Verksamhetsplan för Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb 2019 – 2021
Syftet med en verksamhetsplan är att peka ut de mål och strävanden som föreningen tycker är
viktiga att uppnå under verksamhetsperioden. Tanken med en plan som sträcker sig över tre
år, är att skapa lite mer långsiktiga målsättningar.
Vi ska även fortsättningsvis vara den jazz- och bluesklubb i länet som erbjuder ett varierat
konsert-utbud och som under verksamhetsperioden 2019 – 2021 erbjuder publiken en
uppkäftig ”off-pistmusik”. Det är viktigt att det finns en spelplats i kommunen för levande
musik där professionella musiker kan få anständigt betalt för sitt konstnärliga arbete.
Vi ska erbjuda en scen för unga oetablerade musiker och även kunna ge utrymme åt våra
lokala hjältar
Det goda rykte som klubben under åren fått bland yrkesmusiker har medfört att vi ibland får
chansen att vara den klubb som är starten för en turné eller en Sverigepremiär för utländska
gästspel.
En ökad självfinansieringsgrad med minskat beroende av bidrag från stat/ kommun/ region/
sponsorer är ett viktigt mål att sträva mot. Ett sätt att minska detta beroende är att försöka öka
medlemsantalet, men framför allt att aktivt arbeta för att vi får mer och nya publiker på våra
arrangemang. Ytterligare en annan viktig aspekt är att det ske en föryngring av publik,
medlemmar och styrelse.
Under perioden 2019 – 2021 skall vi sträva mot att:
- öka medlemsantalet jämfört med 2018 (233 st inklusive Kävestaelever)
- få mer publik till våra arrangemang med målet 1100/betalande per år
- arrangera minst 10 konserter per år under perioden 2019 – 2021
- arbeta för en föryngring av publiken, där vi måste bredda begreppet jazz/blues
- erbjuda en spelplats där vi medvetet försöker öka andelen kvinnliga musiker, mål 40/60
- söka nya publiker, spelplatser, medarrangörer med syftet att få fler besökare
- fortsätta samarbetet med Kävesta Folkhögskola
- sträva efter att få till ett samarbete med Alléskolans musikesteter
- öka medlemmarnas delaktighet i klubbens verksamhet
- ordna någon medlemsaktivitet per år
- arrangera två ”Local Heroes” kvällar per år med lokala förmågor.

Hallsberg den 21/3 2019
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