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Inom ax samlas 18 nationella förbund verksamma inom olika delar av amatörkulturen 
Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Föreningen för Tidig Musik (FfTM), Kontaktnätet, Lokalrevyer i Sverige 
(LIS), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Svenska 
Arbetarsångarförbundet (SAS), Svenska Folkdansringen, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR), 
Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM), Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF), Sveriges Film- och 
Videoförbund (SFV), Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF), 
Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Sverok – Spelhobbyförbundet, UNGiKÖR  

Pressmeddelande  
ax,	  Amatörkulturens	  samrådsgrupp	  efterlyser	  Årets	  amatörkulturkommun	  2015	  
	  
 

2015 års bästa amatörkulturkommun 
I år 2015 instiftar ax ett pris till den kommun som stödjer, synliggör och stärker 
amatörkulturen i sin kommun.	  

Amatörkulturföreningarna nominerar årets bästa kommun 
ax uppmanar kulturföreningarna i vårt land att nominera sin kommun till priset Årets 
amatörkulturkommun 2015 – utifrån att denna på ett positivt och konstruktivt vis stödjer och 
stärker amatörkulturen inom kommunen. Det kan handla om att man har lyft fram amatör-
föreningarnas verksamhet på kommunen hemsida, bidragit till fria repetitionslokaler för 
musikföreningarna, initierat och ekonomiskt stöttat samarbeten mellan kommunal och 
föreningsaktiv konst- och kulturverksamhet eller på annat sätt visat en stolthet och ett 
engagemang för den rika verksamhet som amatörföreningarna bidrar med i kommunen. 

Årets bästa kommun hyllas offentligt 
Nomineringsperioden pågår under november - december 2015. Den kommun som på bästa 
sätt har stöttat amatörkulturen koras av ax jury till Årets amatörkulturkommun 2015. Under 
våren 2016 överlämnas priset till den vinnande kommunen vid en prisceremoni i samband 
med ett amatörkulturevenemang. 

 

Följ	  nomineringsarbetet	  och	  prisutdelningen.	  Nomineringarna	  (och	  så	  
småningom	  den	  vinnande	  kommunen)	  anslås	  på	  ax	  hemsida	  –	  amatorkultur.se	  –	  
och	  sänds	  till	  SKL	  (Sveriges	  kommuner	  och	  Landsting)	  för	  kännedom.	  
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