Amatörkulturdagarna 2013
25-29 september 2013 – en landsomfattande manifestation för amatörkultur
25 - 29 september 2013 genomförs årets gemensamma dagar för kulturaktiviteter över hela
landet. Som grupp och förening inom amatörkulturområdet kan ni delta i aktiviteter på er egen
ort. Man väljer en aktivitet som man själv tycker är viktig/rolig/värdefull och som kan få
andra att bli intresserade av er verksamhet. Några föreningar kanske väljer att bjuda in till
Öppet Hus och hålla workshop i dans, musik eller teater, eller visa smakprov på
verksamheten. Andra kanske håller en öppen repetition eller ger en föreställning eller konsert.
Några kanske visar en utställning. Andra väljer aktiviteter på stan: spelar gatumusik, gör
installationer, ordnar parader, håller event. Andra kanske väljer att diskutera den lokala
amatörkulturens villkor och arrangerar en kulturdebatt.
Syftet är naturligtvis att skapa uppmärksamhet åt amatörkulturen, vår omfattning, vår bredd
och vår mångfald.

Anslut er grupp/förening till Amatörkulturdagarna
Skriv kortfattat om: aktivitet inkl datum, tid och plats,
er grupp/förening, kontaktuppgifter.
Färdig text för publicering på www.amatorkultur.nu
skickas till: anna.kronlund@rfod.se
Frågor och mer info: Anna-Karin Waldemarson,
akw@atr.nu
När man ansluter sig till Amatörkulturens dag publiceras det egna arrangemanget på ax
hemsida under flik Amatörkulturdagarna. Detta är ett publikt kalendarium, vars syfte är att ge
information om deltagande grupper och föreningar. Deltagare kan där hitta kontaktuppgifter
till varandra och kanske välja att samverka. Kalendariet är även vår kanal till åskådare och
åhörare, press och media, lokala och nationella kulturansvariga och kulturpolitiker.
Det är andra året som Amatörkulturdagarna genomförs över hela landet. Liknande
evenemang har under många år hållits i andra europeiska länder och genomförs årligen i
Belgien, Finland, Holland, Irland och Storbritannien. Dessa arrangemang samlar
tillsammans över tiotusentals aktiviteter och når miljontals besökare. Med inspiration av
Amateo, vårt europeiska nätverk för Amatörkultur, har dessa evenemang samlats under
devisen: ”Week of Amateur Arts goes European”.
Anna-Karin Waldemarson, projektledare, ax styrelse
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