Att samarbeta med Kulturens ger fördelar:
• Medel. När ni redovisar er
verksamhet som folkbildning i
form av studiecirklar och kulturprogram ges ersättning för
genomförandekostnader.
• Kompetensutveckling.
Cirkelledare kan söka Kulturens kompetenscheck för att
utvecklas ämnesmässigt och
pedagogiskt. Ledarna kan
ta en privatlektion eller kurs,
besöka ett seminarium eller en
festival och få upp till 2 800 kr
av kostnaderna ersatta.

• Utbildning. Ni går Kulturens
digitala ledarutbildning och
får ta del av andra givande
kurser i Kulturens kursutbud.
• Möjligheten att förverkliga drömmar. För särskilda
satsningar kan ni söka Kulturens regionala projektmedel.
Drömmer ni om att göra något
genreöverskridande, anordna
helgkurser eller starta en egen
festival? Detta kan vara det
lilla extra tillskottet i budgeten
som gör att ni vågar satsa.
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Vill din spelgrupp samarbeta med Kulturens?
Kontakta SSR:s folkmusikkonsulent om ni vill ha
hjälp att komma igång!

Vill du bli medlem i SSR?
Kontakta något av våra landskapsförbund! Länkar till
dessa finns på vår hemsida: www.spelmansforbund.se

kundservice@kulturens.se
08-470 24 45
www.kulturens.se
Kulturens
Bildningsverksamhet

Verksamhetsledare
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–DEN TRADITIONELLA
MUSIKEN I FOKUS

Sveriges Spelmäns Riksförbund
– vi representerar spelmansrörelsen

Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) är Sveriges största folkmusikorganisation med ca 6000 medlemmar organiserade i 22 landskapsförbund över hela landet.
Vi representerar spelmansrörelsen såväl nationellt som internationellt genom kontakt med centrala myndigheter. Det kan också röra
utbildningar, forskning och samverkan mellan den folkliga dansen
och musiken i Sverige.
Vi är medarrangörer i Folk- och Världsmusikgalan, Folk at Heart och
projektet Världens Musik och Dans. Vi arbetar i Nationella rådet och
samverkar med våra Nordiska systerorganisationer. Vi främjar det
intresse för folkmusiken som växer fram hos unga genom att stötta och arrangera kursverksamhet. Våra landskapsförbund bedriver
regional verksamhet för våra medlemmar såsom spelträffar, spelmansstämmor, kurser och liknande.
Våra medlemmar kan även teckna en mycket förmånlig instrumentförsäkring hos Folksam.

Folkmusikkonsulenten

Starta en spelgrupp!

SSR:s folkmusikkonsulent
stödjer landskapsförbundens
verksamhet och har ett extra
fokus på ungdomsverksamhet
och folkbildning. Folkmusikkonsulenten finns där för alla medlemmars frågor och funderingar,
stort som smått. Kontaktuppgifter hittar du på baksidan.

SSR samarbetar aktivt med
Kulturens Bildningsverksamhet.
Behöver du pepp och stöd i din
önskan om att starta en spelgrupp eller studiecirkel via SSR?
Vår folkmusikkonsulent kan hjälpa dig att komma igång och
finns med längs vägen. Genom
att redovisa er verksamhet som
folkbildning får ni ersättning för
era kostnader.

Vad räknas som folkbildning?
Jo, exempelvis:

• Arbetsgrupper för PR och
arrangemangsplanering

• Repetitioner och instudering
som sker på träffar/distans

• Konserter, uppvisningar och
liknande som ni arrangerar

– alltid där för dig

Kulturens Bildningsverksamhet
– för alla former av kulturuttryck

Kulturens Bildningsverksamhet är studieförbundet av, med och för
kulturutövare. Kulturens är ett partipolitiskt och religiöst obundet
studieförbund som verkar för att främja demokratiska värden och
ett starkt föreningsliv. Kulturens välkomnar alla som genom konstoch kulturverksamhet söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.
SSR var 2010 med och bildade Kulturens, ett alldeles eget studieförbund för kultur. Kulturens är ett litet, ungt och unikt studieförbund som hela tiden växer och utvecklas.
Vänd och läs mer om hur ett samarbete med Kulturens kan gynna dig.

