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Årsberättelse 2015
Konsulenter för arrangörsutveckling, Kultur i Väst
Helen Liljedal, Carita Forslund, Nils Wiklander, Astrid Ekermo

2015 – börjar i moll, slutar i dur …
I slutet av 2014 var vi fyra arrangörskonsulenter, planerna var många och
långa. Men så hände sånt som ibland händer, omständigheter, både
oombedda och andra som uppstod och förändrade förutsättningarna för oss.
Av tre arrangörskonsulenter (och en hemma med en liten) blev en ensam kvar
under årets tre första månader och fram till sommaren var vi enochenhalv.
Planer fick revideras, en del ströks och andra sköts upp, samtidigt som en stor
uppgift – en arrangörsutvecklingsstrategi – lades till.
Vad gör man då? Jo man sätter sig ner i båten ett tag och tar en aktivitet i
taget, till utmaningarna lugnat ner sig. Allteftersom månaderna gick kunde vi
sluta upp kring verksamheten igen – en efter en - och i september var vi
återigen fulltaliga i antal, om än inte i procent.
I slutet av 2015 är vi återigen fyra arrangörskonsulenter som under hösten
hittat en gemensam form, drivkrafter, lust, samtal och en gruppdynamik som
gör att vi kan presentera en varierad och sammansatt berättelse om
verksamheten under året. Årets aktiviteter – från kurser och konferenser, till
poddar, informationsfilmer, publikationer och konsultationer har alla haft syfte
att hitta metoder att angripa det vi formulerat i strategin för
arrangörsutveckling. Det vill säga; tillgängliggörande av offentliga resurser,
kommunarbete, uppgradering av bilden av arrangörens värde samt
uppdatering av system som omgärdar arrangörerna. 2015 kom vi en bit på väg
i den utvecklingen. Och återigen smider vi planer. Långa och mångas och vi ser
med tillförsikt fram emot 2016!
Personal 2015
1 januari – 1 mars
Helen 100% (Carita och Astrid föräldralediga, Nils sjukskriven)
1 mars – 1 maj
Helen 100%, Astrid 50%
1 maj – semester
Helen 100%, Astr7d 50%, Nils 25-50%
semester – årsskifte
Helen 100%, Astrid 100%, Carita 100%, Nils 50-75-100%

Aktiviteter 2015
Stöd-stödet
Under våren förbereddes aktiviteten som har som syfte att stötta i
uppdatering av kommunala kulturstöd. Svenljunga kommun anmäler intresse
efter utlysning och vi drar igång jobbet med dem. Efter sommaren går
konsulenterna en kurs i processledning och själva dialogen hålls lördagen 24
oktober med 14 lokala arrangörer, tjänstemän och politiker.
Inför projektet har vi även haft möte med Chinaski Nymark på Göteborgs
Kulturförvaltning för att tala om deras stöd.
Arrangörspodden
Podcast där vi möter kulturarrangörer från Västra Götaland. Anneli
Abrahamsson intervjuar och klipper, Astrid tar fram innehåll och deltagare. I
skrivande stund 500 lyssningar på fem avsnitt. 2015 mötte Arrangörspodden:
Johan ”Red Top” Larsson från Pustervik
Arrangörerna bakom Uddevalla Solid Sound
Iki Gonzalez Magnusson
Philip Hjelmér, Andra Lång Comnedy
Kerstin Johansson, Riksteaterföreningen i Gullspång
Check!
Nationell kurshelg för musikarrangörer, i samverkan med MAIS, Kulturrådet
och Kultur Ungdom. Astrid deltar i arbetsgrupp med planering, och under
dagarna 14-15 november på Kultur i Väst. Ca 90 arrangörer i åldrarna 15-75
med relativt stort deltagarantal med utländsk bakgrund skapade
förutsättningar för möten över gränser och gemensamt lärande. Föredrag
inom tillgänglighet, arrangörskap, publikutveckling, sociala medier samt
offentlig finansiering.
Women in Jazz
1-3/10. Astrid deltog i arbetet med seminarieprogrammet samt som värd
under två av dagarna och som konferencier under sista festivaldagen. Även
Helen var värd under festivaldagarna. Arrangörskonsulenterna stod även för
kostnaden för att ta hit Heather Maitland som talare.
Ulricehamn del 4
Rundabordssamtal med lokala arrangörer och politiker samt tjänstemän i
Ulricehamn, sista delen av metodutvecklingsprojekt. 12 personer från
Ulricehamn varav två var politiker var med. Helen, Nils, Astrid deltog.
RNM
Resurs Ny Musik (RNM) är en samlad resurs för musiker, tonsättare, arrangörer
och ensembler verksamma inom musik- och ljudkonst i Västsverige.
Verksamheten leds av en arbetsgrupp som under detta andra år av verksamhet
består av följande medlemmar: Malin Enberg, Gun Lund, Lisa Nordström,
Staffan Svensson, Lina Järnegaard, Nils Wiklander. Till verksamheten är också
Dag Rosenqvist knuten som kommunikatör. Ett antal s.k. bikupor stöds med
avsikt att skapa förutsättningar för att utveckla projektidéer till färdiga planer.
Framförallt bedrivs verksamheten i ett antal utvecklingsprojekt; ex 24 kvm,

