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RFoD
Riksförbundet för
Folkmusik & Dans

Din röst
i omvärlden
Enskild medlem
avgift 200 kr,
rabatterat 150 kr
(ung/stud/arbetslös),
familjemedlem 10 kr
(i samma hushåll)
Föreningar/grupper
avgift efter medlemsantal:
max 50: 350 kr
51-250: 450 kr
över 250: 550 kr.

Kontakta oss:
Nybrokajen 13A,
111 48 Stockholm

Din kulturpolitiska röst för
folk och världsmusik/
folk och världsdans

Tel: 08-407 17 74

Vi behöver bli
fler som tar ton
i kommuner och regioner /

info@rfod.se
www.rfod.se
www.folk.nu
www.stallet.st
www.katapult.nu
www.folkyou.se

nationellt och internationellt
informerar och samarbetar
formulerar behov och krav

Din röst
inom genren
I RFoD kan du bilda
en arbetsgrupp för att
förverkliga nya idéer
och projekt.
Just nu pågår:
Katapult för mångfald
www.katapult.nu
Nordic Romani Festival
www.lattjodrom.nu
Folk You
www.folkyou.se
Ta Plats / Epos
www.folk.nu/taplats
Världens musik och dans

Agenda
Bättre villkor för
arrangemang
Fler professionella utövare
Mer mångfald i kulturlivet
Lust – utmaningar –
mötesplatser för amatörer
Starkare infrastruktur
i hela landet
Polska som
immateriellt världsarv
En organisation
för unga, av unga:
Folk You

Medverkar
- bygger och främjar
Studieförbundet Kulturens
Bildningsverksamhet
Eric Sahlström Institutet
Amatörkulturens
samrådsgrupp, ax
Musikarrangörer i
samverkan, MAIS
Koalition för kulturdebatt
Samarbetsnämnden
för folklig dans
Kåldolmens dag

Statsbidrag till arrangörer
Gör du kontinuerligt
arrangemang med
professionella artister har
du chans att få statsbidrag
via RFoD.
Nya arrangörer kan få
startbidrag.
Hör av dig så berättar vi
mera.
öst:
idig h
t
n
a
k
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Nordisk
folkmusikkommitté

Musik och dans med
traditioner är i fokus

Vi tror på traditioner i rörelse.
Traditioner som lever, utvecklas
och är aktuella. Det vi älskar i det
gamla måste höras, synas och
utövas.Vi vill att fler ska nås av den
musik och dans som vi brinner för.

Samverkan gör
oss starka
RFoD samverkar
med andra i kulturlivet.
Samverkan gör vår
röst starkare.
Samverkan gör det
möjligt att förverkliga
fler idéer och drömmar.

Drivande
Folk och Världsmusikgalan
www.gala.se
Stallet Folk & Världsmusik
i Stockholm
Sveriges främsta scen
och mötesplats
www.stallet.st.
www.folk.nu
Ska bli genrens främsta
informationssida. Länka till
din hemsida eller gör en
egen enkel hemsida i
folk.nu.

Ger service
RFoD underlättar för
medlemsföreningar via
förmånligt STIM-avtal,
försäkringar mm.

Medlem
Som medlem får du
RFoD:s tidning
Folkmusik & Dans
samt nyhetsbrev på e-post.

föreningar till exempel
genom att delta på lokala
uppvaktningar.

Du har rabatt när du går på
Stallet Folk & Världsmusik
och andra arrangörsställen
i Sverige.
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