statens fyra syften har Kulturens
formulerat en pedagogisk plattform och den kulturella och konstnärliga profilen utvecklas.
Kulturens genomför studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet som utgår från
respektive deltagares förutsättningar och önskemål utifrån devisen fritt och frivilligt. Den
enskilde deltagaren formulera sina mål och det gör även gruppen som sådan. Det personliga
mötet och det gemensamma lärandet är centralt. Lärandet är både personligt och
ämnesmässigt. Gruppen arbetar utifrån en gemensam och demokratiskt förankrad målbild
över gruppens lärande och utveckling.
Verksamheten i studiecirklarna och annan folkbildningsverksamhet bedrivs utifrån
grundläggande demokratiska värderingar såsom allas lika värde, tolerans och respekt för
individen. Det får inte förekomma religiösa eller partipolitiska opinionsbildningar eller
påtryckningar. Kulturens arbete med medlemsorganisationer och samarbetsföreningar utgår
från våra kvalitetspelare: värdegrund, lärande, föreningsdemokrati, ledarutbildning,
ämnesdjup och ämnesbredd.
Kulturprogrammen är en naturlig del i den konstnärliga utvecklingen och möjliggör för fler
att utöva och ta del av kultur.
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Kulturens organisation
Medlemsorganisationer:
Folk You, Föreningen Sveriges Körledare, Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet,
Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFOD),
Riksförbundet för Subkulturer (SUB), Riksförbundet Svensk Jazz, Riksförbundet Visan i
Sverige, Svenska Folkdansringen, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR),
Sveriges Film- och videoförbund (SFV), Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF),
Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Sveriges Unga Blåsare, Ung Media Sverige, Ung
Teaterscen, upSweden Sverige.
Regioner:
Region syd: Skåne, Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg län
Region väst: Västra Götaland och Halland län
Region mitt: Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro län
Region öst: Stockholm, Gotland, Södermanland, Östergötland län
Region norr: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland län
Regionsstyrelse:
Ordförande: Britt-Marie Jonsson
Sekreterare: Sandra Hammarstrand
Kassör: Pia Hjalmarsson
Ledamot: Patrik Blomqvist
Ledamot: Thomas Johansson
Ledamot: Ingrid Wallin
Valberedning:
Gunnar Wockatz (sammankallande) och Per Sundström
Auktoriserade revisor: DeskJocky Revision (Hanna Rexhammar)
Verksamhetsrevisor: Kristina Berneholm
Personal 2017-12-31:
Förbundsgemensamt kansli som arbetar mot hela landet
Kenneth Lundmark
förbundschef
Inga Cederberg
Samordnare, kommun- och landstingsbidrag
Laila Öster
administratör
Susanne Tilli
Administratör
Christoffer Lundström
nationell verksamhetsutvecklare
Remona de Maré
verksamhetsutvecklare och asyl/integration
Sofia Nygren
verksamhetsutvecklare(föräldraledig)
Gustav Sjöstedt
digitala utbildningar
Maria Rydén
enhetschef Evelyn och projektansvarig
Lokal personal
Per Sundström
Lokal verksamhetsutvecklare
Patrik Blomqvist
Evelyn, Göteborg
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Administration:
Kulturens har en gemensam kanslifunktion som på regionernas uppdrag hanterar
föranmälningar, närvarolistor och det administrativa arbetet i genomförandet av
folkbildningsverksamhet. Ekonomi- och lönehantering hanteras gemensamt genom kansliet
försorg av ett externt företag.
Kanslipersonalen ansvarar också för ansökningarna om bidrag till län/regioner och
kommuner runt om i landet.
All personal är anställda av riksorganisationen, med placering på olika orter i Sverige, och
med varierande anställningsgrad.
Till kansliet finns också personer knutna som arbetar med olika arvfondsprojekt som
Kulturens är huvudman för.
I Göteborg har Evelyn verksamhetslokaler på Ågatan

