
Sveriges Spelmäns Riksförbund 
bjuder in samtliga landskapsför-
bund till panelsamtal och efter-
följande dialog.

Plats: Digitalt via Zoom, länk skick-
as till anmälda deltagare en dag 
innan.

Anmäl ditt deltagande på:

www.kulturens.se/ideellt-utovande

IDEELLT

Samtalet kretsar kring de förutsättningar 
som vår genre har med inriktning på kul-
turpolitik och kulturarv.

Pandemin har satt oss alla i en ny sits där 
vi behöver tänka nytt och annorlunda. 
Hur kommer vårt utövande se ut och hur 
förhåller vi oss till de givna förutsättning-
arna? Har tiden i isolering lärt oss något 
nytt? 

Gamla invanda strukturer och traditioner 
behöver få ny form för att fungera. ”Om 
man ska syssla med tradition behöver 
man gå med på att man är delaktig i en 
förändringsprocess”. 

Vad är och kan bli ”Det nya normala”?
Att vårda ett kulturarv, innebär det att 
bevara eller gemensamt utveckla? Vilken 
roll tar folkmusikgenren i framtiden och 
hur ska vårt kulturarv hållas levande och 
spegla samtiden?

Hur värderas ideell verksamhet där kon-
tinuitet är en stark del och där det socia-
la sammanhanget och engagemanget är 
viktiga komponenter?

Efter panelsamtalet fortsätter diskus-
sionen och leds då av SSR:s ordförande 
Hadrian Prett. Vi utgår ifrån tre teman 
med utgångspunkt i landskapsförbunden 
och de enskilda medlemmarna. 

PROGRAM  - 17 APRIL

12.00-13.00  
Panelsamtal med inbjudna gäster, 
samtalet leds av Ingela Thalén.

13.00-14.00  
Fortsatt samtal mellan landskapsför-
bunden och riksförbundet. Samtalet 
leds av Hadrian Prett.

Deltagare i panelsamtalet

Mette Vårdal är 
kulturproducent, 
historiker och för-
fattare, med hjärta 
för folkmusiken. 
Vice ordförande 
i styrelsen för Ri-
ksscenen i Oslo, 
och har vart ord-
förande i Norges 
Ungdomslag. Tillsammans med sin 
make, folkmusikern Vegar Vårdal, 
driver hon företaget Kultivator. Aktiv 
lokalpolitiker, och engagerad med-
lem i Vågå spel- og dansarlag. 

Dan Lundberg är 
en svensk musiker, 
musiketnolog och 
generaldirektör 
för Statens musik-
verk. Docent i mu-
sikvetenskap vid 
Stockholms uni-
versitet och vid Åbo Akademi. Hans 
forskningsfält rör frågor om musik, 
identitet, kulturarv och ideologi samt 
svensk och europeisk folkmusik ur 
ett musiketnologiskt perspektiv.

Ingela Thalén är 
samtalsledare. 
Hon är medlem 
och sitter i sty-
relsen för Stock-
holms spelmans-
gille, tidigare 
riksordförande 
i Svenska Folk-
dansringen och var med och bild-
ade Kulturens Bildningsverksamhet. 
Ingela spelar cittra i Gillet, Klackrent 
och tidigare i Russindalen Spelmän. 
Ingela Thalén har ett mångårigt 
förflutet som förtroendevald inom 
kommunal- och rikspolitiken. 

Arrangemanget sker i samverkan med:

Lawen Redar är 
socialdemokra-
tisk politiker och 
riksdagsledamot, 
kom in i riksdagen 
som statsrådser-
sättare för stats-
minister Stefan 
Löfven och blev ordinarie ledamot 
den 1 oktober 2015. Lawen Redar är 
ordinarie ledamot i kulturutskottet 
och EU-nämnden.

Hadrian Prett är musiker, riksspelman och ordförande 
i SSR. Brinner för ideella deltagarkulturer och med kul-
turarv och kulturarvande som särskilt intresse. Är en av 
lärarna på folkmusikinstitutionen på Kungl. Musikhögsko-
lan i Stockholm. Har turnerat världen runt med Urga och 
Cirkus Cirkör och jobbat mycket med scenkonst och tea-
ter. Tidigare VD för Eric Sahlström Institutet i Tobo.

UTÖVANDE I FOKUS!

http://www.kulturens.se/ideellt-utovande 

