ARRANGÖRSTRÄFF
Välkommen till en nätverksträff
för kulturarrangörer i Dalarna!

DATUM: 17 november, 2015
TID: 18.00 - ca 20.30
PLATS: Kronohallen. Slaggatan 37, Falun

PÅ PROGRAMMET:

MoKS - Musik- och Kulturföreningarnas
samarbetsorganisation - är en rikstäckande
organisation som arbetar för att stödja ideella
kulturföreningar runt om i Sverige.Vårt
huvudfokus ligger på arrangörer inom
livemusik, där vi har störst kompetens och
möjlighet att stödja, men alla kulturföreningar
är välkomna att söka medlemskap.

Träffa Studiefrämjandet och prata om vilket stöd
er förening kan få i form av resurser och
ekonomiska medel.
•
•
•

Vad kan Studiefrämjande göra för din
förening?
Hur kan vi stödja er i att starta en förening?
Presentation av vår nya utbildningssatsning
för arrangörer.

Vi arbetar främst inom fyra huvudområden:
nätverk, utbildningar, ekonomiskt stöd till
föreningar och kulturpolitisk påverkan.
Under nätverksträffen kommer vi bland annat
att prata om:
• Vad är MoKS och vad arbetar vi med?
• Vad kan MoKS göra för din/er förening och
varför ska man bli medlem?
• Hur kan man göra för att starta en förening
och vilken hjälp kan man få?
• Hur blir man medlem och vad behöver man
göra som medlemsförening?
• Vad är på gång i MoKS inom det närmsta
året?

Livemusik Sverige bildades den 22 januari 2014 i
Karlstad i samband med Sweden Live. Den nya
föreningen är grundad av dem som var
medlemmar i organisationen Festivalsverige.
Perspektivet är flyttat från att bara handla om
festivaler till att arbeta för att utveckla
livemusiken, eftersom många frågor berör oss
alla. I dagsläget består vi av ca 100 medlemmar,
både kommersiella som större ideella aktörer
inom livemusikbranschen.

Både kommun och landsting har ett antal olika bidrag som de varje år fördelar till kulturen, men
genomför även en hel del andra satsningar för att stärka kulturen. Nu har ni chansen att träffa
kulturstrateger och kulturutvecklare i Borlänge kommun, Falun kommun och Landstinget Dalarna.
De kommer att presentera hur de arbetar för att stärka det fria kulturlivet och vilka bidrag som
finns att söka, men det finns även tid för frågor och mingel.

ANMÄLAN

För mer info kring arrangemanget och för anmälan, kontakta: erika.ehrnstrom@moks.se.
Sista dag för anmälan är fredagen den 13 november.
Om ni är en medlemsförening i MoKS står vi (MoKS) för era eventuella resor till och från
träffen, så uppge i anmälan från var ni vill resa och ungefärlig tid.

Vi ses den 17 november!

KONTAKT:
Erika Ehrnström, Föreningskontakt på MoKS Riks
070-673 16 32 | erika.ehrnstrom@moks.se

www.moks.se