Möten
Regionstämma och styrelsemöten
Regionsstämman genomfördes på Gräfsnäsgården i Göteborg, söndagen den 26 mars.
Då även styrelsen hade ett konstituerande möte.
Styrelsen har haft 4 protokollförda möten; 16 februari, 10 maj, 13 september samt
8 november.
Övriga möten
Den 1-3 september genomfördes Kulturens möte i Uppsala. Under detta möte deltog Britt-Marie
Jonsson.
I Kulturens Årsmöte i Stockholm 20 maj, deltog Ordf. Britt-Marie Jonsson
Kulturens studieresa till Berlin med medlemsorganisationer deltog Ordf. Britt-Marie Jonsson och Pia
Hjalmarsson.
Ordförande Britt-Marie Jonsson har deltagit i regionordförandemötet i Malmö 10-12 november.
Den 14 oktober ordnade Region Väst Kurs i Valberedning. Ordf Britt-Marie Jonsson höll tillsammans
med Gunnar Wokatz delar i kursen.
Ordf. Britt-Marie deltog i utbildning i systemet Gustav 9 november.
Ordf. Britt-Marie Jonsson har deltagit i extra årsmöte samt ordinarie möte för Västra Götalands
bildningsförbund 21 september på Nordiska Folkhögskolan Kungälv samt den 22 november i Borås i
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler.
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Ordf. Britt-Marie Jonsson har haft ett antal telefonmöten med Per Sundström för att bearbeta
kunskaper om Västra Götalands och Hallands region med målet att bygga på antalet cirklar och
medlemmar.
Ordf. Britt-Marie Jonsson deltog i Utvecklingsenhetens möte i Göteborg, berättade om Årets
Näverlur och arbetet i Region Väst. Deltog även i kvällens musikaliska inslag tillsammans med Sven
Berger och Per.

Regionsövergripande Verksamhet
Verksamhet (antal studietimmar) inkl. kulturprogram 1 per län 2013-2017
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Anordnarskap
Kulturens verksamhet genomförs till stor del i samarbete med medlemsorganisationer.
Att all verksamhet sker i Kulturens regi och att Kulturens är anordnare ska framgå överallt, i
ev. inbjudningar, foldrar osv. Deltagarna ska veta om vilket studieförbund som är anordnare.
All verksamhet ska vara fri och frivillig. Alla kulturprogram ska föranmälas och utannonseras
kontinuerligt bland annat via vår hemsida www.kulturens.se.
Kulturens anordnarskap tryggas också i att säkerställa att ledare har den pedagogiska
fortbildning som krävs och att ledaren har kunskap om Kulturens, folkbildningens idé och
särart, folkbildningens pedagogik samt ämneskunskaper.
Kulturens har skriftliga överenskommelser med alla samarbetsföreningar som reglerar vad
som gäller vid genomförande av folkbildningsverksamheten.

1

Ett kulturprogram motsvarar 9 studietimmar
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Kvalitetsarbete
Kulturens arbetar systematiskt med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i sin verksamhet,
både när det gäller folkbildningen och de administrativa rutinerna för att säkerställa god
kvalité på folkbildningen, och att rätt saker dokumenteras.
Personal och förtroendevalda får löpande under året, genomångar och utbildningar inom
olika områden för att säkra upp kvalitén.
Även frågor om etik, jämställdhet, tillgänglighet ingår i vårt kvalitetsarbete.
Riskanalys
Riskanalys innebär att ledningen ska vara medveten om och själv ha bedömt och analyserat
risker i verksamheten. En modell som är internationellt vedertagen för att beskriva intern
styrning och kontroll är COSO-modellen (Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission). Modellen utformades som ett ramverk för att kunna få bra intern
kontroll.
2017 års risk- och väsentlighetsanalys genomfördas av en grupp bestående av en
representant från varje region, en förbundsstyrelseledamot, en representant från
musikenheten Evelyn, en representant från projekten samt två personer från kansliet.
Gruppen identifierade tre risker
• För liten personalstyrka
• Risk att projekten är flaggskepp och inte integreras i folkbildningsarbetet
•

