
 
 
 
Lördag 19:e november 
 
12.00 - 13.00 Registrering inbyggd fika 

13.00 - 13.20 Välkomna/Uppstart 
13.20 - 13.45 Speedmingel 
14.00 - 15.00 Gemensamt seminarium 
15.00 - 15.30 Fika och Nätverkande 

15.30 - 16.45 Seminarer / Workshop PASS 1 

16.45 - 17.00 PAUS 

17.00 - 18.15 Seminarier / Workshop PASS 2 
18.15 - 18.45 Sammanfattning av dagen 
19.00 - 20.30 Middag från Global Picnic. 

Underhållning och ett kort seminarium av  

 The Gothenburg Combo.  

 
 
 
Söndag 20:e november 
 
10.00 - 11.15 Seminarier / Workshop PASS 3 

11.15 - 11.45 Fika och Nätverkande 

11.45 - 13.00 Seminarier / Workshop PASS 4 
13.00 - 13.30 Utvärdering 
13.30 - 14.30 Lunch från Global Picnic 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gemensamma programpunkter 
 
Speedmingel 
Lära känna-övning med mingel under ordnade former.  
 
Gemensamt seminarium 
Mer information kommer. 
 
The Gothenburg Combo (under middagen) 
Innehåll: Underhållning i form av livemusik och ett kort seminarium om artister i samspel 
med arrangörer. 
Seminarieledare: The Gothenburg Combo består av gitarristerna David Hansson och 
Thomas Hansy och har med sitt enastående musikaliska samspel och sitt rasande skickliga 
och originella gitarrspel, fått uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser. Med flertalet 
turnéer i Sydamerika, USA, Kina och Europa bakom sig är The Gothenburg Combo idag en 
av Sveriges mest aktiva ensembler internationellt och nationellt. 

 

Seminarier & Workshops (Pass 1 och 2) 

Lördagen 19:e november. 
Du kommer att kunna välja ett seminarium samt en workshop under lördagen. 

 
Så här arrangerar du från början till slut (seminarium) 
Innehåll: Ett seminarium som innehåller alla nödvändiga tips om hur du på ett bra sätt 

genomför din konsert. Vi skummar igenom psykologin gentemot bokningsbolag, 

marknadsföring, hotell, personalbehov, riders och kontrakt, teknik, säkerhet, catering, 

insläpp, publik och avslutning. Ni behöver inte uppfinna hjulet en gång till då det finns många 

arrangörer som begått misstagen långt innan er. 

Seminarieledare: Johan Red Top Larsson  - Red Top driver tillsammans med Lotten 

Erlander Pustervik - en av Sveriges ledande scener för konserter och klubbar. 

 
 
 
 



 

 
Hållbara arrangemang (seminarium) 
Innehåll: Hur kan man använda musik och festivaler för att göra samhället bättre? Vad är 

socialt entreprenörskap? Hur tar man ansvar för miljö och jämställdhet i festivalindustrin – 

och varför är det så viktigt? Ett seminarium med praktiska verktyg och tips på både ekologisk 

och social hållbarhet inom musikevents/festivaler. 

Seminarieledare: Louise Lindén - grundare av Livegreen Produktion, ett produktionsbolag 

som kombinerar musik, hållbarhet, impact och entreprenörskap. 

 

Arrangera tillgängligt (seminarium) 
Innehåll: Kultur ska vara tillgängligt för alla och alla ska ha samma möjlighet att delta i 

kulturlivet. Många personer som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. 

Det kan till exempel handla om nedsatt rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, nedsatt 

syn, nedsatt hörsel eller funktionsnedsättning till följd av psykisk ohälsa. Möjligheter för 

personer med funktionsnedsättning att tillgodogöra sig kulturutbudet är beroende av 

tillgänglighet. I det här seminariet har du möjlighet att lära dig hur du gör dina arrangemang 

mer tillgängliga. 

Seminarieledare:  Eva Johansson  - konsulent tillgänglighet på Kultur i Väst. 

 
Normkreativitet (workshop) 
Innehåll: Vilken roll spelar normer i arrangörskapet? Vad innebär ett normkritiskt 

förhållningssätt? Det finns många olika normer som påverkar arbetet som arrangör, bland 

annat normer kring geografi, kön, sexualitet, funktion och bakgrund. Här bjuds en verkstad 

och ett samtal kring metoder och tips, perspektivvidgning och kvalitetssäkring - allt med 

fokus på hur att göra ditt kulturarrangemang bättre. 

