
Konserthusets vänners verksamhetsplan 2023-2025.   

 
Ändamål 
Föreningen bidrar till att utveckla Västerås konserthus som mötesplats för musikintresserade, 
tar vara på och utvecklar ideellt engagemang för verksamheterna i huset samt skapar och 
stärker relationer mellan musikliv, organisationer och näringsliv. 

 
Vision         
            Konserthusets Vänners Vision: 
            Västerås Konserthus är tongivande för Västeråsarna genom att vara 

- En stolthet för staden 
- En mötesplats för breda musikaliska upplevelser och ökad livskvalitet 
- Ett hus med låga trösklar för människor att mötas och få gemenskap 
- Ett samspel mellan mat, musik och möten 
- En inkörsport för barns och ungdomars engagemang för musik 
- En knutpunkt mellan musik, dans, konst och teater 
- Ett konserthus med verksamhet året om 
- En gemensam plattform för stadens musikföreningar 

 
Aktiviteter 

- Vi bidrar ekonomiskt till att sprida information om verksamheten i Västerås 
konserthus 

- Vi bidrar ekonomiskt till förbättringar av teknik och faciliteter i huset för att 
konkurrenskraftiga musikupplevelser ska kunna erbjudas samt bistår med reparationer 
och förnyelse av instrument 

- Vi stödjer Västmanlandsmusiken i utvecklingen av nya koncept och sammanhang för 
musikupplevelser 

- Vi skapar genom artistfonden i samverkan med Västmanlandsmusiken och 
Sinfoniettans vänner möjlighet att engagera musikaliska artister av hög internationell 
klass till Västerås konserthus 

- Vi stödjer Västmanlandsmusiken och restaurangen i Västerås konserthus i 
vidareutvecklingen av temat mat-musik-möten 

- Vi vårdar våra partners och rekryterar aktivt fler nya partners för att utöka det 
ekonomiska stödet till Västerås konserthus 

- Vi arrangerar partnerträffar där partners kan visa upp sig och bilda nätverk 
- Vi välkomnar medlemmar och partners i konserthusets foajé               
- Vi delar ut ett årligt stipendium till unga artister inom musik eller dans för att 

stimulera deras professionella konstnärliga utveckling 
- Vi bidrar till att ett pris delas ut i musiktävlingen Imagine som vänder sig till unga 

musiker 
- Vi söker nya vägar för att nå yngre medlemmar 
- Vi arbetar aktivt för att underlätta ”en väg in” till konserthuset för stöd från allmänhet, 

näringsliv och organisationer 
- Vi utvecklar vår hemsida med ny betallösning 

 
  



Mål   2022  2023 - 2025 
   
Antal enskilda medlemmar      153  Rekrytera 50 nya 
medlemmar årligen 
Antal partners      9   Rekrytera 30 
företag/organisationer under perioden  
Årlig sponsorsumma                    125 000                      Ökning med 100 000 kr 
per år till 400 000 år 2025 
En fördjupad samverkan med Kombinerat medlemskap Stärka artistfonden och 
utveckla samverkan 
Sinfoniettans vänner 
 
Uppföljning  
Varje styrelsemöte 
 
Utvärdering 
En gång per år i samband med årsmötet 
 
Västerås den 17 januari 2023 

 
 
 


