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Ledare

Vi stänger dörren om 2021 i denna vår 2022 när 
Europa skakas av det  grymmaste krig som många 
inte trodde skulle verkställas. Det är ett uppvak-
nande till en oväntad omkastning och vi vet inte 
hur det slutar. Vi ser nu en ny dagordning och nya 
prioriteringar för samhället i stort . Hot hörs från 
nära håll mot vårt land. Flyktingar kommer i tu-
sentals. Vi påverkas. 

Hur kan då vi påverka det som sker? Inte genom 
att sitta tysta i alla fall. Vi behöver nu vårt civil-
kurage för att uppmärksamma det onda som sker, 
visa vårt stöd till Ukrainas folk , ge vår röst till pro-
test mot krigshets och för demokratin. Kultur och 
demokrati är nära lierade. Den fria kulturen lever i 
demokratins värdegrund. Jag hoppas att kulturen 
kan fortsatt vara en röst och tröst och humanis-
mens försvarare. Jag hoppas vi möts på manifest-
ationer och demonstrationer och visar att detta är 
så viktigt - människors motstånd och kamp mot 
den brutalitet som kriget är. Människors kamp för 
humanitet och yttrandefrihet.

Covidsmittan som satt spår i delar av verksam-
hetsåret 2021 är nu inte längre att betrakta som 
en pandemi. Vi märker hur det börjar blomstra igen 
i de verksamheter som drabbats mest av restrik-
tionerna. Det är vi så klart glada över. Vi fortsätter 
med det som är vårt uppdrag; att synliggöra och 
backa upp ungas kreativitet och arrangemang. Det 
känns positivt på alla sätt. Det i sig känns som ett 
motstånd i krigets skugga.

Inger Unenge
VERKSAMHETSLEDARE
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Mål och vidgat deltagande

Vår verksamhet bygger på KulturUngdoms 
LSU 2021-2024. Sammantaget handlar all vår 
verksamhet om följande fyra mål: 

Mål 1: KulturUngdom ska stimulera ungas 
intresse för arrangörskap och eget skapande 
inom kultur. 

Mål 2: KulturUngdom ska samarbeta med an-
dra aktörer och bidra till goda förutsättningar 
för unga arrangörer och kulturutövares möten 
och erfarenhetsutbyten. 

Mål 3: KulturUngdom ska vara en efterfrågad 
resurs för unga i hela Västra Götaland. 

Mål 4: KulturUngdom ska bidra till regio-
nal utveckling och till social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet

Vidgat deltagande

“Jämlikhet och allas tillgång till kultur 
är viktiga fokus för verksamheten. Kul-
turUngdom ska utveckla metoder för 
att nå och angå missgynnade grup-
per, vars deltagande i kulturlivet gene-
rellt sett är lågt, och vars röster sällan 
hörs i det offentliga samtalet. Detta 
gäller inte minst unga på landsbygden 
och i förorter till städer. Fokus är att ge 
plats för ungas röster och arbeta mot 
diskriminering.”  

- ur LSU 2021-2024

Inom konstformer och projekt kommer vi att 
fortsätta arbeta med vidgat deltagande. Vi 
försöker generellt att öka vår medvetenhet  
 

och vaka över att vi faktiskt gör vad vi kan.  
Vi eftersträvar ett intersektionellt perspektiv. 
 
Under våren 2021 slutförde vi en utbildning 
för att få HBTQI certfiering. Under 2022 följer 
vi upp certifieringen med återkommande upp-
dateringar inom fältet HBTQI.
 
I de projekt och samarbeten vi själva driver 
kommer vi att se till representation avseende 
jämställdhet och jämlikhet vad gäller kön, köns- 
överskridande identitet eller uttryck, etnicitet 
och funktionshinder. I vårt nya projekt Veten- 
skapelser har vi en särskild inriktning mot 
unga med intellektuella funktionshinder.
 
Inom de olika kulturformer som vi arbetar med 
kommer vårt arbete för ett vidgat deltagande  
att redovisas per konstform eller projekt.
 
Vårt arbete med unga på landsbygd och i städer 
kommer vi fortsätta i samma riktning som 2021 
– vi ska informera om våra K-pengar och andra 
stöd runt om i regionens mindre kommuner och 
förorter. I år gör vi en riktad insats för de es-
tetiska programmen på regionens gymnasie-
skolor. Den informationsturné som vår kom-
munikatör påbörjade fick avbrytas på grund 
av covid och vi hoppas att den kan återupptas 
under 2022. I kontakt med kommunalförbun-
dens kulturstrateger kommer vi att fortsätta 
främja ungas kulturutövande över regionen. 
 