Föreningsengagemanget minskar

Internkontroll
Den särskilda internkontrollen innebär en granskning av verksamheten som genomförts.
Verksamheten som granskas är den som genomförts under föregående år.
Vid den årliga slutrapporteringen (STUVen) följer vi speciellt upp 480 timmarsregeln, för att
säkerställa att ingen grupp rapportera mer än 480 studietimmar per år.
Internkontrollen omfattar 10 procent av verksamheten inom varje region av Kulturens.
Alla tre verksamhetsformerna (studiecirkel, annan folkbildning och kulturprogram) omfattas
av granskningen.
Granskningen omfattar alla aspekter på verksamheten, bland annat:
• Är arrangemanget bidragsberättigande
• Är Kulturens anordnarskap säkrat
• Är arrangemanget föranmält
• Är arrangemanget rätt registrerat, vad gäller verksamhetsform, personuppgifter mm
• Följer arrangemanget Kulturens kvalitetspelare (värdegrund, lärande, demokrati mm)
• Är närvarolistorna rätt ifyllda, har ledaren undertecknat listan mm
• Finns arbetsplaner, finns material som visar att arrangemanget genomförts osv
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Internkontrollen genomförs av regionernas verksamhetsrevisorer.
Samtliga regioners verksamhetsrevisorer träffas under en vecka i Stockholm, på kansliet, för
att gå igenom verksamheten. Fördelen med att samla alla samtidigt, är att de då har utbyte
av varandra och vi säkerställer på detta vis att granskningen sker på ett likartat sätt i hela
landet och att bedömningen blir likartad.
Från region Väst deltog verksamhetsrevisor Kristina Berneholm.
Kulturens IT-ansvariga hade tagit fram ett slumpvis urval av arrangemang/verksamhet i varje
regionen.
För region Väst omfattade granskningen 2 279 studietimmar, fördelade på 1.855
cirkeltimmar, 154 timmar annan folkbildning och 30 kulturprogram.
Utöver detta valde regionen att djupgranska folkbildningsverksamheten för en speciell
förening vilket motsvarade ytterligare 1.000 studietimmar.
Det ingår också i internkontrollen som verksamhetsrevisorerna gör att de skall ringa ett
slumpmässigt urval av ledare och deltagare i verksamheten. Då de flesta av våra ledare är
ideella, kan det vara svårt att nå dem dagtid, då internkontrollen görs.
Sammanfattningen av årets internkontroll var att det var få felaktigheter som framkommit i
den slumpmässiga utvalda delen, och revisorerna, som samtliga varit med i flera år, ser en
tydlig förbättring år från år.
Samtalen med ledare och deltagare gav en positiv bild av verksamheten med mycket god
kvalité och genomförande.
De administrativa rutinera uppfyllde kraven på god ordning.
Totalt återrapporterades för hela Kulturens Bildningsverksamhet 273 studietimmar samt 72
deltagare i studiecirklar, 80 studiecirkeltimmar och 20 deltagare vad gällde invandrare
återrapporterades också samt 28 kulturprogram.
Resultat av kvalitetsarbetet
Kulturens sätt att arbeta med ett centralkansli som samordnar all listhantering såsom
föranmälan, registrering etc. säkerställer att all verksamhet oavsett var i landet den bedrivs
bedöms och hanteras på ett likartat sätt.
Detsamma gäller vid granskning som sker av personalen löpande under året och av
internkontroll som sker samtidigt och tillsammans för alla regioner.
Arbete tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetsföreningar
I Kulturens har vi viss folkbildningsverksamhet som genomförs i samarbete med
medlemsorganisationer och samarbetsföreningar, företrädesvis samarbetsföreningar som
tillhör någon av våra medlemsorganisationer. Ett studieförbund får och ska inte ge bidrag,
utan Kulturens kan gå in och kostnadstäcka vissa genomförandekostader för den
överenskomna folkbildningsverksamhet som sker i Kulturens regi.
Kulturens säkerställer varje år, genom särskild uppföljning, att statsbidraget hanteras på ett
korrekt sätt och att Kulturens verksamhetsmedel för genomförande av folkbildning har
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använts för genomförandekostnader. Kulturens följer särskilt upp allt samarbete med
föreningar som omsätter 20 000 kronor eller mer på årsbasis. Uppföljningen redovisas och
gås igenom under internkontrollen. Därutöver görs slumpmässiga kontroller av mindre
samarbeten för att säkerställa att Kulturens statsbidrag används på ett korrekt sätt.
Kulturens har löpande kontakt med sina medlemsorganisationer för att arbeta fram olika
former av samarbeten, utbildningar mm så att vi på bästa sätt främjar medlemmarna i
medlemsorganisationerna. Varje år tas också en handlingsplan fram för varje
medlemsorganisation där vissa större samarbetsprojekt och utbildningstillfällen, mm
fastställs.
Ett konkret exempel är det studiematerial om ”Sociala medier” som Kulturens tog fram åt
Svenska Folkdansringen i syfte att hjälpa organisationens föreningar att förstå hur man via
sociala medier marknadsför sina arrangemang, rekryterar nya medlemmar, men även hur
man internt i föreningen kan använda sociala medier.
Materialet har blivit mycket uppskattat och många flera än väntat har genomgått
utbildningen. Studiematerialet kommer nu att erbjudas samtliga medlemsorganisationer
inom Kulturens.