Scenpool, Pitchresor, Portfolio och ett flertal initiativ inom publikutveckling.
Mer info finns på www.rnm.nu
Kultur för alla?– konferens om tillgänglighet genom digitalisering
Konferensen arrangerades 12-13 november på Kulturarenan i Göteborg och
var ett samarbete mellan Kultur i Väst, RNM och Producentbyrån. Moderator
Niels Righolt från Centrum för Kunst och Interkultur i Köpenhamn
introducerade ett antal talare som gav olika perspektiv på temat om
tillgänglighet genom digitalisering. Här fanns bl.a. Oliver Mantell från The
Audience Agency i Manchester, Christian Payne som gav en inspirerande
föreläsning om digitala strategier och Lise Korsgaard från Statens Museum för
Kunst (SMK) i Köpenhamn. Ca 70 deltagare mestadels från kulturinstitutioner
eller kulturförvaltningar.
RE|PUBLIK
Ett förarbete i syfte att skapa ett centrum för publikutveckling har pågått
under ett par år inom RNM (Resurs Ny Musik). I september 2015 beslutade
Kultur i Väst att skapa detta forum för publikutveckling och som nu har fått
namnet RE|PUBLIK. Uppdraget är att under två års tid etablera detta forum;
att samla och sprida kunskap inom området och att tillsammans med aktörer
och partners skapa förutsättningar för ett utvecklingsarbete inom
PK – Publiken och Kulturen
Första numret av en publikation där vi samlar kunskap om och diskussion om
publikutveckling gavs ut. Vi har under hösten gjort regionalt och nationellt
utskick av PK, spridit på Bokmässan samt på Kultur för alla.
Animerade informationsfilmer om arrangörsutveckling
Vi har påbörjat projektet med tre animerade filmer om arrangörer och
arrangörsutveckling samt publikutveckling. Den sista i samarbete med Ingrid T,
filmkonsulent.
Strategi för arrangörsutveckling
Arrangörskonsulenterna fick i uppdrag att formulera en regional strategi för
arrangörsutveckling, vilket vi gjort i samverkan med Riksteatern Väst.
Inventering av, för KiV, nya arrangörsgrupper
Förutsättningslösa möten, eller initierade projekt med olika arrangörer som av
olika anledningar tidigare inte rymts inom KiVs verksamhetsområden. Där har
projekt startats upp med bland annat arrangörerna bakom festivalen Speak
Your Mind och med föreningen Reach. Representanter från Pantrarna och
Somaliska ungdomsföreningen bjöds även in på en tvådagars internationell
masterclass för festivalarrangörer. Samtal har förts med albanska föreningen i
Borås och ungerska föreningen i Göteborg.
Arrangörskurs, Marks kommun
Marks kommun ger kulturstödet ”stöd för offentliga arrangemang” till
kulturföreningar vars verksamhet inte nödvändigtvis är arrangerande. I
samarbete med kulturutvecklare Carola Melo höll vi en arrangörskurs för dessa
arrangörer under två kvällar, 26/3 och 31/3.

