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Långsiktigt kulturstöd

2015-2018

Programförklaring för kulturstöd i Växjö kommun
Kultur- och fritidsnämnden vill göra Växjö till en kulturmetropol i regionen med en
kulturverksamhet som får genomslag även nationellt och internationellt.
Kultur- och fritidsnämnden vill skapa förutsättningar för ett rikt och myllrande kulturliv
präglat av öppenhet, delaktighet, upplevelser, bildning samt av reflektion, fördjupning och
utveckling. Kulturverksamheten ska visionärt och profilerat medverka till att forma det goda
framtida samhället med utgångspunkt från den samlade bas av kunskap och kulturyttringar
som växt fram under seklers gång.
Kultur- och fritidsnämnden ser föreningar, nätverk, organisationer, enskilda och andra
aktörer som basen i kommunens kulturliv och betraktar deras insatser som särskilt viktiga ur
demokrati- och aktivitetssynpunkt. Det professionella kulturlivet säkerställer kontinuitet och
konstnärlig kvalitet och står för ett kulturutbud för alla samhällsgrupper inom kommunen
oavsett ålder, ursprung och kön. Särskilda satsningar på större kulturevenemang är av
väsentlig betydelse i ambitionen att göra Växjö till en kulturmetropol med lyskraft.
Långsiktigt kulturstöd
Från och med år 2006 ger kultur- och fritidsnämnden långsiktigt kulturstöd för uppdrag som
gäller fortlöpande kulturverksamhet i kommunen. Uppdragen bidrar till att skapa en bas för
kulturlivet i Växjö och gäller under en period om 2-3 år. Kulturstödet syftar till att ge goda
planeringsförutsättningar och stabilitet för föreningsliv och andra kulturaktörer samt att
säkerställa deras verksamhet.
Innehållet består av ett grunduppdrag i linje med uppdragstagarnas ändamålsparagraf
samt särskilda tilläggsuppdrag för utveckling och förnyelse. Särskilt prioriterade områden är
barn- och ungdomsverksamhet, tillgänglighet och nya grupper, kulturarvet och kultur i hela
kommunen.
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Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2015 - 2016
FOLKETS BIO VÄXJÖ

2015-2018
Grunduppdrag
Folkets Bio Växjö åtar sig att:
- vid cirka tre-fem tillfällen per vecka
visa film huvudsakligen på Kulturhuset
Palladium.
- regelbundet visa barn- och/eller
ungdomsfilm.
- främja lokalproducerad film genom att
visa filmer som stöttas av filmresurscentrat
Reaktor Sydost.

Kontaktperson Elisabeth Cederholm
Folkets Bio Växjö
c/o Palladium Storgatan 12, 352 31 Växjö
0705-671 007
info@folketsbiovaxjo.se
www.folketsbiovaxjo.se

- medverka under Kulturnatten.

Folkets Bio Växjöavdelningen är en
ideellt driven och partipolitiskt obunden
kulturförening vars huvudsakliga
verksamhet består av att visa film på
biografen Palladium i Växjö. Föreningen
visar kvalitetsfilm, långfilm och kortfilm,
spel- och dokumentärfilm från hela
världen. Folkets Bio erbjuder en
alternativ biografverksamhet som utgör
ett komplement till den kommersiella
biografmarknaden. Föreningen är ansluten
till Folkets Bios riksförening.

- verka för att bredda publiken samt ha
särskilt fokus på mångfald och integration.

- i samband med vissa visningar
samarbeta med andra föreningar,
institutioner, studieförbund etc. vad gäller
kringarrangemang.
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Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2016 - 2018
FOLKMUSIKFÖRENINGEN VALSHUSET

2015-2018
Grunduppdrag
Folkmusikföreningen Valshuset åtar sig att:
- anordna 10-15 arrangemang per år inom
folk- och världsmusikområdet.
- samarbeta med andra kulturarrangörer och
föreningar inom verksamhetsfältet.
- erbjuda dans- och musikupplevelser med
aspekter på mångkultur och kulturarv.
- medverka under Kulturnatten.

