Synliggör amatörkulturen i regionens kulturplan
Regionens kulturplan ska
• identifiera regionens ansvar för amatörkulturen
• beskriva förutsättningar för hur det ideella kulturutövandet inom
regionen ska stärkas och utvecklas
• beskriva mål, omfattning och utformning för regionens stöd till
amatörkulturen
• utforma planen för detta ansvar, stöd och utveckling i samverkan
med regionens amatörkulturutövare och deras organisationer

Kulturplanerna ska beakta kulturlivets olika områden, bredd och omfattning.
Alla aktörer inom kulturlivet ska kunna påverka planernas utformning så att de
stödjer och utvecklar de kulturaktiviteter som aktörerna är verksamma inom.
Amatörkultur är en del av ett levande kulturliv, dess utövare och organisationer
är spridda över hela landet och bidrar starkt till lokalt och regionalt engagemang.
Amatörkultur och ideellt kulturengagemang ska därmed synliggöras i regionala
och lokala kulturplaner.

Stockholm, den 10 september 2011
ax ordförandekonferens
_________________________
Nini Engstrand, ordförande ax
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ax företräder svensk amatörkultur
i mötet med kulturpolitiker, myndigheter, institutioner och organisationer. ax
verkar för ökad kontakt mellan amatörkulturens olika genrer, värnar om dess
verksamhet och utveckling samt stödjer kunskapsutveckling och forskning inom
området.
ax är ett samarbetsorgan
för i Sverige verksamma, rikstäckande amatörkulturella organisationer. ax bildades
1996 och företräder 450 000 aktiva amatörkulturutövare i vårt land genom våra 20
medlemsorganisationer
Amatörteaterns Riksförbund (ATR)
Föreningen för Tidig Musik (FFTM)
Kontaktnätet
KÖRSAM
Lokalrevyer i Sverige (LIS)
Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS)
Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)
Riksförbundet Unga Musikanter (RUM)
Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS)
Svenska Folkdansringen
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR)
Svenska Missionsförbundets Musikkårer (SMM)
Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF)
Sveriges Film- och Videoförbund (SFV)
Sveriges Kyrkosångsförbund
Sveriges Körförbund
Sveriges Orkesterförbund (SOF)
Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR)
Sverok – Spelhobbyförbundet
UNGIKÖR

ax är aktivt i amatörkulturellt samarbete
på nationell, nordisk och europeisk nivå genom representation och medlemskap i
Amatörkulturakademin (AKA)
Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos)
Ideell kulturallians (IKA)
Koalition för kulturdebatt
Det danska Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS)
Det europeiska amatörkulturnätverket amateo
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