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Till företagare och föreningar inom leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd i Nässjö, Eksjö,
Vimmerby, Hultsfred, Högsby och del av Oskarshamns kommuner
Evenemang är en viktig del av en levande och attraktiv landsbygd. Under 2017-2018 driver vi
projektet ”Det goda evenemanget” – med syftet att stärka evenemangskulturen i sex
medlemskommuner som ingår i leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd. Målet är att stödja
föreningar och företag att skapa framgångsrika evenemang som genomsyras av hållbarhet,
jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet.
Har ni behov av att bolla idéer och tankar kring evenemang, kanske söker ni inspiration från någon
annan som ordnar framgångsrikt evenemang, vill göra studiebesök eller utbyta erfarenheter och
samverka med andra arrangörer? Vi kan stödja er med:
- enskilda rådgivningsmöten
- föreläsningar/nätverksträffar
- studiebesök för erfarenhetsutbyte och inspiration
Det finns också en möjlighet för arrangörer att söka medfinansiering av evenemang hos föreningen
Astrid Lindgrens Hembygd. Vi kan medfinansiera utgifter upp till 15 000 kronor för lokalhyra, ljus och
ljud, artist/föreläsare eller scenhyra. Kravet är att evenemanget genomförs i linje med föreningens
mål inom hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet. En förenklad ansökan och korta
beslutsvägar ska göra hela processen så smidig som möjligt, och bli ett stöd till föreningar och företag
som vill vidareutveckla eller skapa nya evenemang. Mer information om kriterier för medfinansiering
och ansökan finns på www.astridlingrenshembygd.se (fliken Egna projekt).
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd driver också evenemangskalendern Allt som sker
www.alltsomsker.nu, kalendern visar vad som händer i kommunerna Nässjö, Eksjö, Vimmerby,
Hultsfred, Högsby och Oskarshamn och sidan har cirka 40 000 besökare/år. En arrangörer kan själv
(kostnadsfritt) marknadsföra och lägga upp sina egna evenemang. Evenemangskalendern Allt som
sker kan ses som ett komplement till andra marknadsföringskanaler och kalendrar som finns i
området. Gå gärna in på www.alltsomsker.nu och registrera er och därefter lägg upp era evenemang.
Välkommen att höra av er med funderingar/frågor!
Vänliga hälsningar
Cathrine Jansson
Projektledare Det goda evenemanget
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Astrid Lindgrens Hembygd, Badhusgatan 3, 598 37 Vimmerby
Astrid Lindgrens Hembygd arbetar med landsbygdsutveckling inom ramen för lokalt ledd utveckling
genom leadermetoden. Under programperioden fram till 2020 finns nästan 30 miljoner i
projektmedel att söka för utvecklingsprojekt i området. Leaderområdet omfattas av Nässjö, Eksjö,
Vimmerby, Hultsfreds, Högsby och del av Oskarshamns kommuner.