Ordförande Carolin Hedman
Valshuset c/o Musik i Syd
Västergatan 13, 352 31 Växjö
0739-96 49 48
valshuset@gmail.com
www.valshuset.se
Folkmusikföreningen Valshuset är
en fristående ideell förening som
syftar till att erbjuda konserter, kurser,
dansföreställningar och danstillställningar
med inriktning mot folk- och världsmusik.
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Tilläggsuppdrag
Folkmusikföreningen Valshuset åtar sig att:
- stödja Folkmusikcaféet i Växjö, en
självständig del av Valhuset, i sin strävan att
nå ny och yngre publik samt i samverkan
genomföra 4 caféaftnar per termin. Vid varje
tillfälle sker spel- och dansutlärning.

Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd
år 2013, 2014, 2015
FÖRENINGEN JAZZ I VÄXJÖ

2015-2018
Grunduppdrag
Föreningen Jazz i Växjö åtar sig att:
- arrangera ca 12 offentliga jazzkvällar per år.
- engagera lokala musiker och sångare i
samband med jazzkvällarna.
- erbjuda en arena för musikstuderande
inom jazzområdet vid LNU, S:t Sigfrids
folkhögskola och gymnasierna där
eleverna ska kunna framträda i samband
med konserter samt att i samverkan med
lärosätena sprida kunskap om svensk
jazzmusik.

Ordförande Tommy Nilsson
Föreningen Jazz i Växjö
Box 12, 351 03 Växjö
0705-229 850
info@jazzivaxjo.se
www.jazzivaxjo.se
Föreningen Jazz i Växjö är en
sammanslutning av jazzintresserade som
har som huvuduppgift att ta tillvara och
öka medlemmarnas och invånarnas i
Växjö musikintresse främst inom jazzens
område. Föreningen är ansluten till
Svenska Jazzriksförbundet (SJR).

- i samband med gästspel arrangera clinics/
mästarklasser för musiker i Växjö och för
studerande.
- samverka med Svenska Jazzriksförbundet
regionalt och nationellt.
- årligen ansöka om möjliga statliga medel
för verksamheten.
Tilläggsuppdrag
Föreningen Jazz i Växjö åtar sig att:
- genom att vara en aktiv part inom
nystartade samarbetsorganisationen
Jazz i Syd verka för att samordna turnéer
med jazzartister så att Växjö blir en del av
de turnéslingor som fungerar för Växjös
del med samordningsvinster vad gäller
arrangemangskostnaderna.
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Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2015 - 2016
FÖRENINGEN PALLADIUMS VÄNNER

2015-2018
Grunduppdrag
Föreningen Palladiums Vänner åtar sig att:
- förhyra salong/konsertlokal, loge, entré och
övervåning, totalt 895 kvm, i Palladium för
kultur- och konferensändamål.
- verka för att verksamheten skall ha särskilt
fokus på film.

Ordförande Berne Persson
Föreningen Palladiums Vänner
Storgatan 12, 352 31 Växjö
0470-777 701
info@kulturhusetpalladium.se
www.kulturhusetpalladium.se
Föreningen Palladiums Vänner är en
fristående ideell förening som är politiskt
och religiöst obunden, vars syfte är
att bevara Palladium som biograf och
att utveckla lokalen till en arena för
kulturverksamhet. Genom verksamheten
säkerställs överlevnaden av en av Sveriges
äldre biografer. Lokalens ändamål, karaktär
och utseende ska bevaras med så god
funktionalitet som möjligt.

- genom bl.a. samverkan med andra
föreningar och övrigt kulturliv samt
marknadsföring av lokalen verka för att
den utnyttjas optimalt för olika kultur- och
konferensändamål med målsättningen att
ha verksamhet årets alla månader.
- utveckla Palladium som kulturarena och
offentlig mötesplats i enlighet med visionen
om Palladium som ett film- och kulturhus
för alla.
- att synliggöra barn och ungas
filmskapande och övriga kulturutövande.
- Palladium ska vara ett forum för unga,
oetablerade filmskapare.
- i syfte att underlätta och stimulera
för ideella insatser på Palladium stå för
kontinuitet, samordning, kompetens och
kunskap.
- genomföra ett säkerhetsarbete som
resulterar i en säker lokal och i information
om frågan till arrangörer med verksamhet i
huset.
- kontinuerligt arbeta med lokalens
tillgänglighet.
- fortlöpande informera kultur- och
fritidsförvaltningen om planerad
verksamhet.
Föreningen ska på valfritt sätt medverka i
kulturnatten och Vårstad.
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Långsiktigt kulturstöd

