Region Örebro län
Kultur och ideell sektor
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: kultur@regionorebrolan.se
www.regionorebrolan.se/kultur

Inbjudan

Resan med Live at Heart – hur ser
din resa in i framtiden ut?
Vill du fortsätta att utvecklas och bli en
ännu bättre arrangör? Vill du träffa andra
arrangörer, knyta nya kontakter och utbyta
erfarenheter? Välkommen till Örebro den
13 april för en intressant och spännande
eftermiddag som tar oss vidare in i
framtiden. Hur kan vi hjälpa varandra att
lyckas? Det ska vi prata om den 13 april.
Innehåll
Inspirationsföreläsning med Johannes Nilsson
som berättar om resan med Live at Heart. Vad
gjorde att de lyckades? Vad kan vi lära oss av det?
Erfarenheter från
arrangörsutvecklingsprojektet. Claes Jonsson
delar med sig av viktiga insikter och lärdomar från
projektet. Vilka är utmaningarna och vad krävs för
att lyckas?
Workshop och erfarenhetsutbyte. Hur kan vi
fortsätta att hjälpa och stötta varandra i vår
utveckling som arrangörer? Vad kan vi göra
tillsammans? Vilken roll bör/kan regionen ta i
utvecklingsarbetet?
Om Johannes Nilsson
Som rockmusikkonsulent vid folkbildningens
arrangörsförening SceniT har Johannes Nilsson
under många år arbetat med att stärka livescenen i
Örebro län och att verka för bättre förutsättningar
att utöva musik. Ett av projekten är
musikbranschfestivalen Live at Heart i Örebro, där
Johannes är en av grundarna. Live at Heart är en
årlig stadsfestival och en mötesplats för hundratals
artister och musikbranschaktörer från hela världen.

Datum: 13 april 2016
Tid: 15.30-19.00
Mingel, kaffe och smörgås kl. 15.30
Plats: Kulturhuset B-salen, Gamla
Gatan 27, Örebro
Avgift: Kostnadsfritt. Anmälan är
bindande. 300 kr debiteras vid
utebliven närvaro.
Målgrupp: Ideella arrangörer,
tjänstepersoner och entreprenörer i
kultursektorn i Västmanlands och
Örebro län.
Anmälan senast: 5 april 2016
Länk till anmälan:
www.regionorebrolan.se/arrangor
Kontaktperson:
Claes Jonsson, 070-602 73 55,
claes.jonsson@me.se
Frågor om anmälan:
Mia Eriksson, 019-602 73 38,
mia.eriksson@regionorebrolan.se

I samarbete med:

Region Örebro län och Landstinget Västmanland samarbetar i ett treårigt
arrangörsutvecklingsprojekt med stöd från Statens kulturråd.

