HANDBOK

VÄLKOMNA TILL KULTURCREW
Ni är nu utvalda till att vara KulturCrew i er
Skola! Det betyder att ni får ansvar och
inflytande över vad som sker inom kultur i er
Skola och i kommunen, samt en möjlighet att
få kunskap och kompetens inom arrangörskap.
Ni får möjligheter att vara med och se till att
alla – både besökande artister, elever, lärare,
föräldrar och invånare på orten får bra upplevelser när de tar del av arrangemang.
Kultur är en viktig del av vår identitet och desto
mer vi upplever och ger andra möjlighet till att
uppleva, desto bättre kan vi förstå varandra och
vår omvärld. Kultur i olika former är både kul,
spännande och lärorikt.
En av de viktigaste uppgifterna ni får som
KulturCrew är att bidra till att skapa en positiv stämning inför arrangemanget så att både
elever och lärare är öppna för de upplevelser
som väntar.
Som KulturCrew blir ni ett team som kommer
att ha ett ansvar som gör att artister, konstnärer,
lärare och andra elever i kommunen kommer
att räkna med er. Det är viktigt att ni är öppna
och tar ansvar för arbetet som KulturCrew,
eftersom ni är en viktig ambassadör för kultur i
ert närområde.
Denna handbok ska hjälpa er att komma igång
med de olika uppgifter som ingår i att vara
KulturCrew. Hur ni konkret väljer att göra i just
er kommun eller skola är något ni bestämmer
tillsammans med era handledare.

Här i handboken hittar ni först en beskrivning
om varför vi startat projektet KulturCrew, vilka
arbetsuppgifter det innehåller och tips på vad
ni kan använda era införskaffade kunskaper
och erfarenheter till i framtiden. Handboken är
uppdelad i tre övergripande arbetsuppgifter:
Värdskap – Att vara värd handlar om att bidra
till att alla upplever sig välkomna till arrangemanget. Både artisterna och publiken. Det kan
handla om att ta emot artister, se till att det
finns mat och dricka samt att presentera arrangemanget för publiken.
Teknik – Att ha ansvar för tekniken handlar
om att ha kunskap om lokalen och vad artisten
behöver i form av bärhjälp, scenteknik, ljudoch ljus med mera.
Marknadsföring – Att ha hand om marknadsföring handlar om att synliggöra arrangemanget. Så många som möjligt ska känna till det och
veta vad det är som ska ske. Det kan handla om
allt från att göra affischer till att sprida informationen i media.
Utöver dessa praktiska arbetsuppgifter är det
också innehållet i arrangemangen som ni kan
vara delaktiga i att bestämma. Därför är det
viktigt att ta del av kultur. Var med på
utbudsdagar, se mycket scenkonst och lär er mer
om hur man väljer.
Sist i pärmen finns en checklista inför, under
och efter arrangemanget, som ni kan ha som
grund. Ni anpassar den för det arrangemang ni
ska genomföra och kan både ta bort och lägga
till uppgifter.

Lycka till med era arrangemang!

KULTURCREW
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MARKNADSFÖRING - KOMMUNIKATION
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EGNA ANTECKNINGAR

KULTURCREW
Bakgrund till projektet
Hur bidrar vi till att unga blir mer delaktiga
och involverade i kulturupplevelser?
Ett sätt som visat sig vara en framgångsrik
metod är det som Danmark kallar KulturCrew. Det finns KulturCrew på ca 100 skolor i
Danmark. Inspirationen har man hämtat från
Norge, ”Elever som arrangörer” 2006 och i
Danmark startades projektet av Teatercentrum,
Dansehallerne och LMS-Levande Musik i
Skolen 2010.

Vad ger det er?
Att vara utvald till att vara KulturCrew kan ge er
inflytande och ansvar för några av de kulturarrangemang som sker i er kommun. Ni får
vara med och skapa bra upplevelser, samt också
en möjlighet att påverka besluten kring arrangemangen.
Dessutom bidrar KulturCrew med att ge er
kunskap och erfarenheter som ni kan ha nytta
av i andra sammanhang. Exempelvis:
•

Syftet är att ge unga kompetens, ansvar och
inflytande inom kulturområdet. Skåne startade
Kulturcrew 2016, först ut i Sverige, och ca 150
ungdomar är nu utbildade och igång. I
Värmland startade vi 2018.
Målet är att fler unga i kommunen ska ta del
av kultur och att stärka ungas inflytande inom
skola, kulturskola och på olika mötesplatser i
kommunen de bor i.