2015-2018

Långsiktigt kulturstöd år 2016 - 2017
FÖRENINGEN SMÅLANDSOPERANS VÄNNER

Ordförande Paula Gårsjö
Föreningen Smålandsoperans vänner
c/o Paula Gårsjö
Startvägen 23, 352 51 Växjö
073-639 82 89
paula@smalandsoperan.se
www.smalandsoperan.se/smalandsoperans-vanner
Föreningen Smålandsoperans vänner är
en fristående, partipolitiskt och religiöst
obunden ideell förening som arbetar för att
stötta Smålandsoperan i dess arbete med att
genomföra operaföreställningar i Småland.
Grunduppdrag
Föreningen Smålandsoperans vänner åtar sig
att:
- genom ideella krafter bidra till att
Smålandsoperans föreställningar kommer till
stånd på Huseby bruk eller i Växjö kommun.
Under 2016 bl.a. Barberaren i Sevilla på Huseby
bruk.
- genom Smålandsoperan medverka i Växjö
kommuns arrangemang såsom Kulturnatten
och Vårstad alternativt Nationaldagen.
- söka möjliga statliga bidrag för
verksamheten.
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Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2016 - 2017
GALLERI SIGMA

2015-2018
Grunduppdrag
Galleri Sigma åtar sig att:
- visa ca 12 utställningar per år med erkända
konstnärer med hög kvalitet.
- ha galleriet öppet för allmänheten minst 4
dagar per utställningsvecka.
- utöver ordinarie öppethållande ta emot
grupper och andra intresserade.
- samarbeta med Linnéuniversitetet, främst
Kulturledarprogrammet.

Ordförande Mårten Segerberg
Galleri Sigma
Kronobergsgatan 8, 352 33 Växjö
0766-272 930
marten.segerberg@telia.com
www.sigma.info.se
Galleri Sigma är en paraplyorganisation
för konstklubbarna i Växjö kommun.
Föreningen, som startade år 1972, har
som ändamål att anordna utställningar
och andra aktiviteter för att främja
konstintresset hos konstklubbarnas
medlemmar och allmänhet samt att vara
en förbindelselänk mellan konstnärer
och andra konstklubbar. Syftet med
grunduppdraget är att förmedla
kvalitativt god konst och därmed stödja
konstnärerna i deras yrkesverksamhet.
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- samarbeta med Sveriges konstföreningar.
- fortlöpande informera kultur- och
fritidsförvaltningen om planerad
verksamhet.
- medverka i den årliga kulturnatten i Växjö.
Tilläggsuppdrag
Galleri Sigma åtar sig att:
- utveckla föreningens digitala information
och kommunikation.

Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2016 - 2017
IDEELLA FÖRENINGEN HEMSLÖJDEN I
KRONOBERGS LÄN

2015-2018
Grunduppdrag
Ideella föreningen Hemslöjden i Kronobergs
län åtar sig att:
- genomföra slöjdcaféer ca 6-7 gånger/år.
- genomföra träffar ca 1 gång/månad kring
spinning av ull och lin.
- genomföra träffar ca 1 gång/månad kring
trådslöjd.
- arrangera Slöjdklubben för barn 7-12 år
under vår- och höstterminen.

Ordförande Lena Karlsson
Ideella föreningen Hemslöjden i
Kronobergs län
c/o Lena Karlsson
Ösjöbol Norregård, 364 33 Åseda
0474-170 45
lenaiskogen@outlook.com
www.hemslojden.org/forening/kronoberg
Ideella föreningen Hemslöjden i
Kronobergs län har till uppgift att främja
hemslöjd i Sverige och dess utveckling
inom länet. För att tillgodose dessa
syften ska föreningen: verka för att
tekniskt kunnande inom hemslöjden
bevaras och utvecklas, stimulera till
nyskapande med traditionen som grund,
arbeta för att länets hemslöjdsprodukter
håller god kvalitet liksom att fullgott
slöjdmaterial tillverkas och sprids,
tillse att en god standard uppehålls
på undervisningen inom hemslöjdens
olika grenar, anordna kurser, föredrag,
utställningar och ge information, allt för
att sprida kännedom om den svenska
hemslöjden och dess verksamhet, stödja
länets hemslöjdskonsulentverksamhet
och vara huvudman för den. Föreningen
ska vara ansluten till Svenska
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund SHR.

