3 b) Det ideella kulturlivets bredd och förutsättningar
Hedwig Wiezell, verksamhetschef, Folkets Husby
Oskar Rosén, verksamhetsledare, Arabiska Teatern
Leif Rönngren, ordförande, Nya Rågsveds folkets hus
Johan Rådmark, ordförande Ideell kulturallians
Stockholms län/chef Boo folkets hus
Berivan Yildiz, enhetschef kultur- och fritidsförvaltningen,
Botkyrka kommun.
Moderator: Gunnar Ardelius, verksamhetsledare Ideell
kulturallians
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• Johan Rådmark, ordförande.

• En 5-årig paraplyorganisation för ideella kulturlivet i region Stockholm.
• Strävar efter att förverkliga ”Kultursamverkansmodellen” eller liknande
samarbetsform i Region Stockholm.
• Fokus på frågor kring samverkan, utveckling och finansiering.
• Strävar efter utvecklad dialog och samverkan mellan de ideella
kulturaktörerna och regionens kulturnämnd och regionens kommuner.
• En samlad röst för drygt 560 kulturföreningar och flertalet studieförbund.

Ideella kulturlivet starkt i
hela regionen
• Hembygdsföreningar
116 föreningar i 26 kommuner
• Bygdegårdar
59 föreningar i 19 kommuner
• Folkets Hus och Parker
43 föreningar i 19 kommuner
• Riksteaterföreningar
24 föreningar i 11 kommuner
• Amatörteaterföreningar
35 föreningar i 14 kommuner
• Våra gårdar
22 föreningar i 8 kommuner
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• Föreningsarkiven
63 föreningar i 26 kommuner
• Sveriges konstföreningar
170 föreningar spridda över hela regionen
• Hela Sverige Ska Leva – HSSL
29 föreningar i 10 kommuner
• Studieförbunden
ABF, Medborgarskolan, NBV, Sensus,
Studiefrämjandet, Studieförbundet
Vuxenskolan

Ideella kulturlivet tillför
bredd & kvalitet
•
•
•
•
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561 lokala föreningars styrelser omfattar minst 4 000 engagerade individer.
Kulturföreningarnas verksamhet når 100 000-tusentals medborgare.
Föreningarna finns i glesbygd, förort, tätort och skärgård.
Verksamheterna bygger på delaktighet och medskapande – inte bara
kulturkonsumtion.
• Alla åldrar omfattas i verksamheterna, hos t.ex. Amatörteatrarna är över
hälften av deltagarna under 25 år.

Studieförbunden levererar!
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• Studieförbunden engagerar mer än var 10:e invånare i studiecirklar. Under
2018 arrangerades 36 373 studiecirklar med 224 805 deltagare.
• Studiecirklarna handlade bland annat om ämnen som:
Språk, Släktforskning, Datorkunskap, Demokrati/jämställdhet, Sång & musik,
Kurser för anhöriga, Dans, Talträning för afatiker, Konst & hantverk,
Friskvård, Trädgård/djur/natur/ miljö, Litteratur, Teater för personer med
funktionsnedsättning, Samhällsfrågor, Föreningsutbildning...

Studieförbunden levererar!
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• Arrangerar olika kulturprogram med deltagare som fyller Friends Arena mer
än 36 gånger. 38 380 kulturprogram arrangerades under 2018.
Det innebär drygt 105 arrangemang per dag året om.
Kulturprogrammen hade under 2018 totalt 2 385 995 deltagare.
• Det arrangerades även annan gruppverksamhet 10 538 gånger med 127 225
deltagare.

• • Föreläsningar • Musikspelningar • Dansuppvisningar • Konstutställningar

Vi vill bygga en välsmord
kulturell infrastruktur!
• Det innebär fördjupad samverkan och dialog…
• …som kan leda till effektivare samarbeten och resursutnyttjande!

Ideella
Kulturaktörer

Kulturföretagare
och näringsliv

Region och kommuner
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