Vi kommer även att genomföra en kunskap-
sinhämtning under hösten för hela personal-
gruppen vad gäller landsbygd och normer 
kring stad och landsbygd.
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Verksamhetsberättelse 2021

Vi hoppades att 2021 skulle vara det år då pandemin 
släppte sitt grepp och vi åter kunde mötas som van-
ligt igen. Men vi fick återigen gå vidare med restrik-
tioner och avstånd. Det ska erkännas att vi inte hade 
samma “jäklar anamma, nu ställer vi om!” som året 
innan. Men vi togutmaningarna och fortsatte utveckla 
verksamheten utifrån de omständigheter som rådde. 
Digitala lösningar och nya nätverkskontakter har varit 
en del av den utvecklingen. Vi fick också möjlighet att 
stötta närliggande verksamheter som hade svårighe-
ter genom att utlysa en del av våra medel som blivit 
över då flera arrangemang fått strykas. 17 verksam-
heter fick del av dem.

Vi genomförde också några särskilda satsningar under 
2021 i vår verksamhet:

Internationellt
Enligt mål 2 är en av indikatorerna att  främja interna-
tionella utbyten och nätverk. Under pandemin har det 
varit ett utmanande mål, men vi har ändå haft inter-
nationella utbyten.
 
Inom scenkonsten har det skett genom nätverksar-
bete och studiebesök, framför allt genom samarbete 
med Fringe Festival men även genom studiebesök i 
Bilbao genom EU projektet Trainart.

Konstkonsulentens deltagande i EU projektet “Cultu-
ral Educators in the Digital Era” varar fram till som-
maren 2022. Projektet har gett regionala aktörer och 
personer i målgruppen möjlighet till gemensam in-
ternationell fortbildning, digitalt och fysiskt , bl.a. på 
plats i Polen. En eventuell fortsättning i ett framtida 
gemensamt EU projekt diskuteras.

Inom musikens område har vi sedan flera år haft en 
ledande roll i musiknätverket Excite, som är ett festi-
valsamarbete mellan nio partners från  olika länder  
i Europa. Vi har också gett musiker stöd till interna- 
tionella turnéer.  

Nationellt
I februari var Kulturungdom konventpartner till Folk 
& Kulturs digitala event. Flera av våra konsulenter 
och projektledare var involverade i ett konstformsö-
verskridande inslag. Inom ramen för Avtryck produce-
rades en tre timmar långt filmmaterial som involve-
rade slöjd, text, musik, performance, Filmplats m.m. 
som visades på Folk & Kulturs plattform under rubri-
ken ”Unga Avtryck”, som leddes av en ung Kultur- 
Ungdom-medlem. Syftet var att lyfta ungas röster, 
skapande och samhällsengagemang. 

HBTQI-certifiering
Vi har arbetat vidare med temat HBTQI efter avslutad 
certifieringskurs. Vi håller ämnet levande genom åter- 
kommande uppdateringar. Under 2021 har vi haft 
samverkan och aktiviteter med Stolt Scenkonst och 
Lesbisk Plats. 

Projektet Vetenskapelser
Under 2021 gav koncernavdeningen för kultur i Västra 
Götalandsregionen KulturUngdom ett uppdrag att 
sondera möjligheten att skapa ett  projekt för unga 
tillsammans med en extern part. För detta ändamål 
var det tänkt att Stenastiftelsen skulle kontaktas. Pro-
jektet skulle ge konstutövare, som haft en tuff period 
under pandemin, möjlighet till uppdrag och därmed 
inkomst. Finansiering i uppstarten skulle ske genom 
medel från VGR. Vi bar på en projektidé att samman-
föra vetenskap med konst; att på konstnärligt vis ge-
stalta vetenskap. En utförlig rapport om Vetenskapel-
sers aktiviteter finns att läsa längre fram i texten.

Digitala möjligheter under pandemin
Under 2021 har vi fått Kulturrådsmedel från VGR till 
att stärka och utveckla våra kapaciteter när det gäl-
ler digitalisering och teknik. Vi har utvecklat  digitala 
lösningar för att ha verksamheter under pandemin. 
Folk & Kultursatsningen är en sådan. Digital region-
festival för UKM är en annan. Digitala gruppmöten för 
Filmplats likaså.
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Imagine som inte kunde genomföra lokala deltäv-
lingar lät deltagarna ansöka genom att själva spela 
in och skicka bidrag från surfplattor eller smartpho-
nes. Musiken har streamats och spelats in i studio. Vi 
har också använt vår hemsida som ett showroom för 
olika aktiviteter som inte kunnat genomföras fysiskt.

Men det blir givetvis inte detsamma som att mötas. 
Från UKM ser vi t.ex. att det verkar generellt väldigt 
svårt att få deltagare till digitala evenemang. För-
hoppningsvis var det sista gången vi gjorde en helt 
digital regionfestival.