Ledarutbildningar
Alla nya ledare får först Kulturens introduktion via brev och telefonsamtal, från kansliet,
därefter sker en grundläggande ledarutbildning. Majoriteten av alla ledare har genomgått
ledarutbildningen.
I introduktion och ledarutbildning betonas vikten av tillgänglighet och öppenhet.
Under året har vi fokuserat på att ledarna skall gå vår digitala ledarutbildning, så vi har inte
haft någon fysisk ledarutbildningen i regionen.
Under 2017 har 12 ledare inom regionen genomgått kursen.
För Regionernas förtroendevalda anordnade Kulturens under året en digital utbildning med
en fysisk träff i Uppsala. Utbildningen gick ut på att fördjupa och förtydliga vad folkbildning
är, hur vi arbetar inom organisationen, samt hur en styrelse i en region bör arbeta.
Flertalet av de förtroendevalda inom region har genomgått kursen.
Kulturens ledare har också möjlighet till individuellt anpassad fördjupning utifrån ledarens
önskemål och behov. En förutsättning för att fortbildningen beviljas är att den ligger i linje
med cirkelverksamheten som ledaren bedriver.
26 st cirkelledare i regionen fick under året möjlighet att vidareutveckla sig.

Ambassadörsprogrammet
Under hösten startade Kulturens ett ”ambassadörsprogram”, ett program där vi vänder oss
till kulturintresserade personer som vill hjälpa andra kulturintresserade personer att
förmedla sina kunskaper genom folkbildning.
Vi lär deltagarna i programmet, bl.a. vad är folkbildning, hur arbetar man i en cirkel, hur
startar man en förening och hur rapporterar man folkbildningsverksamhet.
Efter att personerna har genomgått programmet är det tänkt att dom skall ut och tillämpa
sina kunskaper just på sin ort.
I Regionen var det 3 personer som påbörjade utbildningen.
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Svenska från dag ett
Kulturens har tillsammans med olika samverkande föreningar erbjudit olika studiecirklar för
målgruppen. Dessa insatser har sett mycket olika ut beroende på föreningarnas olika
förutsättningar och engagemang. Framför allt har Kulturens valt en varierande verksamhet.
Vi har stöttat verksamheten och cirkelledarna på olika sätt. Viss verksamhet har vi stöttat
mer pedagogiskt, vissa med material och ekonomiska förutsättning för att kunna genomföra
verksamheten på ett bra sätt. Vi har haft arvoderade ledare på några av cirklarna inom
Svenska från dag. En viktig ingångspunkt för Kulturens är att vi har haft ambitionen att ge
reella förutsättningar för varje studiecirkel att genomföras på ett bra sätt.
Kulturens har haft förmånen att få vara en passage för olika personer att passera vår
verksamhet på väg vidare i kulturvärden. En sådan person är vår cirkelledare i Cinema klubb i
Hjo. En verksamhet som har varit hos oss under 2016 och under våren 2017. En person som
från början vara deltagare i verksamheten och sedan blev cirkelledare och idag är student på
Högskolan för scen och musik i Göteborg. Här ledde studiecirkelverksamheten vidare till ett
större teaterprojekt där även Region Väst (kulturförvaltningen) var medfinansiär.

Verksamhet i Halland
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr
4
36
2

Antal timmar
54
324
27

Ant. Deltagare
17
4 040
21

Verksamheten har i många fall bedrivits av kammarmusikföreningar i länet.

