Kulan och Kulanpremien

KULAN – TILL DIG SOM ÄR KULTURPRODUCENT
Vad är Kulan?

Kulan är en mötesplats som förenklar skolans och förskolans möte med kulturen
i Stockholm. Kulan inspirerar och förmedlar kulturupplevelser via webbplatsen
(pedagogstockholm.se/kulan), sociala medier, nätverksträffar, veckobrev och personliga kontakter.

Varför finns Kulan?

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken och i nationella läroplaner
formuleras tydliga mål för kulturarbetet i förskolan och skolan. Med Kulan vill utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen skapa möjligheter för kulturlivet, förskolan
och skolan att utveckla sitt samarbete så att stadens alla barn och unga får möjlighet att
både uppleva kultur och skapa själva.

Vad erbjuder Kulan dig som kulturproducent?

Via Kulan kan du som kulturproducent nå stadens pedagoger och kulturombud och
därmed ge barn och unga möjlighet att ta del av er verksamhet. Kulan erbjuder också
ett sökverktyg som gör det lättare för skolor och förskolor att hitta till era aktiviteter.
Du bjuds även in till möten för att vidareutveckla din kompetens.

Vem ansvarar för Kulan?

Kulan är en del av Pedagog Stockholm i samarbete med Kulturdirekt (kulturdirekt.se).
Ansvaret för Kulan har utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen gemensamt.

Vill du komma med i Kulan?

Ansökningsblanketten laddas ner via kulturdirekt.se/kulan. Din ansökan behandlas av
kulturförvaltningen och en referensgrupp. Grundkrav är att aktiviteten ska genomföras
i Stockholms stad och hålla hög kvalitet. Du som kulturproducent ska även ha erfarenhet
av att samarbeta med skolan/förskolan. Ansökningarna bedöms löpande.

Vad händer när du är godkänd?

Godkända aktörer får en egen administrationssida där ni presenterar er verksamhet i
text och bild. Där finner du också en manual. Även Kulturdirekt ger råd och stöd för
hur ni får ut mesta möjliga nytta av webbplatsen.
Kulturdirekt kontaktar du via e-post till kulan@kulturdirekt.se. Observera att ni kan
låta pedagogerna preliminärboka direkt på webbplatsen kulturdirekt.se/kulan.
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KULANPREMIEN
Vad är Kulanpremien?

Kulanpremien är en biljettsubvention som ger förskolan och skolan 50 kr i rabatt på
biljettpriser till utvald scenkonst, oavsett om huvudmannen är kommunal eller fristående.
Kulanpremien gäller per barn, per tillfälle. Kulturförvaltningen gör ett brett urval av
aktuella kulturaktiviteter som håller hög kvalitet både vad gäller konstnärlig nivå och
samverkan med förskolan och skolan.

Varför finns Kulanpremien?

Kulanpremien ökar barns och ungas möjlighet att få uppleva fri scenkonst. Kulanpremien är en kvalitetsstämpel som hjälper skolan och förskolan att hitta i utbudet.

Vad erbjuder Kulanpremien dig som kulturproducent?

Aktiviteter med Kulanpremien lyfts fram på Kulans hemsida, i veckobrev och i sociala
medier. De är tydligt markerade och sållas enkelt fram av förskolans och skolans
pedagoger med hjälp av Kulans sökverktyg. Kulanpremien signalerar ett brett, kvalitativt
och aktuellt kulturutbud för alla målgrupper från förskolan upp till gymnasiet.

Passar din aktivitet för Kulanpremien?

Kulanpremien omfattar endast aktiviteter producerade av fria aktörer, dvs inte institutioner. Första steget är att ansöka om att komma med i Kulan. På nästa sida kan du läsa
mer om hur Kulanpremien fungerar.
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2. En kvalitativ bedömning görs fyra gånger per år av kulturförvaltningen i samverkan med referensgruppen för Kulan.
Uppskatta hur många biljetter ni förväntar er kunna sälja under en Bokningsperiod. Varje kalenderår
är indelat i fyra Bokningsperioder. Det gör att utbudet ständigt förnyas och är attraktivt. Bokningsperiod kan jämföras med biljettsläpp.
När urvalsprocessen är klar tecknas en överenskommelse med kulturförvaltningen om hur många
biljetter som får säljas med Kulanpremien under en Bokningsperiod. Aktiviteterna markeras med
Kulanpremien på Kulan-webben.

2.

3. Biljetter med Kulanpremien kan
preliminärbokas av skolor, förskolor,
bibliotek, dagbarnvårdare och
kultursekreterare på
pedagogstockholm.se/kulan.

Urval och
besked
1. Då du har blivit godkänd
som aktör på Kulan, beskrivit
och publicerat era aktiviteter
på webben, kan du skicka ett
önskemål via din administrationssida om att få
omfattas av Kulanpremien.

1.

3.
Biljettbokning

Ansökan

Så här funkar det.
5.
Uppföljning
och
ersättning

5. Under året stämmer kulturförvaltningen av hur försäljningsläget ser
ut för att öppna för möjligheten att omfördela biljetter mellan produktioner eller rikta släpp till vissa stadsdelar eller till utvalda konstformer.
Ni fakturerar och redovisar kulturförvaltningen antal sålda biljetter
med Kulanpremien gånger 50 kr. Eftersom målet med Kulanpremien
är att alla barn i Stockholm stad ska få möjlighet att ta del av det fria
kulturutbudet används statistik från bokningar för att kunna göra
prioriteringar i nästkommande urval.

Biljetter kan även bokas
genom direktkontakt med er.
Då det antal biljetter med
Kulanpremien ni fått reserverade är slut kan resterande
biljetter säljas till ordinarie
pris.

4.
Aktiviteter

4. Aktiviteter och föreställningar genomförs
under vad som kallas Aktivitetsperioden.
Skolor och förskolor betalar ordinarie pris
minus premien om 50 kr per biljett till er vid
bokning eller då aktiviteten genomförs.

Support på Kulan: kulan@kulturdirekt.se.
För att logga in i din administrationsmiljö: kulturdirekt.se/admin.
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