Från Filmplats är erfarenheten genomgående att del-
tagarna tycker det är synd att så många träffar blivit 
digitala istället för fysiska. Det är svårt att göra film 
ensam i sitt rum, och inga av de filmprojekt vi plane-
rat att genomföra under 2021 blev genomfört på det 
sätt vi tänkt. Exemplen är flera på att det finns ett 
starkt behov av att mötas fysiskt.

Projekt

_ Avtryck

I KulturUngdoms projekt Avtryck samlar vi på sam-
manhang, initiativ, residens, kurser och tillfällen som 
rör konst, samhälle och påverkan. Genom dessa platt- 
formar erbjuder Avtryck en plats för konstnärligt un-
dersökande. Avtrycks projektledare är även Kultur- 
Ungdoms konsulent för slöjd och konst.

Folk & Kultur
Inom ramen för Avtryck producerade konstkonsulenten 
ett tre timmar långt filmmaterial som involverad bl.a. 
slöjd, text, musik, performance och Filmplats. Denna 
satsning på Folk & Kultur var i samverkan med scen-
konst- och textkonsulenternas områden. Här sam-
arbetade vi också med Konstra och SpinnUnga som 
både arbetar med inkluderande dans och scenkonst. 

Nordiskt ljus 
Inom ramen för Avtryck och konst erbjöds kursplatser 
på Nordiskt Ljus-festivalen i Kungälv under somma-
ren, som alla utgick från perspektiv om historia, ak-
tivism, konst och politik, ursprungsbefolkning, kamp 
och berättelser samt var med och arrangerade en 
musikkonsert med den samiska artisten Elin Teilus. 
Unga scenkonstutövare i vår region fick möjlighet att 

utveckla sitt eget konstnärskap. Residenset var också 
en viktig plats för att möta andra scenkonstnärer och 
skapa nya nätverk. Denna aktivitet var en samverkan 
mellan konsulenterna för Avtryck och Scenkonst.

Win Win Youth Arena
Under hösten var KulturUngdom medarrangör till 
hållbarhetsfestivalen Win Win Youth Arena med allt-
ifrån quiz till tipspromenad, klädbyte, filmvisning och 
utställning med unga konstnärer.

_  Filmplats

Filmplats riktar sig till alla mellan 13-25 år som vill 
lära sig att skapa film eller utvecklas som filmare  
via praktiska workshops, personlig handledning och 
filmproduktion. Vi erbjuder gratis workshops och  
deltagarna får möjlighet att resa till filmevents,  
nätverka och få inspiration.

Filmplats har under 2021 arrangerat workshops på 
sex orter: Alingsås, Borås, Stenungsund, Angered/
Göteborg, Skövde och Lidköping. Vi har efter del-
tagarundersökningar utformat extra workshops för 
dem som vill komma in i den professionella film-
branschen, och planerat genomföra dem med pro-
fessionella filmarbetare i syfte att förbereda våra 
deltagare att kunna ta praktikplatser och enklare as-
sistentsjobb i branschen. Dock blir dessa workshops 
av först 2022 på grund av covid-situationen under 
året som gått.

Inom projektet har vi också uppmuntrat våra delta-
gare i Filmplats att söka K-pengar för sina projekt, 
där de kan förverkliga sina filmprojekt. Vi har sökt 
Filminstitutets Talent to Watch och beviljats 100 
000 kr som vi fördelat till 12 unga filmare under 
året, samt till en extern jury som bedömt deras 
filmprojekt. 

Samarbeten
Vi har samarbetat med Studiefrämjandet i flera kom-
muner. Vi har samarbetat med Borås kommun, Blå 
Stället i Angered och Stenungsunds kommun. Vi  
har också samarbetat med Film i väst, Filmcloud  
och andra aktörer på filmområdet.

Våra workshops har varit ett sätt att föra samman 
unga för att skapa tillsammans. De har fått handled-
ning av professionella och semiprofessionella filmare. 
På varje ort har vi försökt att nå minoriteter och vi 
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lyckats få relativt jämn könsfördelning på våra olika 
träffar. Det är något fler tjejer än killar som deltar 
i Filmplats, och som tydligast är det i Alingsås och 
Stenungsund där cirka 75% av gruppen är tjejer. I 
Borås och Stenungsund engagerar vi flera deltagare 
med funktionsvariationer. Vi kommunicerar mycket 
via sociala medier och Filmplats hemsida.

Vi jobbar med social hållbarhet genom att vara så in-
kluderande som möjligt i våra träffar. I den workshop 
vi planerat om scenografi finns en ambition om att 
återanvända material och låna istället för att köpa 
i den mån det är möjligt. Detta för att plantera ett 
hållbart medvetande och förhållningssätt redan  
från början. 

