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Handbok för arrangörer

hur gör man om man vill arrangera
en föreställning eller konsert?
Vare sig du är en erfaren arrangör eller nybörjare, innebär allt samarbete med
Kultur i Halland att vi har en inledande kontakt. Detta gäller både om Kultur i
Halland är aktiv medarrangör eller endast bidragsgivare.
Ta kontakt med någon av Kultur i Hallands utvecklare eller producenter om du:
• har en idé som du tror kan bli ett bra och intressant arrangemang
• vill beställa ur vårt utbud för barn och unga

och sedan då…?
När vi är överens om hur ett samarbete ska se ut är det en massa saker som
ska fungera för att arrangemanget ska bli lyckat för alla parter. Därför har vi
satt samman den här handboken och tillhörande checklistor, som vi hoppas
ska bli ett bra verktyg att använda vid alla sorters arrangemang.
Om du är osäker på något är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig!
Information för arrangörer finns samlat på webben: www.regionhalland.se/
kultur/arrangera

ansvar
Att vara arrangör för ett arrangemang eller evenemang där Kultur i Halland är
medarrangör eller samarbetspartner, innebär ett omfattande ansvar. Ansvaret
handlar i första hand om två saker:
1.	Ett säkerhetsmässigt ansvar. Både artister och publik ska känna sig trygga
utifrån alla säkerhetsaspekter, som brand, ordningsfrågor eller olycksfall.
2.	Ett ansvar gentemot samhället vi lever i. Arrangörer ska genomgående i
sin verksamhet arbeta antirasistiskt, icke-diskriminerande och för ett jämställt samhälle, se till att arrangemanget är inbjudande och välkomnande
för alla, samt har en god tillgänglighet.
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arbeta icke-diskriminerande och jämställt

Som arrangörer har vi stora möjligheter att visa hur vi tycker att vår värld ska
se ut, bland annat genom det utbud vi erbjuder. Kultur i Halland ska (som
arrangör och bidragsgivare) arbeta för jämställdhet mellan könen och för
interkulturell utveckling. Alla människor ska ha lika rättigheter och möjlig
heter till kulturupplevelser – oavsett kön, etnisk och social tillhörighet,
trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck,
funktionsnedsättning eller ålder.
Genom att aktivt arbeta icke-diskriminerande blir arrangemangen mer
lyckade och uppskattade, både av publik och av bidragsgivare. Ett breddat
utbud och ett mångsidigt program gör kulturlivet angeläget för fler. Kultur i
Halland och medarrangörer ska arbeta för mångfald och ha ett normkritiskt
och självreflekterande förhållningssätt.
Som arrangör kan du också påverka hur du vill att din publik ska vara och
uppföra sig, både mot artisterna och mot varandra. Det är ditt ansvar att se
till att förutsättningarna blir de rätta för att arrangemanget ska bli precis så
lyckat som du vill att det ska bli.

tillgänglighet

Arrangören har ansvar för att publiken får en god kulturupplevelse. Vid de
arrangemang där Kultur i Halland medverkar är tillgängligheten prioriterad.
Det handlar om var och när arrangemanget genomförs, transportmöjligheter
samt de fysiska och geografiska förutsättningarna. Alla människor, inklusive
människor med funktionsnedsättning, ska kunna uppleva ditt kulturarrangemang. De lokaler som används ska ha hög tillgänglighet.
Läs mer i Kultur i Hallands ”Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning”: www.regionhalland.se/kultur/
tillganglighet

säkerhet

Det är du som har ansvar för säkerheten vid arrangemanget. Därför ska du
veta vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Ta reda på hur det ska vara ordnat
med nödutgångar, utrymningsvägar, samlingsplatser, vakter etc. Det är också
ditt ansvar som arrangör att se till att alla tillstånd som behövs är inhämtade
(från polis, räddningstjänst, m fl).