Workshopledare: Stina Nilss - RFSL Borås/Textival/KulturUngdom. Stina har i och med sitt 

arbete som arrangör såväl som inom normkritik stora kunskaper kring arrangörskap, normer 

och jämlikhet. 

 

 

 
 



 

 
 
Turnésamverkan med arrangörer (workshop) 
Innehåll: Emues har skapat en innovativ funktion som ger möjlighet för arrangörer att 

effektivt marknadsföra sina event. Detta genom direkt marknadsföring till de personer som är 

mest intresserade av det specifika arrangemanget. Men, hur? Det får du lära dig på denna 

praktiska workshop. Workshopledare: Markus Wiklander grundare av emues.com 

 

Seminarier & Workshops (Pass 3 och 4)  

Söndagen 20:e november. 
Du kommer kunna välja ett seminarium samt en workshop under söndagen. 

 
Arrangören som konstnär (seminarium) 
Innehåll: En arrangör är också en konstnär, det är Scenkonstguidens övertygelse. Ett 

seminarium som ger argument för arrangören som kreativ medskapare och utmanar synen 

på arrangören som en administratör. 

Seminarieledare: Scenkonstguiden -  Scenkonstguiden jobbar för att lyfta scenkonsten och 

synliggöra konstens styrka. Detta genom att skapa scenkonsthändelser och mötesplatser, 

producera redaktionellt material och skapa digitala hjälpmedel som gör scenkonsten mer 

lättillgänglig. 

 

Säkra arrangemang (seminarium) 
Innehåll: Hur bör man tänka när det gäller evenemangssäkerhet och varför är det viktigt? 

Här lär du dig om planering och genomförande i olika miljöer och vikten av vilken målgrupp 

du riktar dig till. Du får exempel på hur man skapar ett tryggt och säkert arrangemang och 

hur man bör agera om det uppstår en händelse eller kris. Seminariet kommer också att 

innehålla samtal om de sexuella övergrepp som skett under festivalsommaren och hur man 

kan förhålla sig till dessa. 

Seminarieledare: Jonas Arlmark - Säkerhetsansvarig på Göteborgs Kulturkalas. 

 

 



 
 
Kulturpitchen (workshop) 
Innehåll: Här har du chansen att sälja in (pitcha) dina idéer och drömmar för en expertpanel. 

Panelen består av personer från Göteborgs kultursektor. Under 5 minuter ska du pitcha din 

idé, efter pitchen får du frågor och feedback från panelen. Ett utmärkt sätt att finslipa dina 

kommande projekt på.  

 
World Café (workshop) 
Med hjälp av metoden World café eller cafédialog som den också kallas diskuterar vi olika 

frågor kring arrangörskap samtidigt som vi lär känna varandra och delar med oss av våra 

egna erfarenheter.  

 
Marknadsför ditt event med en film (workshop) 
En workshop där du kan göra din egen film för att marknadsföra ditt evenemang. För att 

synas genom den stora mängden event som arrangeras varje år, kan en reklamfilm vara ett 

enkelt sätt att locka fler deltagare. Med video kan du förmedla varför just ditt event är unikt 

och bäst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meny 

Maten kommer från Global Picnic.  Global Picnics vision är ett Göteborg. 
Ett Göteborg fyllt av smaker och smakupplevelser där samhörighet och förståelse är 
vardagsmat och livets krydda är viljan att vara tillsammans. Deras största ambition, i det 
långa loppet, är att bidra till att avstånden mellan människorna i Göteborg minskar.  
 
 
19/11 Lättare Lunch - Matig smörgås med sötpotatis, getost och granatäpple, smaksatt 
med saffran- och tahinisås.  
 
 
19/11 Middag - buffé Mirza Ghasemi. Persisk tomat- och aubergineröra (vegansk). 
Vegetarisk Tagine. Algerisk grönsaksgryta som serveras med kikärtor, couscous och harissa 
(chillipasta). Från Nordafrika. Bröd och smör.  
 
 
20/11 Lunch - Kall lunchlåda bestående av spenatrutor med bönsallad som serveras med 
en yoghurtsås. En rätt inspirerad av smaker från mellanöstern. 