•
•
•
•

I Värmland samarbetar Region Värmland och
Riksteatern i Värmland.
•
•
•

Att prata framför publik och inför
människor ni känner eller inte känner.
Att få en inblick i hur det är att arbeta som
scentekniker och vad som händer bakom
scenen.
Att få veta mer om hur man marknadsför
och synliggör ett arrangemang så att fler
känner till det.
Att träffa professionella artister som kan ge
inspiration och feedback.
Att som KulturCrew få ett intyg som sedan
kan användas som en merit i framtiden när
man söker arbete eller söker in på någon
skola.
Att man får chansen att träffa andra som är
kulturintresserade från både sin egen och
andra kommuner.
Att få en möjlighet att se mycket scenkonst
och uppleva mycket kultur, för att sedan bli
delaktig i urval för konstupplevelser.
Att få vara en del av utbudsdagar inom
scenkonst där man dels kan vara med och
arrangera men också uppleva kulturutbudet.

Vad gör man som Kulturcrew?
Det är bra att veta hur alla delar
hänger ihop vid ett arrangemang
och hur ett samarbete kan bidra
till en bra upplevelse för alla!

Att vara KulturCrew betyder att man är en kulturarrangör. Att vara arrangör betyder att man
har ansvaret för att planera och genomföra ett
arrangemang. Ett kulturarrangemang kan till
exempel vara en konsert, ett författarbesök, en
teaterföreställning eller en dansföreställning.

Arbetsuppgifter
I denna handbok finns beskrivningar av de tre
huvuduppgifterna värdskap, teknik och marknadsföring. Efter de olika beskrivningarna är
där en checklista som ni kan utgå från före,
under och efter ett kulturarrangemang.

Som KulturCrew kan det vara så att ni inte varit med vid bokningen av arrangemanget utan
har fokus på att förbereda för besöket genom
att göra det känt på skolan, vara värdar och
hjälpa artisterna när de kommer till er.

Ni ska själva bestämma i era grupper om det är
bäst att ni var och en har fasta roller hela året
eller om ni delar upp arbetsuppgifterna från arrangemang till arrangemang. Hur just NI väljer
att göra är upp till er och er handledare.

Men såklart är det ett mål att ni också ska få
vara med och påverka vilka arrangemang som
kommer till er skola eller er kommun. Planera
det med er kontaktperson och delta gärna på
utbudsdagar där teater, dans och musik visas
till exempel. Det är bra att se mycket scenkonst
för att veta vad som är intressant att visa i din
kommun.

Tillsammans med er handledare ska ni hålla
planeringsmöten och fördela arbetsuppgifterna
innan varje arrangemang. När ni har testat att
genomföra ett par arrangemang kan ni bestämma några fasta rutiner för arbetsuppgifterna så
att det går smidigt att genomföra. God planering och ett gott samarbete är en fördel.

Som KulturCrew är ni med och gör
skillnad!
KulturCrew är:
• Förmedlare av arrangemang och kultur i
sin kommun/skola. Ni är ambassadörer
och berättar för andra elever, lärare,
föräldrar, vänner och bekanta att det är
kultur på gång.
• Framtidens kulturarrangörer. All den
kunskap som ni får nu kan ni ta med er och
bidra till att Sverige i framtiden har fantastiska arrangörer.
• Värdar och ambassadörer för sin
kommun/skola.Ni bidrar till att ge publik
och artister en bra upplevelse och en positiv
bild av kommunen.
• Utvecklare av arrangemang. Ni bidrar till
att skolans eller mötesplatsens arrangemang
blir ännu bättre och syns ännu mer.
• Referensgrupp för de aktörer i
skolan/kommunen som behöver ung
expertis inom området.
Ni är nya samarbetsparter till kommunens
lärare, kulturombud, kultursekreterare, riksteaterföreningar, UKM och andra som behöver
stöd när de ska arrangera något för unga.