Plattform för festivalutveckling
Carita påbörjade under hösten arbetet med uppdraget att skapa en plattform
för festivalutveckling. Projektplan har skrivits, kartläggning av regionens
festivaler har inletts och kontakter med nationella och internationella nätverk
har tagits.
Crash course arrangörskunskap
Helen tog över Karins planerade kurs för arrangörer, som genomfördes av
Mats Möller 17/1
Heldag med Gunnars skönlitterära nätverk (bibliotek)
Helen deltog i nätverksträffar hösten -14 vilket resulterade i en heldags
workshop med nätverket på tema publikutveckling 24/2
Konsultationer
Under konsultationer har konsulenterna mött framför allt fria arrangörer i
samtal om arrangörskap, finansiering osv, men även kommuner.
Rickard Widerberg angående projekt Ljudkultur, Västra Götaland
Projekt ”Stolthet och fördom”, Västra Götaland
Kulturföreningen Vulkan, Göteborg
Albanska föreningen, Borås
Ungerska föreningen, Göteborg
Sandra Bergenwall, Lidköping
Christian Pallin, Göteborg
Märtha Sjögren, Göteborg
Levande Betong, Göteborg
Föreningen Koloni, Göteborg
Somaliska kultur musik ungdomsföreningen, Göteborg
Björn Wurmbach/Secret Island Nation Festival, angående flera
festivaler och projektidéer i Göteborg o Västra Götaland
Aktiviteter som ej genomförts
Vi har talat om att skapa checklistor för arrangörer, men inte hunnit dit
Nätverk och samarbeten
Under året, möten med Nätverket 50/50. I oktober avslutade vi
medlemskapet.
Vi tog initiativ till ett nationellt nätverk för arrangörsutveckling, men
mötte svalt intresse.
Fortsatt samarbete med Regionteater Väst, Aina och Johan
Vi startade Facebooknätverket ”Kulturarrangörer i Västra Götaland”,
som nu har cirka 1000 användare som tar del av vår information och
informerar varandra om arrangörsrelevanta aktiviteter och dylikt.
Deltagande på konferenser/kurser/föreläsningar
EU-projekt i praktiken, Göteborg 28 oktober. Astrid och Helen deltog.
Kreativt Bränsle, Borås 7 maj. Astrid och Helen deltog.
Facilitering/processledning – tvådagarskurs för alla
arrangörskonsulenter,

From arrogancy to intimacy – föreläsning om deltagarskap. Astrid och
Helen deltog.
Fackförening visions Mångfaldsdag med workshops. Astrid deltog.
Festival & event management masterclass, Göteborg 22-23 oktober.
Astrid o Carita deltog.
Arts & Audiences, Köpenhamn 2-3 december. Alla deltog.
Konferens för ungt inflytande, Göteborg 10 december. Astrid deltog.
Beyond the Obvious, Culture Action Europe, Göteborg 15-17 oktober.
Carita deltog.
NordicBaltic Festival Platform Conference, Stockholm 29-30 oktober.
Carita deltog.
Scenkontdagarna i Vara, Helen deltog
Scenkonstdagarna BoU i Uddevalla, Helen deltog
Länsmusikdagar i Malmö, Helen och Astrid deltog
Bokmässan, Helen och Carita deltog
Politikerutbildning - konst. Helen deltog
Möten för eventuella samarbeten
Hallands kulturförbund
Kultur i Halland
Staden är Din, Daniel Terres
Kungälvs kommun ang stöd-stödet
Lidköpings kommun om arrangörsutveckling
Kommuner vi samverkat med
Åmål
Svenljunga
Mark
Ulricehamn
Borås
Göteborg
Helen inom ramen för kommungruppen; Gullspång, Åmål, Mark,
Stenungssund, Falköping
Arbetsgrupper
Helen har under året varit aktiv medlem i Kommungruppen, Astrid i Barn och
Ungagruppen och Nils RNM. I november började Astrid även ingå i gruppen för
fria utövare.
Arbetsstrukturer
Under året har en arbetsstruktur tagits fram där vi viktat prioriteringar mot
timmar och delat ut ansvar emellan oss.
Veckomöten
Vi har regelbundna veckomöten där vi delar information och gör gemensam
planering.
Enhetsmöten
Vi deltar i enhetsmöten en gång i månaden.

