Serie-

förmedlingen
Vi vill göra det enkelt,
roligt och kreativt att
arbeta med tecknade serier!

ah! nu vet jag var
jag kan hitta en
tecknare!

SERIEFÖRMEDLINGEN
Serieförmedlingen är Seriefrämjandets länk mellan uppdragsgivare och uppdragstagare inom vår
konstform. Vi vill göra det enkelt,
roligt och kreativt att arbeta med
tecknade serier – från pappret till
skärmen och ända in i det fysiska
rummet.

UPPDRAGSFÖRMEDLING
Seriefrämjandet förmedlar uppdrag mellan seriearbetare och beställare. Vi erbjuder service i form
av rekommendationer, rådgivning,
information och mycket mer. Vi
fungerar som länken mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren – allt i syfte att
se till att serier i dess många former gläder
människor i alla åldrar.

FÖR UPPDRAGSGIVARE
Till dig som vill ha serier i någon form
erbjuder vi olika tjänster för att göra det så
enkelt som möjligt. Vi ger dig rådgivning i
till exempel vad du kan använda tecknade
serier till. Du får information om serier
och de professionella som arbetar med
det.
Vi hjälper dig också att komma i
kontakt med Sveriges bästa utövare.

FÖR UPPDRAGSTAGARE
Till dig som är medlem och arbetar professionellt med serier erbjuder vi hjälp
och stöd. Vi kan ge dig rådgivning och information om exempelvis arvode. Vi ser
också till att du syns ute i branschen genom webbplatser, trycksaker, utställningar med mera. Du får dessutom vår tidskrift
Bild & Bubbla och har tillgång till fortbildning och medlemsförmåner.

det här tycker
jag du ska
vara med på!
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SERIEFRÄMJANDET
Seriefrämjandet är Sveriges organisation för konstformen
tecknade serier och verkar för att sprida kunskap om och
utveckla seriekonsten. Förutom att driva Serieförmedlingen
ger vi ut kulturtidskriften Bild & Bubbla, delar ut seriepriset
Urhunden, driver Svenskt Seriearkiv och arrangerar festivaler, utställningar, föreläsningar och mycket mer.

SERIEFÖRMEDLINGEN DRIVS AV SERIEFRÄMJANDET MED
STÖD AV KULTURRÅDET OCH REGION SKÅNE.

kontakta
oss!

Seriefrämjandet
040-661 40 70

Friisgatan 15 B

info@serieframjandet.se

214 21 Malmö
www.seriefrämjandet.se