Vägen till kultur och frivilligt arbete
Om du vill arbeta mer med frivilligt arbete
inom kultur finns det många möjligheter på
er fritid också! Fråga gärna Riksteatern
Värmland (www.varmland.riksteatern.se) eller
UKM Värmland (http://www.regionvarmland.se/
kultur/barn-unga/ukm/). Fråga gärna också hos
era lokala föreningar och kulturskolan om de
behöver er hjälp. Kanske finns det en kulturfestival i er kommun som vill samarbeta med
er? Även den kultursamordnare som finns i
kommunen kan vara intresserad av att ha hjälp
vid offentliga arrangemang eller Riksteaterföreningen!

VÄRDSKAP
Ni kan vara flera värdar och det är också möjligt att kombinera rollen som värd med en av
de andra uppgifterna som teknik eller marknadsföring
Värdarnas uppgift är att få artisterna att känna
sig välkomna. Det gör ni genom att möta dem
vid ankomst, visa dem lokalerna, se till att det
finns mat och dricka och att hjälpa till med det
praktiska på plats.
Det kan också vara värdarna som hälsar publiken välkommen innan arrangemanget börjar
samt presenterar föreställningen.
Om man som värd blir sjuk eller behöver vara
borta är det viktigt att man meddelar de andra i
KulturCrew-gruppen så att någon kan ta över.
Det bästa är om ni i förväg bestämmer vem
som är backup.
Uppgifter
Alla uppgifter är inte aktuella alla gånger. Flera
uppgifter måste stämmas av med er handledare
och kanske med artisterna själva. Innan
arrangemanget får i regel arrangören en rider från
artisterna med all info om vad de behöver.
En rider [rajder] är en lista med önskemål som
artister skickar till arrangören med hur saker
och ting skall vara i och runt logen. Den kan
också innehålla information om önskemål
kring tekniska specifikationer på och omkring
scenen.

Här är en lista över vanliga uppgifter:
LOGEN
• hitta en plats/loge där gruppen kan vara
före och efter arrangemanget. Gärna nära
scenen och med tillgång till speglar och en
toalett.
• gör logen trevlig och se till att temperaturen
är behaglig.
• ta reda på om artisterna behöver något att
äta och dricka och ta beslut tillsammans
med er kontaktperson hur ni ordnar det.
• ta reda på hur många det är som medverkar, både artister och tekniker. Kanske vill
även teknikerna ha mat och dryck.
• sätt fram mat och dryck i logen
• städa logen efteråt.

PRESENTATION
• fråga artisterna om de själva vill hälsa välkomna före arrangemanget. Några artister
vill inte ha en presentation, andra vill gärna
att man gör det.
• stäm av med kontaktpersonen om det är
någon speciell information publiken ska ha
innan eller efter arrangemanget. Det kan till
exempel vara hur publiken ska gå ut efter
arrangemanget, hur länge arrangemanget
varar, om det är en paus osv.
• skriv ner det ni vill säga och öva ett par
gånger med mikrofon på scenen innan
själva arrangemanget så ni testat ljud och
känner er säkra.

SJÄLVA ARRANGEMANGSDAGEN
• ta reda på när artisterna kommer och var
redo att ta emot dem och visa dem logen,
toalett och lokalen de ska uppträda i.
• visa artisterna var de hittar sin mat och
dryck.
• presentera artisterna på scen efter överenskommelse med dem och er kon-taktperson.
• var tillgängliga för artisterna under hela
deras besök.
EFTER ARRANGEMANGET
• gå upp på scen och tacka artisterna innan
publiken går ut.
• plocka undan och ställ i ordning lokalerna.
• ta ner eventuella affischer och skyltar.

TEKNIK
Ett arrangemang har olika behov av teknik och
det får man veta i den tekniska ridern, som
beskriver vilken teknik och lokal som behövs
för arrangemanget.
Det kan handla om ljud- och ljus, scenyta,
mörkläggning av lokalen och antal bärhjälp
som behövs för produktionen.
Kulturcrew med fokus på teknik, har uppgiften
att se till så att arrangemanget fungerar i den
lokal den ska spela och har rätt förutsättningar.
Några av teknikernas viktigaste uppgifter är att
se till att det finns sittplatser till alla i publiken,
att scenen är förberedd för artisternas behov,
att det är riggat belysning och ljud och att det
finns tillräckligt med bärhjälp vid in- och utlastning av artisternas utrustning.
UPPGIFTER
Alla uppgifter är inte aktuella vid varje tillfälle.
Innan arrangemanget brukar kontaktpersonen
och vaktmästaren få en teknisk rider av artisterna som beskriver deras behov av bärhjälp,
teknik, ljud- och ljus, scenyta, eventuell mörkläggning och så vidare.
Redan när man bokar föreställningen eller artisten som ska uppträda så ser man över om det
är möjligt för dem att spela i den lokal man har
på sin skola eller i sin kommun.