Filmplats arbetar hela tiden för att ungas röster ska 
höras och synas. Vi uppmuntrar dem till att skapa 
egna filmer och vi hjälper dem att hitta vägar att visa 
dem. Vi pratar om demokrati, yttrandefrihet och MR 
och vi uppmuntrar deltagarna att använda MR-frågor 
som inspiration i sitt skapande.

Pandemins påverkan på verksamheten
Vi hade planerat att ha fler fysiska träffar men fick 
styra om många till digitala på grund av pandemin. 
Vi hade även planerat en resa till Novemberfestivalen  
i Trollhättan för att våra deltagare skulle få träffa fil-
mare från hela landet, men när Novemberfestivalen 
bestämde sig för att göra årets festival digital anord-
nade vi istället en fysisk träff tillsammans med Go-
thenburg Film Studios där våra deltagare fick umgås 
och skapa enkla filmer tillsammans. De fick också se 
filmer som streamades från Novemberfestivalen. Det 
blev en mycket lyckad dag trots förändringen. 

Det genomgående är att deltagarna tycker det är 
synd att så många träffar blivit digitala istället för  
fysiska. Det är svårt att göra film ensam i sitt rum, 
och inga av de filmprojekt vi planerat att genomföra 
under 2021 blev genomfört på det sätt vi tänkt. Några 
korta filmövningar gick att genomföra när smittan i 
samhället var låg, men de längre projekten gick om 
intet. Deltagarna hoppas att nästa år blir mer som van- 
ligt och att de ska kunna genomföra filmprojekt till-
sammans då. Många uttryckte stor glädje över möj-
ligheten att kunna pitcha sina filmidéer för en jury 
och faktiskt få pengar till att genomföra sina idéer. 

_  Imagine 

Imagine är sedan några år den nya benämningen 
på den tidigare musiktävlingen Musik Direkt. Sedan 

1986 har vi tävlat om vem som är bäst på scen 
– det fortsätter vi med men vi utvecklar också 
Imagine till ett roligt, lärande och utvecklande 
coachningsprogram.

När verksamhetsplanen för 2021 skrevs så trodde vi 
att pandemin var på väg bort och att vi skulle få ett 
hyfsat normalt år för vår verksamhet, runt årsskiftet 
så märkte vi att det inte skulle bli så. Våren prägla-
des starkt av pandemin och vi blev tvungna att ställa 
in/ställa om i principt allt som var planerat. Istäl-
let för fysiska deltävlingar fick alla som hade ansökt 
spela in sig själva med en mobil/padda och skicka in 
det, det blev 12 akter som skickade in bidrag. En jury 
fick titta på dessa inspelningar och välja ut sex akter 
som gick vidare till regionfinalen, detta spelades in 
och presenterades på våra Facebook- och Instagram-
konton. Inför regionfinalen fick dessa sex akter ta 
del av två olika digitala workshops. Den ena leddes 
av Kalle Widén och handlade om hur en kan spela in 
själv hemma med enkla medel. Den andra leddes av 
Niklas Olovsson som jobbar på Landvetter Kulturhus 
och handlade om STIM, royalties, musikförlag och 
hur en tjänar pengar på sin musik. 

Streamad regionfinal
Vi lyckades genomföra regionfinalen på ett sätt 
som var närmare en riktig konsert, vi spelade in allt 
i förväg (akterna fick vara på plats en och en) och 
streamade det vid ett senare tillfälle. Det kändes 
väldigt viktigt och roligt att vi i alla fall lyckades 
genomföra detta, vi fick mycket positiv respons från 
alla deltagare, det märktes att det fanns ett stort 
behov av evenemanget. Regionfinalen spelades in 
på Folkets Hus i Uddevalla och gjordes i samarbete 
med Uddevalla kommun och QTECH. Även riksfina-
len fick bli digital, alla regioner skickade inspelningar 
från sina regionfinaler, detta klipptes ihop med ett 
liveprogram som region Jönköping ansvarade för och 
streamade. I Västra Götaland byggde vi en studio 
på kontoret där vi satt tillsammans med vår akt och 
följde det hela. 