- arrangera Slöjd Deluxe för ungdomar.
- arrangera kurser och föreläsningar.
- samverka med Broderiakademin och
Dräktrådet.
- medverka i Växjö kommuns arrangemang
Kulturnatten och Vårstad eller
Nationaldagen.
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Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2016 - 2017
ITALIENSKA PALATSET
EKONOMISK FÖRENING

2015-2018
Grunduppdrag
Italienska Palatset ekonomisk förening åtar
sig att:
- bedriva offentlig utställningsverksamhet
på Italienska Palatset med fokus på
internationella utbyten.
- visa minst 3 utställningar/år.
- tillsammans med ateljéföreningen planera
och genomföra öppet hus 1 gång/år.
- samverka med Växjö konsthall och andra
kulturinstitutioner.

Ordförande Birgitta Johansson
Italienska palatset ekonomisk förening
J F Liedholms väg 17, 352 57 Växjö
0707-714 443
birgitta-e-johansson@hotmail.com
www.italienskapalatset.se
Italienska Palatset ekonomisk förening
är en förening med säte i Växjö som har
till ändamål att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att
förvalta Italienska Palatset (M1) på
Sigfridsområdet i Växjö. Förvaltningen
ska tillgå på sådant sätt att konstnärlig
verksamhet underlättas. Konstnärsateljéer,
verkstäder, undervisningslokaler m.m. ska
tillhandhållas för medlemmarnas räkning.
Drift-, förvaltnings- och kapitalkostnader
ska täckas av föreningens intäkter via
lokalhyror och anslag. Föreningen
ska tillvara medlemmarnas intressen
gentemot hyresvärden i syfte att utveckla
möjligheter och kvalité i medlemmarnas
verksamhet.
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Tilläggsuppdrag
Italienska Palatset ekonomisk förening åtar
sig att:
- utveckla samarbetet med
Linnéuniversitetet genom att exempelvis
involvera kulturledarprogrammet i
utställningsverksamheten.
- utveckla kontakter och skapa utställningar
med högskoleutbildade yngre konstnärer
med koppling till Växjö kommun och
regionen för att stärka möjligheten att verka
som yrkesverksam konstnär.

Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2016 - 2018
KULTURFÖRENINGEN KRISTINA

2015-2018
Grunduppdrag
Kulturföreningen Kristina åtar sig att:
- arrangera ca 8 arrangemang per år med
nationellt etablerade artister och ca 4
evenemang per år med lokala förmågor
samt artister som är på väg att slå igenom.
- genomföra arrangemangen på flera olika
scener.

Ordförande Tobias Gustafsson
Kulturföreningen Kristina
Box 494, 351 06 Växjö
0739-781 488
tobiasgustafson@hotmail.com
www.facebook.com/KFKristina
Kulturföreningen Kristina är en fristående
ideell förening som har till syfte att
genomföra kvalitativa och publika
kulturarrangemang med tyngdpunkt på
musik. Dessa evenemang riktar sig till
en blandad publik men med fokus på
ungdomar.

- med Musikhuset som bas vara en resurs
för det unga kulturlivet och vara mentor
för nya kulturarrangörer. Även utlåning av
föreningens tekniska utrustning kan ingå.
- delta i Växjö kommuns arbete med
Scensommar eller motsvarande.
- medvetandegöra publiken om att måna
om sin hörsel.
Tilläggsuppdrag
Kulturföreningen Kristina åtar sig att:
- genomföra arrangemang för en publik
med fokus på ungdomar under skollov.
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Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2016 - 2017
LINNEATEATERN

Ordförande Cecilia Lindblom
Startvägen 9, 352 51 Växjö
070-216 14 13
linneateatern@gmail.com
www.linneateatern.com
LinneaTeatern startades år 1979 och är en
fristående ideell förening vars syfte är att
ge teater- och musikalföreställningar
i Växjö och Kronobergs län.
Grunduppdrag
LinneaTeatern åtar sig att:
- producera och arrangera
familjemusikalen Klas Klättermus under
höstlovet 2016.
- producera och arrangera musikalen
Singin’ in the Rain Växjö teater 2016.
- producera och arrangera en
familjeföreställning under höstlovet 2017.
- producera och arrangera musikalen Nine
to Five (9 to 5) på Växjö teater 2017.
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Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2016 - 2018
MEDIA ARTES