Olika uppgifter kan vara:
SKYLTNING
• bestäm tillsammans med kontaktperson
och värdar var eventuella skyltar ska sättas
upp.
Dessa skyltar kan vara viktiga för att artisterna
och publiken ska hitta. Det kan vara på parkeringsplatsen, vid gångarna, vid arrangemangslokalen, logen och toaletten, så att artisterna
hittar.
• gör skyltar och sätt upp.

LOKALEN
• kolla av så att artisternas rider funkar i
lokalen.
• stäm av hur publiken ska sitta.
• kolla av scenen, finns det krav på scenens
yta och takhöjd till exempel?
• stäm av med kontaktperson och vaktmästare vem som sätter fram stolar och ser
till att lokalen är städad.
TEKNIK
• de flesta artister behöver el, kontakter och
förlängningssladdar. Se till att lokalen klarar av artisternas strömbehov och att extra
säkringar och kablar finns på plats.
• önskar artisterna mörkläggning? Mörkläggning betyder att det ska vara helt mörkt
i lokalen, precis som i en biograf. Bestäm
tillsammans med vaktmästare eller annan
lokalhållare hur ni gör detta.
• kolla om ventilation eller brandvarnare
behöver stängas av under arrange-manget
tillsammans med artisterna och vaktmästaren.
• artisterna har som regel alltid all utrustning
med sig, men de behöver ofta hjälp med inoch utlastning av sin utrustning. Fråga dem
i god tid om de behöver bärhjälp.

BÄRHJÄLP
• Kolla reglerna för bärhjälp så att ni vet
vad ni kan hjälpa till med
• stäm av med artisterna hur många som
behövs till bärhjälp.
• var på plats när artisterna anländer.
• var redo att börja hjälpa dem att packa ihop
så snart arrangemanget är slut.
• fråga gärna artisternas tekniker om de vill
ha en kopp kaffe, te eller mat.

KOMMUNIKATION - MARKNADSFÖRING
Antal marknadsförare i ett Kulturcrew kan
variera och här kan också tekniker och värdar
hjälpa till, då en del av uppgifterna görs i god
tid innan arrangemanget. Det är bra att vara
minst två personer som arbetar med marknadsföring, men gärna fler så man kan nå ut
till flera målgrupper.
Dessutom kan det vara en fördel att flera
personer tar foto och anteckningar.
Marknadsförarnas viktigaste uppgift är att göra
sin skola, kulturskola eller kommun uppmärksamma på arrangemanget och öka förväntan
inför att det ska ske. De ska även synliggöra
arrangemanget under tiden och efteråt.
UPPGIFTER
Hur mycket marknadsföring som ska göras
inför ett arrangemang kan variera.
Det viktigaste är att er skola, kulturskola eller
mötesplats där arrangemanget ska äga rum
är förberedda. Men man kan även satsa på att
synliggöra det i hela kommunen.

PLANLÄGGNING
• sätt er tillsammans och diskutera idéer
och förslag kring hur ni vill synliggöra och
marknadsföra, innan och efter arrangemanget. Detta ska göras minst två veckor
före arrangemanget genomförs, så att ni
har tid till att göra de olika aktiviteterna.
• överväg vilka målgrupper ni vill nå, och
hur ni bäst kommer i kontakt med dem.
Det kan handla om ålder, tematik, intressen
som påverkar vilken målgrupp man fokuserar på.
• stäm av med handledaren om det är något
speciellt ni ska informera publiken såsom
elever eller lärare om. Det kan till exempel
vara att lärarna ska gå igenom
handledningsmaterialet till en föreställning
med sina elever innan man ser föreställningen.
• fördela roller och uppgifter och ge varandra
löpande feedback
• använd materialet artisterna har skickat för
att hitta användbar information och kolla
in deras eventuella hemsida och sociala
medier. Här kan finnas bilder, musik och
film som ni kan använda i marknadsföringsarbetet.