arbetsmiljö

Som arrangör har man ansvar för artistens arbetsmiljö. Det är viktigt att
respektera den och se till att alla utrymmen är säkra, fräscha och inbjudande.
Ett enkelt sätt att förstå om arbetsmiljön är bra nog för artisten är att fundera
på om det känns som en arbetsplats där du själv skulle vilja tillbringa större
delen av din arbetstid.
Se till att avståndet att bära utrustning (teknik, scenografi, instrument etc) är
så kort som möjligt, för att minska fysiskt slitage. Tänk efter vad arbetsgivare
på andra arbetsplatser har för arbetsmiljöregler och använd er av det när ni
tar emot artister.
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En glad och trygg artist gör ett bättre framträdande, vilket i sin tur ger en
gladare publik. Detta leder till att arrangemanget blir bättre och ger i längden
ett ökat förtroende för dig som arrangör i förhållande till artister, publik och
finansiärer.

miljö

Som arrangör, inte minst om du arrangerar utomhusevenemang, har du ett
ansvar gentemot miljön. Ställ krav på dina samarbetspartner! Prata med alla
inblandade och ta ansvar för att alla har ett bra miljötänk. Det kan gälla allt
möjligt, till exempel vilka råvaror som används – så att ni kan erbjuda ekologisk mat, eller att se över vilka rengöringsmedel som används vid städning.
Finns det möjligheter för publiken att åka kollektivt till och från arrangemanget?
Beroende på omständigheterna går det att påverka olika mycket. Fundera en
extra gång på vilka områden ni kan förbättra på just ert arrangemang.

bidragsgivare och sponsorer

Naturligtvis har du också ett ansvar gentemot bidragsgivarna och sponsorerna.
Dokumentera ditt arrangemang ordentligt (ekonomi, publiksiffror, mediabevakning etc). Bidragsgivare brukar ange vilken form av redovisning de vill ha.
Samtliga bidragsgivare och sponsorer ska synliggöras, till exempel med logotyp i all marknadsföring (digitala medier, trycksaker, annonser, affischer etc).

marknadsföring

Marknadsföring kring ett arrangemang gör du helt enkelt för att det ska
komma publik till arrangemanget. En viktig del av marknadsföringen är att
göra klart för dig vilken målgrupp du har, alltså vilka du vill ska komma till
arrangemanget. Försök att hitta nätverk där du når den här målgruppen. Tänk
efter var målgruppen finns och rikta sedan marknadsföringen dit. Om man
satsar alltför brett finns risken att ingen känner sig speciellt inbjuden eller
utvald. Men sök också ny publik!
Arrangörens ansvar är att i all marknadsföring kring evenemanget använda
Kultur i Hallands logotyp och nämna att detta är ett samarbete med Kultur
i Halland samt att se till att informationsmaterial som beställts från Kultur i
Halland används och finns tillgängligt i lokalen för evenemanget.
Att ta kontakt med press
Kontakten med tidningar och annan massmedia är en viktig del av marknadsföringen inför ett arrangemang. Kolla upp vem det är som ska kontaktas på
varje redaktion, så att inte personen som skriver om teater får meddelanden
om musik. Visa att ni har koll på vem det är som skulle kunna tycka att er nyhet
är intressant, det ger alltid ett gott intryck.
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checklistor
Det finns många saker du behöver tänka på och fundera över som arrangör.
Vi har satt ihop några checklistor som vi hoppas att du kan ha nytta av när du
förbereder och genomför ditt arrangemang.
Olika checklistor för olika arrangemang
Kultur i Halland är samarbetspartner eller bidragsgivare till många olika typer
av arrangörer och arrangemang. Det innebär att förutsättningar och omständigheter ser olika ut. Därför har vi gjort flera olika checklistor som anpassats
efter den typ av arrangemang respektive lista ska gälla för.
Leta upp den checklista som du tycker stämmer bäst in på ditt arrangemang:
www.regionhalland.se/kultur/checklistor

kontakt
Har du ytterligare frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att kontakta
oss på Kultur i Halland: www.regionhalland.se/kultur/kontakt
Information för arrangörer finns samlat på webben:
www.regionhalland.se/kultur/arrangera
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