Utvecklingsarbete i den nya säsongen
Under hela våren fortsatte vi med utvecklingsarbetet 
och vi landade i en plan för hösten (och våren 2022). 
Vi öppnade ansökan tidigare än vanligt och hade en 
mycket kortare ansökningsperiod, 24 september till 
31 oktober. Under denna tid fick vi in 18 anmälningar 
som efter ett urval slutade i 10 akter som gick med 
i programmet. I november genomförde vi vår första 
workshop tillsammans med Annelie Johansson som 
berättade om sin musikaliska resa och hennes arbete 
som turnerande musiker, producent, skivbolagsägare 
och låtskrivare. Vid detta tillfälle fick akterna mer 
info om hela programmet, de fick lära känna varandra 
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och vi som jobbar med projektet och även ge input 
på vad de vill lära sig mer om framöver. I december 
genomfördes workshop nummer två tillsammans 
med Landvetter kommun och Niklas Olovsson, han 
föreläste om STIM, musikförlag, royalties och rättig-
heter. Båda dessa workshops filmades så att delta-
gare som inte var på plats kunde se det i efterhand. 
Vi har även jobbat med planering av speltillfällen 
för alla akter som kommer att ske under våren 2022. 
Detta är tänkt att vara renodlade speltillfällen som 
inte är en del av tävlingen. Dessa speltillfällen kom-
mer ske på olika platser i regionen i samarbete med 
en kommun eller någon form av musikorganisation 
och ge akterna möjlighet att både visa upp sin musik 
och knyta nya kontakter utanför programmet. Än så 
länge känns det nya upplägget mycket lovande och 
vi ser fram emot att fortsätta med detta under 2022.

_ UKM

UKM är ett festivalkoncept som är en mångårig verk-
samhet inom KulturUngdom. Lokala festivaler av och 
med unga kulturutövare pågår under våren för att 
samlas i en regional festival som KulturUngdom år-
ligen ansvarar för i samarbete med någon kommun i 
Västra Götaland.

Lokala UKM-festivaler 2021
Alla UKM-festivaler blev 2021 helt digitala, både på 
lokalt, regionalt och nationellt plan. I Västra Götaland 
arrangerades fem stycken digitala lokala UKM-festivaler 
under april och maj månad i Åmål, Mellerud, Tanum, 
Stenungsund och Mölndal. De lokala festivalerna an-
passade sig till den digitala regionfestivalen genom 
att filma sina scener och akter samt fotografera konst. 
Akter och verk visades genom Youtube eller Facebook. 
Vi stöttade de lokala festivalena genom ekonomisk 
hjälp till hyra av utrustning och marknadsföring. Vi 
erbjöd även hjälp med filmning genom vår praktikant. 

Genom samverkan med hemslöjdskonsulenterna på 
Förvaltningen för kulturutveckling kunde vi även i år 
erbjuda en digital slöjdworkshop för alla lokala festi-
valer under tre onsdagar. Under våren arrangerade vi 
två digitala nätverksträffar för de lokala UKM-samor- 
dnarna i Västra Götaland. Detta för att vi och de skulle 
hitta en gemensam styrfart i pandemin inför festival- 
säsongen våren 2021. På hösten arrangerade vi en 
upptakts-nätverksträff inför 2022 med fokus på nya 
kommuner och siktet inställt på fysiska festivaler. 

UKM Regionfestival 2021
Kring UKM Regionfestival samarbetade vi 2021 med 
Åmåls kommun där vi genomförde festivalen 29 maj. 
På grund av pandemin hade vi beslutat att göra en 
helt digitalt festival. Programmet hölls under en 
dag och livesändes Karlbergsgymnasiet i Åmål via 
YouTube med förinspelade scen- och konstbidrag. 
Alla kommuner och bidrag som gjorde en lokal festi- 
val deltog även i regionfestivalen. Utöver dessa bidrag 
tillkom anmälningar direkt till regionfestivalen via ett 
open call där unga i målgrupp från hela Västra Göta-
land fick möjlighet att delta. 17 stycken bidrag till-
kom på detta vis. Detta gav oss en livestream med 
34 bidrag som leddes av två unga konferencierer. 
Förutom livestreamen gavs två workshops och  
ett panelsamtal.

Som ett kompletterande forum för att deltagarna 
skulle kunna mötas skapade arrangörerna en Discord- 
server som var öppen under hela festivalen. Dessvärre 
var deltagarantalet i de övriga aktiviteterna något 
lågt, men stämningen på plats på Karlbergsgymna-
siet bland arrangörsgruppen och crew på plats var 
fantastiskt, och programmet och workshopsen höll 
en väldigt hög nivå.

I planeringsarbetet inför UKM Regionfestival jobbade 
vi i vanlig ordning med en ung ledningsgrupp, där vi 
tillsammans med Åmåls kommun har utvecklat me-
toden kring arbetet med ledningsgruppen under två 
års tid. Vår och Åmåls roll var att leda arbetet, stötta 
ledningsgruppen och ingå i staben, dit även två 
mentorer var kopplade, bland andra KulturUngdoms 
kommunikatör. 

Vi startade arbetet med gruppen i början av februari 
och träffades digitalt under ett antal helgmöten där 
ledningsgruppen planerade och arrangerade festiva-
len med fullt ansvar. Processen var något mödosam, 
mycket på grund av att alla möten hölls digitalt och 
tiden var också knapp. Men, trots detta blev resulta-
tet ändå väldigt bra.

Under 2021 sökte vi och förankrar vi också samarbe-
tet med värdkommun för UKM Regionfestivalen 2022, 
vilket blir Åmåls kommun igen.

