
 

 

 

Kalle Haglund på turné i Stockholms län 
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Genom projektet Kulturbygdsturnén anställs 24 kulturutövare av Bygdegårdarnas 
Riksförbund. Skådespelaren Kalle Haglund är en av dessa som nu kommer att ha 
publika framträdanden och workshops i distriktets bygdegårdar.  

– Lägg namnet Kulturbygdsturné på minnet för under nio månader framåt kommer 15 
musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 1 författare och 1 dansare skapa 
kulturupplevelser i hela landet under det namnet, säger Stefan Löfgren, projektledare för 
turnén. 

Kulturutövarna är anställda i varsitt bygdegårdsdistrikt och ska turnera i bygdegårdarna där 
med 15 framträdanden och 4 workshops vardera, dessutom ska de göra två framträdanden 
i ett annat distrikt. 

Kulturbygdsturnén är en alldeles unik satsning som genomförs med stöd via Statens 
kulturråd. Projektbidraget är en del av det återstartsbidrag som anslogs av Regeringen 
tidigare under året. 

– Jag tror att det här kommer att få stor betydelse för återstarten av hela kulturlivet i 
Sverige, inte bara i storstäderna utan även på landsbygderna. Den samlande kraften i 
kulturupplevelserna sätter ljuset på och ökar intresset för levande kultur i hela landet, säger 
Per Lodenius, förbundsordförande i Bygdegårdarnas Riksförbund. 

Om Kalle Haglund  

Kalle Haglund är en mix av komik, poesi, musik och författarkonst. Genom att ta sina 
personliga berättelser via fantasi och bortom ironi fördjupar han bilden av den moderna 
människan och det samhälle vi lever i. Med vemod, charm, eftertänksam och underfundig 
humor har Kalle Haglund blivit en mycket hyllad ordkonstnär och underhållare, och ett bra 
exempel på berättelsekonstens betydelse för svensk teater och komik. 

Lär mer om alla kulturutövarna: https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/24-kulturutovare/ 

Om kulturbygdsturnén 

• Kulturbygdsturné blir lokala arrangemang och ger arbete till 
yrkesverksamma kulturutövare. 

• Över 500 kulturupplevelser i hela landet. 
• Hållbarhet med kulturutövare från regionen. 
• 24 regionalt anställda yrkesverksamma kulturutövare. 
• Utövare inom folkmusik, bildkonst, teater, musik, dans, konsthantverk. 
• 406 publika arrangemang. 
• 96 konstnärligt ledda workshops. 
• Bygdegårdsföreningarna betalar inget för kulturutövarnas framträdanden. 
• Finansieras genom återstartsstöd på tio miljoner kronor från Statens kulturråd. 

Om återstartsbidraget 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Femail.production.notified.com%2Fc%2FeJxdjUuOwyAQBU9jdrEaaPNZsJjN3INAO0aJwcLtSHP7IdtIb1WvpKIgjUGNi5cgcrhTRLuK1CrHxJ1SOQpVLjm4xXpntNiC94qUQpkTZQNWGqcWr8GvFsAnbcUrbMzHOemfSf2O3f8emR6x59hrnE8a6B377U39ecZ9Ix5A4e15vfjqF7dxfhxRggKlwCsHRhrpZ4eRFjSGUCa0CSaEo7d8JS6tzrVxWQvlObVd9LC3WlIcyndecJAWF2f_AbipTlI&data=05%7C01%7Cmonica%40bygdegardarna.se%7C96b4db13d9c74043fadb08daa1194b4d%7C15b336b01d8642088f7cff6e67fadffc%7C0%7C0%7C637999427280125339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LO2QjuoTp%2FMqcnv25nLW9lIkI%2BDG2RunFy7KTZGt33I%3D&reserved=0


Kulturrådet har beviljat bidrag till 1 203 aktörer inom kulturområdet för att stötta 
återhämtningen efter pandemin. 2013 ansökningar kom i till Kulturrådet, som utlyste 
bidraget i februari/mars. Totalt betalas 663 miljoner kronor ut. Drygt hälften av 
ansökningarna har beviljats. Totalt uppgick de ansökta medlen till 1 530 miljoner kronor. 

 
 

 

 

Kontaktpersoner 

Bo Carlqvist  
Ordförande, Stockholms läns bygdegårdsdistrikt  
070-226 52 62  
bo.carlqvist@sv.se  
 

Monica Eriksson  
Sekreterare, Stockholms läns bygdegårdsdistrikt  
070-375 02 83  
monica@bygdegardarna.se  
 

 

Om Bygdegårdarnas Riksförbund  

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. 
Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. 
Vid årsskiftet 2021/2022 var 1452 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till 
riksförbundet.  

 

 

 