Verksamhet i Västra Götaland
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr
435
492
98

Antal timmar
38 381
4 428
2 790

Ant. Deltagare
2 566
134 785
2 143

Evelyn – Kulturens Musikenhet, Göteborg
Kulturens musikverksamhet Evelyn finns etablerad på nio orter i landet, från Luleå i norr till
Malmö i söder. Evelyns styrka är verksamhetens personal som alla är personer med ett
gediget folkbildningsintresse men också egna musikkarriärer och goda kunskaper inom allt
från instrumentalspel och sångteknik till komposition och produktion. Deltagarnas utveckling
är fokus och de individer eller grupper som utgör en akt (en cirkel) får regelbundet coachning
samt möjlighet att delta i olika workshops, seminarier, nätverksträffar m.m. som
verksamhetsutvecklarna anordnar. Förutom det kan varje cirkelledare söka Kulturens
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komptenscheckar för att finansiera en studieresa, kurs eller någon annan form av
kompetensutvecklande aktivitet.
Studieförbundens musikverksamheter är mansdominerade. Det vill vi förändra och inom
Evelyn pågår ett medvetet utvecklingsarbete där målsättningen är att varje
Evelynverksamhet ska omfatta lika många kvinnor som män. Vi har redan sett goda resultat
men också konstaterat att förändringsarbetet inte går lika snabbt överallt. Inom några av
våra verksamheter kommer det att ta ytterligare ett antal år innan vi har nått vårt mål.
Evelyns akter innefattar personer med olika ursprung och från alla socioekonomiska fält. Vi
ser det som ytterst angeläget att kontinuerligt verka för att mångfalden inom verksamheten
ska bestå. Även inom detta område kan vi dessutom se regionala skillnader och att
mångfaldsperspektivet måste bli än mer integrerat i några av verksamheterna.
För att stärka vår kompetens inom mångfalds- och jämställdhetsfrågor har Evelyn under
2017 haft ett samarbete med organisationen Make Equal och under 2018 kommer alla delar
av Evelyn att bli jämlikhetscertifierade.
Under 2017 har Evelyn Göteborgs verksamhet omfattat ett 30-tal akter som tillsammans
spänner över ett brett spektra av genrer, allt från electronica till doom/sludge. För flera av
dem har 2017 varit året då man lyckades nå sitt mål. Ett exempel är akten
Humörsvängningar som under två års tid arbetat för att själva klara av att komponera,
producera, spela in och mixa ett album. I år släppte de sin första egenproducerade platta. En
annan akt, Lights & Motion, har under fem års tid arbetat för att lära sig komponera musik
för filmproduktion. Under 2017 skrev de kontrakt med ett filmbolag och nu skapar de
musiken till en kommande långfilm. Tusentals timmars studier i musikteori,
musikarrangemang och musikproduktion bar till slut frukt och blev ett strålande exempel på
att enträgen vinner.
Till skillnad från andra studieförbunds musikverksamheter har Evelyn Göteborg inte några
replokaler. Istället har vi satsat på att vara en kreativ mötesplats med personal och verktyg
som kan hjälpa akterna att skapa och utvecklas. Mer konkret innebär det att akterna även
detta år löpande fått coachning men också verksamhetsutvecklarens stöd och handledning i
det faktiska musikskapandet. Utöver det har verksamhetsutvecklaren även arrangerat
seminarier där akterna fått möta yrkesverksamma inom musikbranschen som delat med sig
av sina kunskaper i musikjuridik, mediaproduktion, marknadsföring m.m.
Speciella satsningar
Kulturens arrangerade en föreningsdag den 25 mars på Quality Hotell 11 i Göteborg där man
