
NRFH Eventbidrag  
 
NRFH Eventbidrag är en bidrag du kan söka om du är ung och vill göra ett event i Rågsved. Du kan 
söka upp till 10 000 kr för att betala t ex artister, material eller resor till gäster. Bidraget är ett samarbete 
mellan Nya Rågsveds Folkets Hus och Stockholmsskolan. Du hittar mer om Stockholmsskolan på 
www.stockholmsskolan.se och www.instagram.com/konstsuger.  
 
Eventet måste: 

● Vara öppet för alla, dvs att vem som helst får komma. Eventet kan ändå ha en tydlig målgrupp, t 
ex “tjejer i högstadiet” eller “alla som gillar Snapchat”.  

● Hända i Nya Rågsveds folkets hus.  
● Anordnas av en eller flera personer, som är mellan 16-25 år.  

 
Exempel på event:  
Konsert, utställning, dansshow, bjuda in en kändis att berätta om ngt/talkshow, spoken word-kväll. 
 
Nya Rågsveds Folkets Hus ligger i Rågsved C, intill pizzeria Oasen. I Folkets Hus finns det en 
scen/dansgolv, ett café som det går att arrangera mindre konserter och samtal, och en liten konsthall. 
Dessutom finns det mötesrum som du kan låna om du/ni vill sitta någonstans och planera.  

 
Rågsveds konsthall. 

 
Folkets Hus café. 

 
Rågsvedssalen. 

 
Rågsvedssalen (scen).  

 

http://www.stockholmsskolan.se/
http://www.instagram.com/konstsuger


Det går att söka 2-10 000 kr för ett event.  
Pengarna betalas inte ut till den som söker. Istället står Folkets Hus för kostnaderna.  
Små inköp som du kan göra själv, ersätter Folket Hus mot kvitto. Fakturor och betalningar till t ex artister 
sköter Folkets Hus direkt. Alla kostnader måste komma överens om i förväg. I eventformuläret finns en 
rubrik (Budget) där den/de som söker skriver vad som måste betalas för och hur mycket allt kommer att 
kosta.  
 
Coach: 
Om du har frågor kring vad och hur ett event kan göras på Folkets Hus, eller vill ha tips på hur du kan 
utveckla din idé, finns Erik Annerborn från Stockholmsskolan till din tjänst. Han nås på 
erik.annerborn@konstframjandet.se eller 073-693 72 42.  
 
Du söker genom att fylla i en blankett, antingen digitalt eller på papper.  
Mailas till: erik.annerborn@konstframjandet.se 
Eller lämnas till Michael Silkesjöö på Nya Rågsveds folkets hus.  
 

 
www.stockholmsskolan.se 
www.facebook.com/stockholmsskolan 
www.instagram.com/konstsuger 
 
www.nyaragsvedsfolketshus.se 
www.facebook.com/nyaragsvedsfolketshus 
www.instagram.com/nrfh 
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