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”…Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet
att utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga, inte endast i eget intresse utan även för
samhällets berikande”. Artikel 30, Paragraf 2

Föreningens syfte är att arbeta utifrån visionen: ”Alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt
i en värld där olikheter ses som värdefulla”.
Syftet ska uppnås genom att föreningen leder och arrangerar kurser, initierar och iscensätter föreställningar
och andra kulturaktiviteter såväl nationellt som internationellt.
Verksamheterna är av hög konstnärlig kvalitet, och med en spännvid inom musik, dans, teater och konst.
Målgruppen för våra verksamheter är alla människor utifrån allas unika förutsättningar.

”Share Music arbetar utifrån visionen att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en
värld där olikheter ses som värdefulla”

”Vi vidgar scenkonsten globalt med konstutövare som oberoende av uttrycksmöjligheter tar plats
tillsammans. Vi inspirerar, engagerar och provocerar ”

•
•
•
•
•
•
•

Alla människor har rätt att uttrycka sig konstnärligt.
Alla människor har unik potential.
I möten människor emellan skapas nya kreativa uttryck.
Vårt arbetssätt omvandlar begränsningar till styrkor.
Öppen atmosfär och att dela med sig av kunskap och erfarenheter är grunden i vår verksamhet.
Vi ser en styrka och stort värde både i den konstnärliga processen och i resultatet.
Vi vill vara en förändrande kraft i ett globalt sammanhang.

Sceniskt
Tillsammans!
Spjutspets
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Differentierad ekonomi där det råder balans mellan verksamhetsbidrag, projektmedel och egenintäkter. Att
på sikt bygga upp ett eget kapital för att trygga likviditeten.

Finansiering och resurser – möjliga alternativ
•

Bredare offentlig finansiering:
- Nationell finansiering via exempelvis Kulturrådet
- Regional finansiering från fler regioner

•

Egenintäkter:
- Insamling via 90-konto, månadsgivare
- Ökad försäljning av tjänster; kurser, föreläsningar och föreställningar

•

Söka privat finansiering:
- Privata finansiärer via filantropi/stiftelser

•

Söka företagssamarbete

4

•
•
•
•

Ge plats för människor med olika förutsättningar och skapa nya kreativa uttryck
Bygga och stärka vårt varumärke
Ökad synlighet
Nå nya publikgrupper

•
•
•

Utöka repertoaren med 1 större ny föreställning/år fram till 2017
Regelbunden turnéverksamhet med årligt gästspel utomlands
En barnföreställning på repertoaren

•
•
•

Inspirera genom att dela med oss av vårt arbetssätt och förhållningssätt
Utöka verksamheten för att ge fler möjlighet att delta
Säkra återväxt och nya talanger

•
•
•
•
•

Ha fasta tidsperioder för kurserna 3-5 st/år
Etablera ett basutbud
Hitta flera fasta kursbaser varav en i Sthlms-området och i Västra Götaland
Rekrytera 1-2 nya ledare/år
Revidera system för kursavgifter

•
•
•

Undersöka möjligheten till högskoleutbildning
Utveckla internationellt konvent
Delta/närvara på strategiska mässor och utveckla samverkan med mässindustrin
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