Daniels Per-Erik RK STAB
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Zanotto Alfiero KS STAB
den 5 september 2017 08:18
Daniels Per-Erik RK STAB
VB: kolla please

Vet ej om jag skickat in detta till dig?
Överenskommelse regional kulturverksamhet – Kulturverket
/Alfiero

Från: Kajsa Bacos [mailto:kajsa.bacos@gmail.com]
Skickat: den 31 augusti 2017 10:36
Till: Zanotto Alfiero KS STAB
Ämne: kolla please

alfiero, kan du kasta ett getöga? behöver jag skriva antal konserter? jag har kommit överens
med eva nyhammar o kommunen att jag ska dra ner på antalet, för jag gjorde dubbelt så många
som jag borde ett par år sedan. jag ringer dig!
kajsa
Projekt Kulturverket-Fri aktör
Nuläge:
Verksamheten går som planerat, men utvecklas fortlöpande. Kulturverket har en nära kontakt och
dialog med sin publik, tjänstemän inom kultur- och utbildningsområdet, musiker och andra
kulturarbetare. Det ger en inblick i vad som kan behövas och ger ny input till nya initiativ.
Kulturverkets nätverk är dessutom en resurs som många har nytta av, t ex ett museum som
behöver passande musik till en specifik vernissage eller musik till ett regionalt tema på bibliotek.
Uppdrag
I uppdraget har ingått och ingår:
att presentera musik med hög kvalitet som sällan framförs i Halland
genomföra konserter med tydligt integrationssyfte – blanda publik samt ge invandrare en
möjlighet att få lyssna till ”sin musik” framförd av ”deras” musiker
aktivt arbeta för att nå nya publikgrupper via konserter i skolor och förskolor, invandrartäta
områden. Tillkommit har äldreboende och flyktingar.
ge musiken en roll i samhällsdebatten – T ex: presentera kvinnlig musiker från hederskultur,
eller grupper med blandad etnicitet som ett exempel på lyckad integration.
inspirera barn att att söka sig till Kulturskolans mångfald av instrument genom att lyssna på
andra instrument än de som har lång kö såsom sång, piano och gitarr
lyfta fram mångfalden genom olika kulturuttryck
Målgrupper
Barn, ungdomar, vuxna, äldre samt människor som upplever olika slags utanförskap.
Syfte
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Berika kulturlivet i allmänhet, och musiklivet i synnerhet, genom nätverks-deltagande och
samarbeten samt genom kreativa produktioner.
Sprida musik med hög kvalitet och från olika genrer.
Nå olika publikgrupper avseende ålder, kön, etnicitet etc.
Öka mångfalden och arbeta för integration genom att skapa kontaktytor mellan människor
från olika kulturer
Utveckla experimentlusta, nyfikenhet och öppenhet hos människor genom att erbjuda
spännande musikaliska upplevelser

Konserter ska genomföras på/i:
Kulturverkets egen scen
All världens musik på Andersberg
Bibliotek
Förskolor
Skolor
Reprisering av konserter i andra kommuner i regionen
Tidsplaner
Planering av projektet påbörjades 2012. Projektet har sedan dess genomförts 2013 till och med
2017.
Organisation
Kulturverket har en styrelse vars medlemmar har olika musikalisk kompetens:
genrebredd (klassisk, jazz, blues, folk, improvisation)
högskolestudier, privata studier
egen konstnärlig och pedagogisk verksamhet på olika nivåer (professionell, duktig amatör)
Den dagliga driften utförs av ordförande.
Finansiering
Fasta bidrag
Region Halland
Kulturrådet
Halmstads kommun
Halmstads kommun
Hylte kommun
Falkenbergs kommun

90.000
120.000
30.000

325.000
150.000
Kulturverks konserter
Andersbergs konserter
10.000
Hylte bibliotek konserter
Falkenbergs bibliotek konserter

Tillfälliga bidrag skiftar från år till år beroende på extra samarbeten
2017
Halmstads kommun
118.000
Hylte kommun
5.000
Falkenberg
20.000
Varberg
58.000
Uppföljning
Den statistiska uppföljningen innebär insamling av statistik gällande:
antal konserter i Halmstads kommun
antal konserter i andra kommuner
antal besökare
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antal besökare/publik/deltagare under 19 år.
antal nationella samarbeten
antal internationella samarbeten
Med vänlig hälsning
Kajsa Bacos
................................................................
kajsa.bacos@gmail.com
www.kulturverket.se

Kulturverket Onsjö
SE 305 91 Halmstad
+46 35 30045

Halmstad kommuns kulturpris 2006
Hallandspostens kulturpris 2012

3

