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FOLK  OCH  KULTUR  —

en ny KULTURPOLITISK  ARENA

Folk och Kultur är ett nytt  kulturpolitiskt  konvent och en tribun för konst och kultur  i  hela
Sverige.  Första konventet äger rum 7 —  10 februari  2018 i  Munktellstaden, Eskilstuna.

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om
kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och
vara en mötesplats för det breda kultur-samtalet inom alla politikerområden. Vi tror på den
öppna dialogen där konst och kultur är basen, men där övriga samhällsområden deltar
aktivt. Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och
medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för
oss alla.

Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i
samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga
myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion
och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart
och inkluderande samhälle.

Förutom spännande samtal, debatter och seminarier, kommer Folk och Kultur presentera ett
digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare
och publik under konventet kommer du kunna ta del av ett brett konst- och kulturutbud från
hela Sverige.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i
Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och
Landstinget Sörmland.
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ANMÄLAN TILL FOLK  OCH  KULTUR

Folk och Kultur pågår från kl.14  onsdagen  den  7  februari till kl.14 lördagen den 10
februari.

Utställartorgets öppettider är:
Onsdag 7  februari  14.00—18.00, Torsdag 8  februari  09.00-18.00,

Fredag 9  februari  09.00- I 8.00. Lördag 10 februari  09.00-14.00

PRISER  deltagarpass

Rabatterade priser (gäller fram till 30 november  2017) Pris inklusive moms
1  dag I  250 kr
2  dagar I 875 kr
4  dagar 2  500 kr
Fri entré till utställartorget

Ordinarie priser (gäller från  l  december 2017) Pris inklusive moms
I  dag I  575 kr
2  dagar 2 250  kr
4  dagar 3  125  kr
Fri entré till utställartorget

Priser för medlemmar hos Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och
Länsmuseernas Samarbetsråd

Pris inklusive moms

I dag 625  kr
2  dagar 1 000 kr
4  dagar 1  250  kr
Fri entré till utställartorget

information  DELTAGARPASS

Med ett deltagarpass får du tillgång till hela konventet som kommer innehålla bland
annat seminarier, workshops, föreställningar och ett utställningstorg.

För dem som arrangerar kulturprogram, seminarium eller workshop under konventet
så ingår ett dagspass till 1 samordnande person (under innevarande dag).

Villkor och information
När din bokning är klar får du din bekräftelse via e-post. Var noga med att du fyller i rätt kontaktuppgifter. Har
du inte tätt din biljett inom  24  timmar efter din beställning, vänligen kontakta folkoehkulturt meeta ainse.
Folk  och Kultur reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Betalning
Enklast betalar du med kort direkt via nätet. Faktura är möjligt vid köp över I 000 kr, glöm då inte att fylla i
fakturaadress, eventuellt kostnadsställe och referens. Vi tillämpar 30 dagars betalningstid.

Ångerrätt

Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenentangsbiljctter. När betalning skett är du därför
bunden av ditt köp. Avbokning är dock möjlig fram till den lojanuari  2018, vid avbokning tillkommer en
avbokningsavgift på 500 kronor.
Det går att Överlåta biljetten till en annan person kostnadsfritt. kontakta då folkochkultur meeta ain.5e.