2015-2018
Grunduppdrag
Media Artes åtar sig att:
- driva en reguljär konsertverksamhet, 10
-15 konserter/år, med nutida musik på hög
professionell nivå med såväl nationella som
internationella förtecken.
- bedriva en fördjupande pedagogisk
verksamhet med seminarier, workshops,
kurser m.m. vid ca 5-10 tillfällen/år.

Ordförande Marsel Nichan
Media Artes c/o Marsel Nichan,
Loftvägen 5, 142 35 Skogås
0736-634 158
marsel.nichan@mediaartes.net
www.mediaartes.net
Media Artes är en fristående ideell
förening som verkar för den nutida
konstmusiken utifrån ett såväl
traditionsbärande som nytänkande
perspektiv. Begreppet ”nutida musik”
innefattar akustisk instrumental och
vokal musik, elektroakustisk musik, fri
improviserad musik samt kombinationer
av dessa. Samarbete med andra nutida
konstnärliga yttringar eftersträvas.

- vara aktiv medlem inom Riksförbundet
Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK).
- årligen ansöka om möjliga statliga medel
för verksamheten.
- samarbeta med andra kulturarrangörer,
föreningar etc. inom verksamhetsfältet.
- på valfritt sätt medverka i den årliga
kulturnatten i Växjö.
Tilläggsuppdrag
Media Artes åtar sig att:
- utveckla internationell samverkan.
- genomföra en endagsfestival.
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Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2016 - 2017
PÄR LAGERKVIST-SAMFUNDET

2015-2018
Grunduppdrag
Pär Lagerkvist-Samfundet åtar sig att:
- arrangera föreläsningar och
annan verksamhet i enlighet med
ändamålsparagrafen ovan.
- samarbeta med kulturarrangörer,
föreningar, biblioteket, Det fria ordets hus
och andra inom verksamhetsfältet.
- på valfritt sätt medverka under den årliga
kulturnatten i Växjö.

Ordförande Magnus Eriksson
Pär Lagerkvist-Samfundet
c/o Magnus Eriksson
Box 424, 351 06 Växjö
0707-560 322
k.magnus.eriksson@swipnet.se
www.lagerkvistsamfundet.se

- utse en ledamot som representerar Pär
Lagerkvist-Samfundet i jurygruppen som
utser pristagaren inom Växjö kommuns
litteraturpris till Pär Lagerkvists minne.
Representanten ska i samverkan med
Växjö kommun/kultur- och fritidsnämnden
nominera och bereda förslag på ordförande
och ledamöter.

Pär Lagerkvist-Samfundet stiftades den 8
oktober 1989 till minne av Pär Lagerkvists
liv och gärning. Samfundet ska:

Tilläggsuppdrag
Pär Lagerkvist-Samfundet åtar sig att:

- verka för att intresset för Lagerkvists
författarskap hålls levande, dels genom att
tillse att de olika verken finns tillgängliga
för allmänheten, dels genom att främja
studiet av det i form av återkommande
föreläsningar, seminarier och symposier
samt i form av en årsskrift och stöd till
utgivning av skrifter om honom och hans
författarskap.
- verka för att minnen av Lagerkvists liv
bevaras.
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- representera det litterära Växjö i form
av medverkan med en monter vid Bok &
Biblioteksmässan i Göteborg.

Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2016 - 2018
STIFTELSEN ELIN WÄGNERS
LILLA BJÖRKA

2015-2018
Grunduppdrag
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka åtar sig
att:
- vårda fastigheten och hålla den öppen för
allmänheten på begäran under en stor del
av året.
- sommartid ha särskilda öppettider på Lilla
Björka under minst 150 timmar.
- arrangera föreläsningar och
kulturverksamhet i enlighet med
ändamålsparagrafen ovan.