Hösten 2021
Genom det nationella projektet “Arrangera mera” fick 
de lokala arrangörerna, som planerat, möjlighet att gå 
två kurser i arrangörsskap under oktober och november. 
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Båda hölls digitalt och en riktade sig till lokala sam-
ordnare (vuxna som stöttar unga) och en till unga ar-
rangörer. Båda kurserna ligger nu också digitalt på 
utbildningsportalen på ukm.se, vilket kommer att frä- 
mja och gynna arrangörsskapet inom UKM framöver. 

I september startade vi och Åmåls kommun upp pla-
neringsarbetet inför UKM Regionfestival i maj 2022. 
Vi började rekognosera potentiella festivalplatser och 
planera upplägg och rekrytering av ledningsgrupp. I 
oktober hade vi första träffen med de 10 personerna 
mellan 16-26 år som ingick i den nya ledningsgrup-
pen. De började med att gå arrangörsutbilningen för 
unga arrangörer som en upptakt förarbetet. 

UKM Sverige och UKM Riksfestival 2021
Ett naturligt åtagande under året har varit att ingå i 
och jobba med UKM Sveriges styrelse, där vi utöver 
att driva föreningens arbete framåt har rollen som 
kassör och stöttar även med ekonomiadministration 
genom KulturUngdoms ekonom. Medlemskapet inne-
bär också ett deltagande i nationella konferenser och 
samlingar vilket har hållits två gånger under året. Ett 
ytterligare nationellt och värdefullt viktigt grepp är 
att åka till UKM Riksfestival.

UKM Riks blev en helt digital festival via Discord och 
Twitch i stället med två projektledare som drev och 
samordnade festivalen tillsammans med några unga 
arrangörer. Ett tre dagar långt program arrangerades 
17-19 juni med tre livesändningar där vi från Västra 
Götaland hade med 20 bidrag (8 scen- och 12 konst-
bidrag) och där varje region deltog på olika sätt. Vi i 
Västra Götaland stöttade arrangörerna med att vara 
värd för en av livesändningarna som gjordes via Twitch. 
 

_ Vetenskapelser

Under 2021 gav koncernavdeningen för kultur i Väs-
tra Götalandsregionen KulturUngdom ett uppdrag att 
sondera möjligheten att skapa ett projekt för unga 
tillsammans med en extern part, i detta fall Stena-
stiftelsen. Vi bar på en projektidé att sammanföra 
vetenskap med konst; att på konstnärligt vis gestalta 
vetenskap. Inledningsvis finansierade VGR en upp-
start av projektet. Ett viktigt syfte med projektet är 
att ge konstutövare uppdrag och inkomst.

Vår t.f scenkonstkonsulent hade erfarenhet av perfor- 
mance lectures från Linnéuniversitet och även av ser- 
ien Fysik för Poeter på Chalmers; det fanns alltså insp- 
irerande exempel på hur man kan jobba med denna idé. 

I samtalen med Stenastiftelsen fanns inledningsvis 
ett intresse från deras sida. Vi sökte projektmedel 
från dem till projektet, men fick tråkigt nog avslag. 
För de medel som ändå finns avsatta har vi drivit 
projektet med siktet mot att söka andra medel för en 
fortsättning under 2022. Med befintliga medel kan 
projektet drivas under våren 2022.

Vetenskapelser startade upp som projekt i september 
2021 och under hösten har mycket tid ägnats åt att 
skapa nätverk och omvärldsbevaka liknande projekt 
regionalt, nationellt och internationellt. De första 
månaderna låg fokus på att nätverka och starta  
upp samarbeten med andra aktörer runt om i regi-
onen för att skapa möjlighet att genomför gemen-
samma aktiviteter. 

Samverkan
Projektet samarbetade och samverkade under hös-
ten 2021 med forskare och lärosäten, fria konstnärer 
inom olika konstnärliga fält, organisationer, festivaler 
och institutioner som liksom vi vill tillgängliggöra 
vetenskap till unga personer. 

Inom projektet främjar vi konstutövares möjlighet att 
komma tillbaka till arbete efter covidpandemin. Det 
har vi gjort genom att ge möjlighet till sysselsättning 
för konstnärer från olika fält. Vi har erbjudit möjlig-
het att delta som workshopledare och även skapat 
möjlighet för performanceartister, skådespelare, dan-
sare och musiker att mötas och skapa och spelat en 
föreställning ihop med fysikprofessor Fredrik Höök 
från Chalmers. Vi har haft riktade utlysningar för att 
nå deltagare från hela regionen.