i samarbete med bland annat Sveriges Orkesterförbund samt Riksförbundet för Unga
Musikanter bjöd in nya och befintliga samarbetsföreningar i regionen för en fullmatad dag
med seminarier, mingel och konserter. Målbilden med dagen var att synliggöra Kulturens
verksamhet samt ge inspiration och nya kontaktytor till våra samarbetsföreningar.
Uppslutningen på föreningsmässan var god med representanter från över 20
samarbetsföreningar och 5 medlemsorganisationer.
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Den 14 oktober hölls en praktisk kurs i valberedningsarbete. Innan kursen gick deltagarna
nätkursen ”introduktion till valberedning”, som ger en introduktion till valberedningsarbete
och ger förslag på hur deltagaren kan lägga upp valberedningsarbetet för att arbeta
förebyggande och skapa förutsättningar att nå föreningens uppsatta mål.
Under själva kursdagen hölls tre pass. Kenneth Lundmark talade om valberedning och makt,
Gunnar Wockatz om valberedning i praktiken och Britt-Marie Jonsson om valberedning som
en möjlighet att nå nya målgrupper.
Projekt
Som ett led i arbetet med att nå nya målgrupper har Kulturens fastställt en strategi, Rätten
till kultur. Inom ramen för strategin genomförs en rad projekt med syfte att nå nya
målgrupper. Den kompetens som byggs inom Rätten till kultur fungerar som en
förändringsmotor och ska återspeglas i vår ordinarie folkbildningsverksamhet.
Utvecklingsarbetet är också en tillgång för Kulturens medlemsorganisationer och
samarbetsföreningar.
Under 2017 har Rätten till kultur omfattat ett flertal arvsfondsprojekt.
Det Göteborgsbaserade projektet Arrangörer utan hinder syftar till att stärka möjligheterna
för personer med funktionsnedsättning att vara kulturarrangörer. I projektet finns en
deltagargrupp som skapar arrangemang och i samband med det också undersöker vilka
utmaningar man stöter på under resan från idé till förverkligande. Vår förhoppning är att
projektet ska inspirera kulturområdets arrangörer till att våga ta viktiga steg mot ett
tillgängligare kulturliv men framförallt vill vi att Arrangörer utan hinder ska motivera
personer med funktionsnedsättning att våga ta för sig och förverkliga sina drömmar.
Under 2017 har projektets deltagare arrangerat allt från konserter, författarsamtal och
teaterföreställningar till större kulturfestivaler. De erfarenheter och kunskaper som har
upparbetats under dessa och föregående års arrangemang har under 2017 redovisats i
skriften På arrangörenas villkor. Förutom den skriftliga dokumentationen har projektets
aktiviteter även filmats och fotodokumenterats. Tanken är att det filmade materialet ska
sammanställas till en dokumentärfilm som åskådliggör de svårigheter och bitvis absurda
situationer som en kulturarrangör med någon form av funktionsnedsättning kan ställas inför.
Fotodokumentationen kommer att visas i kommande utställningar och i den metodbok som
projektet ska producera under 2018 och 2019. Arrangörer utan hinder genomförs av
Kulturens i samarbete med Kulturföreningen Subvox i Göteborg och SUB - Riksförbundet För
Subkultur.
Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Föreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska
genomföras tillsammans med Kulturens, och ske som folkbildningsverksamhet.
I Västra Götaland har regionen beslutat ingå samarbeten med följande föreningar
Folkdansringen – Slottskogstämman- 11000
Föra vidare spelmanstraditioner från lokala musiker och riksspelmannen Ellinor Fritz.
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The second time – TST Plays – 15000