Ordförande Birgitta Hansson
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka
c/o Birgitta Hansson
Söreskog 6, 360 30 Lammhult
0734-206 366
birgitta.k.hansson@gmail.com
www.lillabjorka.se
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka är
bildad av Elin Wägnersällskapet, Bergs
hembygdsförening, Bergs sockenråd och
Smålands Akademi. Ändamålet är att:

Tilläggsuppdrag
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka åtar sig
att:
- dela ut ett månadslångt vistelsestipendium
riktat till författare och forskare som skriver
eller forskar i Elin Wägners anda inom
områdena jämställdhet, fred eller miljö.
- dela ut två kortare vistelsestipendier.

- äga och förvalta Lilla Björka.
- på Lilla Björka anordna och vidmakthålla
en basutställning som innehåller möbler,
böcker, brev, fotografier och andra
minnessaker som återspeglar Elin Wägners
liv och författarskap.
- driva Lilla Björka som ett aktivt kulturhus,
i första hand med utgångspunkt från Elin
Wägners tankar och idéer om fred, miljö
och jämställdhet, och därigenom bidra till
att Elin Wägners författarskap och tankar
blir mer kända av en bred allmänhet.
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Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2016 - 2018
VÄXJÖ KONSERTFÖRENING

2015-2018
Grunduppdrag
Växjö Konsertförening åtar sig att:
- arrangera minst 6 konserter per år
med professionella artister och med
huvudsakligen kammarmusikaliskt innehåll.
- ge musikintresserade ungdomar
möjlighet att på olika sätt vara delaktiga i
verksamheten genom att t.ex. framträda i
samband med konserter och/eller delta i
workshops/seminarier.

Ordförande Mona Bendz
Växjö Konsertförening
c/o Mona Bendz, Bastanäsvik, 352 46 Växjö
0733-010 432
mona@bendz.nu
www.vaxjokonsertforening.se
Växjö Konsertförening är en sammanslutning
av konstmusikintresserade medhuvuduppgift
att tillvarata medlemmarnas musikintresse
och att öka intresset för konstmusik i Växjö
med omnejd. Det är en fristående ideell
förening, politiskt och religiöst obunden.
Växjö Konsertförening är ansluten till
Kammarmusikförbundet RSK.

- tillvarata lokala förmågor och
musiktraditioner genom att ge duktiga
lokala artister möjlighet att framträda i
föreningens regi.
- bredda intresset för konstmusik genom
ett samarbete med andra föreningar och
institutioner.
- årligen söka möjliga statliga bidrag för
verksamheten.
- på valfritt sätt medverka i den årliga
kulturnatten i Växjö.
Tilläggsuppdrag
Växjö Konsertförening åtar sig att:
- genomföra en Blåsarfest – en manifestation
för blåsmusik 2017 i syfte att öka intresset
för blåsmusik och stimulera unga att söka
utbildningar i blåsinstrument.
- utveckla konceptet med öppna
repetitioner och introduktionssamtal m.m.
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Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2016 - 2018
VÄXJÖ ORKESTERFÖRENING

2015-2018
Grunduppdrag
Växjö Orkesterförening åtar sig att:
- driva en reguljär konsertverksamhet med
gästande dirigenter och solister på hög nivå.
- producera och arrangera minst 5 offentliga
konserter per år i Växjö kommun varav minst
en bör locka en ung publik.

Ordförande Mikael Anderfjärd
Växjö Orkesterförening
c/o Mikael Anderfjärd, Kulturskolan,
Box 1222, 351 12 Växjö
0470-412 15
mikael.anderfjard@vaxjo.se
www.vaxjoorkesterforening.com
Växjö Orkesterförening är en fristående
ideell förening med målsättning att
samla instrumentalister i olika åldersoch yrkesgrupper till aktiv musikalisk
verksamhet. Huvudsyftet är att erbjuda
allmänheten symfonisk orkestermusik av
hög kvalitet i samband med konserter
och andra offentliga framträdanden. Växjö
Orkesterförening samarbetar med andra
aktörer både inom Växjö kommun och
närliggande regioner. Samarbeten sker
bland annat med Domkyrkomusiken,
S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö
konsertförening, orkesterföreningar i
närliggande regioner med flera.