SYNLIGGÖRA ARRANGEMANGET PÅ
SKOLAN, KULTURSKOLAN ELLER I SIN
KOMMUN
• affischer. Överväg vilken åldersgrupp som
ska se arrangemanget - kan de läsa och vad
tilltalar dem? Fråga kontaktpersonen om
material till affischerna och hitta eventuella bilder ni får använda på artisternas
hemsida.
• sätt upp affischerna på platser där den
tänkta publiken rör sig. Kom ihåg att
plocka ner dem efter arrangemanget.
• presentera arrangemanget i olika sammanhang på skolan, kulturskolan eller i kommunen.
• informera lärarna om ni är på en skola
• kanske via skolans intranät. Påminn dem
om att arbeta med den eventuella lärarhandledningen innan man ser arrangemanget.
• flyers - om ni kan få låna kopieringsmaskinen kan ni skriva ut bilder på
arrangemanget med info om plats och tid
att sprida
• skriv texter och lägg upp bilder i olika
media.

SYNLIGGÖRA ARRANGEMANGET FÖR
FÖRÄLDRAR, MEDIER, KOMMUN OCH
POLITIKER
• skriv text med bilder till föräldranätverk,
skolans hemsida och till nyhetsbrev både
innan och efter arrangemanget.
• ta eventuellt kontakt med den lokala presssen, radio och TV. Detta sker efter att ni
först stämt av med artisterna och med er
kontaktperson.
JOURNALISTISKT ARBETE
• intervjua till exempel artisterna, rektorn
eller några elever om arrangemanget om
det är på din skola. Detta kan ni göra både
innan, under och efter arrangemanget.
Kom ihåg att ta bilder.
• ta anteckningar och bilder under arrangemanget som ni kan använda till reportage
och artiklar.

CHECKLISTA INNAN
ARRANGEMANGET
Ansvarar för att ta reda på vad artisterna vill äta och dricka
Göra logen redo för artisterna
Fixa mat och dricka till artisterna
Sätta fram mat och dricka till artisterna
Ta emot artisterna, visa dem parkeringsplats och loger
Göra skyltar och sätta upp så att artisterna hittar scenen, loger, toalett mm
Sätta ut sittplatser efter anvisningar i riders och efter överenskommelse med vaktmästaren
eller annan lokalhållare.
Bygga upp scenen efter artisternas önskemål i överenskommelse med vaktmästaren
Se till att det finns rätt el, kontakter och förlängningssladdar vid scenen
Se till att eventuell mörkläggning är gjord enligt artisternas önskemål i samråd
med vaktmästaren
Se till att lokalen är ren och att det inte finns störande ljud i anslutning till arrangemanget
Hjälp artisterna med att lasta in utrustning och sätta upp det efter överenskommelse
Göra affischer
Sätta upp affischer
Förbered en presentation av arrangemanget för publiken
Framför presentationen för publiken innan arrangemanget börjar
Berätta om arrangemanget på er skola, kulturskola eller vid annat tillfälle i er kommun.
Gör flyers
Dela ut flyers
Skriv om arrangemanget på sociala medier och intranät
Skriv om arrangemanget till skolans elevers föräldrar och lärare om det är på skolan
Skriv om arrangemanget till kulturskolan eller annan intresserad i kommunen.
Efter överenskommelse med ansvarig kontaktperson och artister:
kontakta lokalpress och berätta om arrangemanget

CHECKLISTA UNDER
ARRANGEMANGET
Hälsa publiken välkommen på scen innan arrangemanget efter överenskommelse
med artisterna och ansvarig lärare
Vara behjälplig för artisterna under arrangemanget
Ta foto under arrangemanget
Ta anteckningar under arrangemanget för att kunna skriva en artikel om det efteråt

CHECKLISTA EFTER
ARRANGEMANGET
Tacka publiken från scen efter arrangemanget
Följa artisterna ut
Städa upp i lokalerna
Hjälpa artisterna efter överenskommelse med att ta ner utrustning och bära ut det
Hjälpa vaktmästaren efter överenskommelse att ta ner scen och sätta tillbaka stolar och teknik
Ta ner skyltar
Skriva artikel till sociala medier, hemsida, nyhetsbrev eller intranät.

EGNA ANTECKNINGAR, ARTIKLAR
OCH FOTOGRAFIER
Här finns det plats att sätta in era egna anteckningar, artiklar, fotografier, mötesanteckningar och
annat som ni tycker är viktigt för ert arbete som KulturCrew