Internationella kontakter
Projektet fick internationella kontakter via ett 
EU-projekt dit en av våra samarbetspartners från 
Ocean Blues gavs möjlighet att resa på en utbildning 
i att arrangera för unga. Efter det har vi kommit kon-
takt med en teatergrupp för personer med intellek-
tuella funktionsvariationer i Portugal. Vi kommer att 
få ett studiebesök av deras konstnärliga ledare våren 
2022. Vi kommer också att se över möjligheten att 
samarbeta på något sätt med dem och andra aktö-
rer i ett internationellt samarbete med målgruppen 
konstnärer med intellektuella funktionsvariationer.

Ocean Blues
Vi startade under hösten ett samarbete med Göte-
borgs Universitet och projektet Ocean Blues. Ocean 
Blues vänder sig till målgruppen årskurs 9 samt 
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gymnasiet. De vill ge ungdomar kunskap om klimat- 
förändringar och havsmiljö och inspirera ungdomarna 
genom att berätta om vad som kan göras för att vända 
klimatångest till aktion. Vi genomförde tre dagar då 
70 ungdomar kom till Kristinebergs marinbiologiska 
forskningsstation. De fick genom föreläsningar, labo- 
ratoriejobb och fältstudier med båt lära sig om havs- 
miljö. Sedan mötte de fotograf Jerker Andersson som 
höll en inspirationsworkshop för att lära ungdomarna 
att berätta om havsmiljö och miljöpåverkan med hjälp 
av fotografi. Fotografier från dagen publicerades se-
dan på vår hemsida med elevernas egna reflektioner. 
Utvärderingar som gjordes ger möjlighet att utveckla 
projektet ytterligare.

AHA-festivalen
I samarbete med Chalmers AHA festival skapade 
fem scenkonstnärer ett verk som bygger på föreläs-
ningen Fysik för fjärilar. Vi skulle också samarbeta 
med aktörer i Skara genom unga deltagare i deras 
ungdomshus Stureplan samt elever på gymnasiet på 
Katedralskolan. Planeringen var att de skulle vara 
medskapare i föreställningen Fysik för fjärilar och 
scenkonstnärer tillsammans med de fem professio-
nella scenkonstnärer som var med. Men det visade 
sig att datumet för festivalen sammanföll med ett 
nationella prov vilket de upptäckte sent i processen 
så vi fick gå vidare med enbart scenkonstnärerna.

Inkludering
Vi planerar att lyfta det inkluderande perspektivet 
för att öka delaktigheten i projektet. Personer med 
intellektuella funktionsvariationer är en grupp vi vill 
samarbeta med  i vårt projekt. Vi har inte genomfört 
några arrangemang under 2021 för detta men vi har 
nätverkat och gjort planer för kommande event i början 
av 2022. En dag om vetenskap och gestaltning med 
temat hav för särskolans årskurs 9 och gymnasieele-
ver. Vi vänder oss till den här gruppen för att personer 
på särskolan inte har tillgång till att själva gå vidare 
till högre utbildning och ta del av forskning och ve-
tenskap. Samma grupp har också svårt att få tillgång 
till yrkesutbildningar inom konst och att själva få ta 
steget till att bli professionella konstutövare. Vi sam-
arbetar här med Göteborgs Universitet, Regionteater 
Väst och Scenkonstutbildningen Språng och Konstra.

Fortsättning 2022
De samarbetspartners som vi har samarrangerat våra 
två arrangemang med detta år – AHA festivalen på 
Chalmers och Ocean Blues –  har varit väldigt nöjda 
med vårt arbete. Båda vill fortsätta samarbeta.

Det finns ett stort intresse hos organisationer och 
skolor att samarbeta runt de här frågorna har vi 

märkt. Vi ser att Vetenskapelser erbjuder ett nytt 
perspektiv som understödjer universitet och högsko-
lor i den tredje uppgiften att nå ut med sitt arbete 
till allmänheten. Vi erbjuder en möjlighet att genom 
samverkan gestalta deras kunskap. Vi öppnar en dörr 
som de inte har nyckeln till själva. De å sin sida delar 
gärna delar med sig av den kunskap och expertis som 
de besitter. Det ger ny kunskap, nya kontakter och 
spännande konstupplevelser.

Konstformer

KulturUngdoms konsulenter jobbar med konstfor-
merna film, musik, konst, scenkonst, slöjd, spel och 
text. Förutom att utlysa och ge bidrag i form av K- 
pengar till projekt som unga arrangörer och utövare 
kan söka, jobbar konsulenterna uppsökande och i 
samverkan med unga, med civilsamhälle och kommuner.

_ Film

Filmdagen
KulturUngdoms Filmdag blev en filmvecka och visades 
digitalt i mars via vår hemsida. Ett femtontal filmer 
visades och eventet blev lyckat med en hel del tittare. 
KulturUngdoms Filmpris delades ut som avslutning. 

