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Förbund et för Ekop arke n fKulturhuvu d stads året

Föreningslivets Nationalstadspark

Organisation

Ko nt aktp er s on Kulturhuvdstadsåret : Mats Widb om/ Förb undet
for Ekoparken Richard N{urray

Programrå,d FFE:
Sammankallande Hans lYaldenström
Elisabeth Grate
Åke Livstedt
Sindre Nlagnusson, SNF Stockhoim
Richard Murray, FFE
Eva Nordens$on, Kommitt6n Gustavianska Parken
Ture Rangström
Anne1i Runelfeit, Haga- Brunnsvikens Vänner
Kristina Smedberg, Sth läns Hemmbygdsforbund
Jana Zup anc, Bellevuefiirb undet

Styrgrupp
Richard. Murray, sammaakallande
Birg:itta Bergqvist
Christer Grunder
Maria Iiarlsson, projektledare

Vi vill ha in:

r A11a foreningars prograntplan er for 1998

I llnnu orealiserade programidäer

t önshemål om hjälp i olika avseeenden
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. foreningar visar upp Ekoparken under Kulturhuvudstadsåret

. Bygger på foreningarnas programverksanihet

. FFE samordnar

. FFE/I(ulturhuvudstadsåret marknadsfor programmen

Teman?
Kultur - vad mer?

Tider?
Invigningen av entrrSerna
Övriga årstider - höst och vinter?

Platser ?

Konce ntration till Norr a Dj ur gårde n- Ha ga-Uiriks dai

Förbundets roll

Samordna progranl
- undvika tidsmässiga kollisioner (gä1ler även visavi andra större
arrangemang inom Kulturhuvudstadsaret)
- samordna tidsmässigt och geografi.skt så att flera arrangemang
genomfiirs tillsammans for att dra större publik (t.ex. vid
Hästfesten på Bellevue, vid invigningen av entr6erna, en höstfest
vid Stora Skuggan)

Sännor d,na marhnad,sförin g
- gemensam programfolder (eIIer flera for olika årstider eller
månader)
- samordnad annonsering i tidningar', på affrscher
- Kulturhuvudstadsårets on-line-progrå m

- FFE egen web-sida
- samordn2 fslsningarnas m.arknadsforing av varandra

Samor dna fin ansierirt g m. m.
- det kan vara lättare att få sponsorer om foreningarnas program
kan presenteras inom gemensamma ramar såsom Haga-
Brunnsvikens dag
- formedla behov av hjäip och tillgång till utrustning etc.

Stimulera förenin garn a t1llintresseväckande program!
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Samarbetsavtal

FFE anordnar programaktiviteter i Nationalstadsparken under
1998 med fokus på invigningen av entr6ernä
Sammanställer dessa i program
Trycker och distribuerar progtammet
Up p m ärks ammar tiil gän gli ghe t for funktio nshindrade

Samproduktionsersättning 400.000 kr (plus ersättning for moms
på ev. intäkter)

Polistillstånd i kopia till Kuitulhuvudstadsåret

Immaterieila rättigheter får utnyttjas underr 1998 av
. Kulturhuvudstadsåret (ska1l i:rfogas i ev. avtal med artister etc.)

TV- och radioutsändningar skall ske i samråd med FFE och
Kulturhuvudstadsåret

AII marknadsforing skall innefatta att det är'resultatet av ett
samarbete mellan Kulturhuvudstad'98 och FFE QoSSa)

All sponsring av program som ingår bygger på samtycke från
Kulturhuvudstad'98.

Senast 2311 skall projektet utvär'deras: ekonomisk redovisning,
program, besöksantal, forsäljning m.m. Denna info står FFE for.

Kulturhuvudstadsåret'98 skall erhålla tio fi ibiljetter tilI varje
program samt 10 rabatterade biljetter. -

Tvist avgörs av Stockholms handelskammarss skiljedomsinstitut
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