Mäktig 70-tals musik . Bandet vill med satsningen nå både äldre och yngre publik med sin
musik.
Specialanpassade arrangemang får de genom samarbete med Mats Engström, Uppsala.
Man kan bla lyssna på bandet 27 januari 2018 Vinbergs kyrka Falkenberg
Oneironaut – Kulturprogram – 8380

Ett spännande möte mellan svensk och indisk musik. Dragspel, sång, tabla och slagverk.
Larissa Ljungkrona har studerat musik i Indien och ville undersöka hur hon kan hämta in
indiska tongångar i sitt spel. Vi möter allt för sällan den indiska musiken, här ges vi en sådan
möjlighet.
Lidköpings Musikkår – 8000

Lidköpings musikkår har funnits i sextio år vilket är en berömvärd prestation. Jubileet tar de
som avspark för att synas och höras mer i stadsbilden. Konsert blir det också oktober med
välkänd trumpetsolist. Vi känner till problemet med återväxt när det gäller blåsinstrument
och vet att dessa orkestrar utgör en viktig del i både ungas och äldres möjlighet att få spela
musik tillsammans. En viktig del i friskvården för seniorer.
Skapet – Kulturp – 10000

Hemma -en teater -och dansföreställning för barn i förskoleåldern. Vad är ett hem? Skapet
vill synliggöra den problematik som många barn kan uppleva idag, att fly från en plats och
försöka skapa ett nytt sammanhang. Styrelsen känner att detta är angeläget just i den tid vi
befinner oss nu.
Ankaret-5000

Ankaret som driver en jamklubb, de har märkt behovet av att en mötesplats för folkmusiker.
Under hösten 2017 har man innan varje jamkväll en ”tune learning worksop”, ett sätt att
bygga upp en gemensam repertoar. Håller till på kvarterskrogen Hakelverket Göteborg.
Göteborgs Musikkår – 2500 finsknatta

För att hitta och instudera ny repertoar till konserten vid kulturnatta med finskt tema.
Vi stöttar musikkårens fortsatta arbete.
Monster Mash – 15000 finsknatta

Monster Mash är en arrangerande förening som med detta projekt vill skapa ett samarbete
mellan Monster MAsh, SUB och Finlandssvenska föreningen och Kulturens. Mötet blir en
”Finsk-natt”.
Hårdrock/Metal. Kulturens bidrar med hyreskostnad.
Subvox – Kick off – 5000

Kick off inför festivalen. De vill locka yngre publik att besöka festivalen, engagera sig i
föreningen och festivalen och väcka intresse för kultur och arrangörsskap.
Subvox – Teaterpjäs Rulle – 5000
Rulle en teaterpjäs för alla. Pjäsen framförs av Max Nilén. Visar hur det är att leva med en
funktionsvariation, men även hur det är att växa upp som anhörig till en person med
funktionsvariationer. Rulle är en pjäs som berör.
RUM . barcoksatsning/ungdom -5000

Karlsson Barock är en ensemble som arbetar med musik från 16-och 17-talet. De arbetar
med tidstrogna instrument och har besökt olika kulturskolor för att introducera ungdomar
till musiken och instrumenten. Det har uppstått ett intresse bland dessa unga musiker att
lära sig mer om denna musikform.
Nu vill man starta upp ett projekt för att ungdomarna ska få prova på att spela mer

barockmusik. Projektet spänner över hela VG regionen. Mycket intressant projekt som vi gärna vill
stödja.
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RUM – Spelmusikkomp – 4890

Spelmusikkomposition till seriealbum/bilder.
Öppna möjligheter för ungas egna skapande med Jacob Linke. Stadsbiblioteket Dynamo.
Göteborgs Musikkår – 2500 – förnya repertoar

Vi stöttar Göteborgs Musikkår med ytterligare en mindre summa till att förnya sin repertoar
för kommande adventsspelningar.
Göteborgs Pianofestival – 5000

I samband med sin pianofestival så görs en familjeföreställning. Kulturens bidrar med en del
av kostnaden för denna.
Kulturkrock – 5000

Restaurangen vi slutet av universum. Medlemmarna kommer att skriva en musikal inspirerad
av Liftarens Guide till Galaxen. Experimentlust och möjlighet för medlemmar att få prova nåt
nytt.
Månadsskiftet mars-april 2018 spelas pjäsen på GothCon, dessutom kommer de att spela på
Arena 29.
SV ork. Förb – Orkesterträff 2018 – 5000

Orkesterträff 2018. En möjlighet för musiker från olika blåsorkestrar få möta ny repertoar,
nya dirigenter och nya spelkompisar.
Förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse
Kulturens har arbetat med att utveckla organisationen och samarbetet med
medlemsorganisationerna. Under året har vi sökt utveckla folkbildningsverksamheten och nå
fler unika individer och öka den geografiska spridningen.
Vi har nått verksamhetsmålen för året.
Årets balanserade vinstmedel
Regionstyrelsen har beslutat föreslå att årets vinst enligt balansräkningen balanseras i ny
räkning.
Kulturens vill tacka engagerade ledare, förtroendevalda, medlemsorganisationer och
samarbetsföreningar som på bästa sätt bidrar till att göra världens nyaste studieförbund
ännu bättre.
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