- i samarbete med Växjö kulturskolas lärare
bedriva fördjupad pedagogisk stimulans för
orkestern genom tjänstereducering om 72
årstimmar som kulturskolan har beviljat för
ändamålet.
- ge lokala musiker, som bedriver
högskolestudier på annan ort, en möjlighet
att framträda tillsammans med orkestern.
- aktivt söka rekrytera återvändare och
nyinflyttade till föreningen.
- årligen söka möjliga statliga bidrag för
verksamheten.
Tilläggsuppdrag
Växjö Orkesterförening åtar sig att:
- erbjuda konserter utanför tätorten samt att
i samband med detta samarbeta med lokala
föreningar.
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Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2016 - 2018
VÄXJÖ TEATERFÖRENING

2015-2018
Grunduppdrag
Växjö Teaterförening åtar sig att:
- arrangera varierad och kvalitativ scenkonst
huvudsakligen på scener i centrala Växjö,
i första hand på Växjö Teater, men även
på spelplatser i omkringliggande orter i
kommun.
- arrangera 15-20 produktioner med
20-25 föreställningar och därmed nå drygt 4
000 besökare per år.

Ordförande Elisabeth Wernerson Johnson
Växjö Teaterförening
Västergatan 22, 352 31 Växjö
0470-211 35, 0735-424 114
vaxjo@riksteatern.se
vaxjo.riksteatern.se
Växjö Teaterförening är en
riksteaterförening som ska verka i enlighet
med Riksteaterns ändamålsparagraf:
Riksteatern ska ge alla möjlighet att
uppleva varierad och kvalitativ scenkonst,
oavsett var man bor i landet, oavsett
kön, ålder, utbildning, social eller etnisk
tillhörighet.
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- samarbeta med Växjö kommun,
företag, föreningar, studieförbund och
organisationer för att nå nya grupper.
- utveckla kringarrangemang.
-arbeta med internationella gästspel.
- tillsammans med Riksteatern arbeta för att
skapa tillgänglighet för funktionshindrade
till ordinarie föreställningar.
Tilläggsuppdrag
Växjö Teaterförening åtar sig att:
- i samverkan med Växjö kommun
genomföra ett scenkonstarrangemang inom
Scensommar.

Långsiktigt kulturstöd
Långsiktigt kulturstöd år 2016 - 2018
VÄXJÖSKOLORNAS MUSIKKÅR

2015-2018
Grunduppdrag
Växjöskolornas Musikkår åtar sig att:
- under terminstid repetera orkestrarna.
- bedriva enskild undervisning på de
instrument som ingår i orkestern.
- bedriva en öppen verksamhet för barn och
ungdomar i åldern 7 – 25 år.
- rekrytera nya barn och ungdomar från alla
områden i kommunen.

Ordförande Magnus Hellgren
Växjöskolornas Musikkår
c/o Magnus Hellgren
Granebovägen 13, 352 60 Växjö
0733-747 518
magnus@cil.se
www.vaxjoskolornasmusikkar.se
Växjöskolornas Musikkår (VSM) är en
fristående obunden förening som driver
utåtriktad musikverksamhet för ungdomar
mellan 7-25 år. Syftet med verksamheten
är att ge ungdomar möjlighet att spela i
orkester för publik. VSM förvaltar Smålands
blåsmusiktraditioner. Utbildningen bedrivs
som enskild instrumentundervisning
och orkesterundervisning. VSM:s
utbildningsplan är inkluderande, där alla
skall få en bred musikalisk utveckling
oavsett ambitions- och kunskapsnivån.
Verksamheten ska kombineras med ett
rikligt antal framträdanden i Växjö. VSM
strävar efter att ha en blandad jämn
sammansättning avseende ålder, kön och
kulturellt ursprung.

- utan ersättning framträda vid Växjö
kommuns valborgsmässofirande samt
på julafton på Stortorget. Då kultur- och
fritidsförvaltningen så önskar även
framträda vid Kulturnatten alternativt
Vårstad.
- samarbeta med andra kulturarrangörer,
föreningar etc. inom verksamhetsfältet.
Tilläggsuppdrag
Växjöskolornas Musikkår åtar sig att:
- genomföra sommarorkesterskola eller
likvärdig verksamhet.
- utveckla verksamheten med att
tillsammans med dansare från Kulturama
Preparandum repetera in gemensamma
framträdanden.
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Produktion september 2016
Kultur- och fritidsförvaltningen, Växjö kommun

