
 

 

Välkommen att medverka i projektet KulturKraft Stockholm 

KulturKraft Stockholm är ett nystartat projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden 

(ESF). Huvudman är Trygghetsrådet TRS och initiativet till projektet kommer ursprungligen 

från bland andra Teaterförbundet och Svensk Scenkonst. Motsvarande projekt har tidigare 

genomförts i Västra Götalandsregionen (KulturKraft Väst) och i Skåne är KulturKraft Syd 

inne på sin andra projektperiod. 

Genom KulturKraft Stockholm ska Stockholmsregionens professionellt yrkesverksamma 

personer inom scenkonst, musik, film, tv, radio och interaktiva medier erbjudas olika former 

av kompetenshöjande aktiviteter. Det kan vara föreläsningar, workshops, seminarier eller 

andra aktiviteter som riktar sig till individer eller organisationer. Målsättningen är att det ska 

finnas aktiviteter för såväl konstnärliga utövare som för personer med tekniska eller 

administrativa yrken. Alla aktiviteter ska vara avgiftsfria. 

För att ha möjlighet att ta del av projektets utbud måste respektive arbetsgivare (institution, 

myndighet, företag, fri grupp, frilansare med eget företag etc.) intyga att den egna 

organisationen har för avsikt att medverka i projektet. Intygandet sker genom att en person 

som är behörig att representera organisationen fyller i den blankett som du finner i bifogat 

dokument märkt Intygande. 

Eftersom många i kultursektorn är frilansare utan egna företag eller längre anställningar finns 

det möjlighet för individer inom branscher knutna till Trygghetsrådet TRS att vid enstaka 

tillfällen få kortare deltagaranställningar.  Det bör dock betonas att den möjligheten, av 

ekonomiska skäl, är ytterst begränsad.  

Projektets aktiviteter 

För att projektets innehåll ska bli relevant och möta branschens behov är vi angelägna om att 

få konkreta förslag på aktiviteter, föreläsare, seminarieledare, workshopsledare m.m. Vi tar 

tacksamt emot dina/era förslag i bif. dokument märkt Aktiviteter KKSto. De aktiviteter som 

har genomförts inom ramen för KulturKraft Väst och Kulturkraft Syd kan eventuellt fungera 

som inspiration. Se: www.kulturkraftvast.se och www.kulturkraftsyd.se.  

Tidsram                                                                                                                                        

Projektets faktiska aktiviteter planeras äga rum under perioden oktober 2012 – juni 2014. För 

att det ska vara möjligt måste en aktivitetsplan samt en förteckning över medverkande 

organisationer överlämnas till ESF i månadsskiftet juli-augusti 2012. Av det skälet är det 

viktigt att vi har fått Intygandet om din/er organisations projektmedverkan och dina/era 

förslag på Aktiviteter senast den 22 juni.  

Frågor 

Tveka inte att kontakta oss i projektteamet om något av ovanstående är otydligt eller om du 

har andra frågor, förslag etc. Våra kontaktuppgifter hittar du på www.kulturkraftstockholm.se 

 

Vi ser fram emot ett givande och roligt samarbete. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Maria Rydén 

Verksamhetsledare KulturKraft Stockholm 

http://www.kulturkraftvast.se/
http://www.kulturkraftsyd.se/
http://www.kulturkraftstockholm.se/

