
Presentation av artisterna och föreningen 
 
Det är trevligt att någon presenterar artisterna innan konserten börjar (på spel- och 
danskväll: innan intromusikerna börjar spela). Det är också mycket viktigt för 
Folkmusikkaféet att någon presenterar föreningen, så att vi kan få fler medhjälpare i 
framtiden. 
 
Nyckelmannen har ansvar för att hitta någon som kan presentera artisterna eller göra det 
själv. 
 
Förberedelser 

• Om du inte vill presentera själv, hitta i god tid någon annan. Ge personen denna 
instruktion. 
• Tänk igenom presentationen innan kvällen (räkna inte med att ha tid på kvällen). 
• Prata med artisterna i början av kvällen och fråga om de vill att du ska säga 
något särskilt. 
• Prata med minst en person som man kan vända sig till om man vill vara med och 
hjälpa till på Folkmusikkaféet. Det kan t.ex. vara personer i styrelsen eller några av 
dina medhjälpare under kvällen. 
• Gör en fusklapp åt dig själv. 

 
Presentationen 
Detta är en checklista som stöd när du förbereder dig. Det här är bara förslag. Självklart ska 
du utforma presentationen som du vill: lägg till, ändra, dra ifrån och använd dina egna ord! 

• Använd mikrofon om det finns. 
• Välkomna publiken. 
• Om oss: 
◦ Folkmusikkaféet är en förening och vi som jobbar gör det ideellt. 
◦ Vi vill gärna ha fler som hjälper till. 
◦ Det är roligt att vara med. 
◦ Man kan vända sig till person XXX om man vill hjälpa till. (Kom överens med 
den som är kontaktperson innan så att den är med och t.ex. reser sig upp. 
Styrelsevärden vet vem som är kontaktperson.) 
• Praktiska saker: 
◦ Nödutgångar: entrén samt dörren till innergåden (peka) 
◦ Aktuellt på Folkmusikkaféet och i Göteborg (t.ex. kurser, festivaler osv). 
◦ Vad händer i kväll (oftast: 1 timmes konsert, sedan behövs hjälp att ta undan 
stolarna, sedan dans. När är pausen och vem spelar då?) 
◦ Nästa vecka på Folkmusikkaféet. 
• Presentera artisten: 
◦ Glöm inte namnet! Annars behöver du inte alls säga mycket om du inte vill, de 
flesta artister presenterar sig själva ändå. 
◦ Be om en applåd för artisten. 

 
Efter konserten 
Om du behöver hjälp att plocka undan stolarna, gå upp och säg det. Ta fram vagnarna innan 
konserten tar slut och säg att det ska stå 12 stolar på varje. 
 