Vlogg
Vloggen fortsatte på vår hemsida med fokus på fil-
mare och deras K-pengaprojekt. 

Filmplattformen
K-film öppnade under 2021. Åtta filmer ligger för 
närvarande uppe och fler är på gång in. Plattformen 
är ett sätt för oss på KulturUngdom att uppmärk-
samma medlemmarna och deras filmer och ge dem 
ett extra visningsfönster. 

Skaraborgs Filmfestival
Festivalen ställdes tyvärr in i år. Det kom in för få an-
mälningar, troligen på grund av pandemin. Vi gjorde 
istället ett visningsfönster för filmerna på vår hemsida. 

CinemAfrika
Nytt samarbete med CinemAfrika och deras tematiska 
filmvisningar tillkom under året. Projektet fortsätter 
en bit in på 2022.
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Bright Future Independent
Samarbete med Bright Future Independent Filmfesti-
val startades 2021. KulturUngdom stödde initiativet 
som hade sin filmfestival i maj både på biograf och 
digitalt. Festivalen satsade på unga filmare och  
arrangörer samt med tema på en hållbar värld.  

_ Konst

Konstresidens Vrångsholmen
Under sommaren arrangerade KulturUngdom till-
sammans med två unga konstnärer för tredje året 
konstresidenset Vrångsholmen skola i Tanums 
kommun. Årets workshops bestod bland annat av 
teckning, magiskt skrivande, ljud, ton och röst, fö-
reläsning om degrowth, konceptuella övningar och 
samtal. Ett tydligt gemensamt intresse och diskus-
sioner tog successivt form kring frågan om hur vi 
människor, och konstnärer, kan leva tätare tillsam-
mans på ett hållbart vis, för både individen och värl-
den i stort. Diskussionerna resulterade i beslutet att 
skapa en studiecirkel för att tillsammans kollektivt 
fortsätta utforska dessa frågor.

Kulturaktiviteter i Hjo
Under sommaren medarrangerade vi ett antal kultur- 
aktiviteter i Hjo som genomfördes tillsammans med 
en ung KulturUngdom-medlem. Bland annat konst- 
workshop, kreativa träffar, odling och digitalt skapande.

Boy Konsthall
Under hösten startade också ett samarbete med Boy 
Konsthall i Bollebygd upp, där målet är att varje år i 
februari erbjuda en ung konstnär möjlighet att göra 
en professionell soloutställning. Detta kommer fram-
för allt genomföras och redovisas 2022.

_Landsbygd

Samverkan med Lesbisk makt
Inom vårt landsbygdsuppdrag har vi inlett samarbe-
tet med föreningen och deras nystartade projekt som 
handlar om att skapa ett utbildningsprogram och 
handledning för unga lesbiska och queera personer 
på landsbygderna i Sverige. Samarbetet tar tydligare 
form under 2022. 

Landsbygdsnätverket
Medverkade i digital medlemsträff den 25 november. 
Träffen verkade för att underlätta för medlemmar att 
använda nätverkets gemensamma resurser, kompe-
tenser och erfarenheter.  

_ Musik

Verksamhetsstöd
Vi fortsatte våra gedigna samarbeten med Beardmen 
i Skövde, Uddevallakassetten i  Uddevalla samt Klubb 
Undergrunden i Borås. Vi stöttade dem ekonomiskt 
för att underlätta  deras verksamheten för 2021 och 
i utbyte fick vi möjligheterna att sätta våra medlem-
mars  band på deras olika tillställningar under året. 

Turné / Resestöd
Trots en rådande pandemi kunde vi åtminstone stötta 
ett band att ge sig ut på turné, vi gick in och stöttade 
Trollhättan-baserade bandet Black House Hill och 
deras turné i Ukraina under sommaren. 

Vad har du i påsen?
Vi återupplivade Vad har du i påsen? som vi sänder 
via en egen Youtube-kanal. Där berättar artister om 
sina egna minnen från skivor som betytt mycket för 
dem. Det var väldigt uppskattat från många håll och 
kanter och vi fick till två avsnitt. Detta kommer att 
fortsätta 2022 med ännu fler band och artister. 

K-Stream
En sak vi valde att fortsätta med var vår digital scen, 
K-Stream, som vi gör i samarbete med  en av våra 
partners ute i Sävedalen, QTECH. Vi hann med två 
stycken sådana tillfällen och totalt stod fem stycken 
band på vår digitala scen. Vi köpte även loss video-
materialet från QTECH för att nu början av 2022 
kunna släppa varje enskilt bands uppträdande som 
en musikvideo för att dra fler människor till våra ka-
naler samt ge banden material som kan användas i 
marknadsföringssyfte. Banden får även tillgång till 
råmaterialet och kan använda det vidare. 

Nacksving
Ett samarbete som fungerade lika bra som alltid var 
såklart det vi har tillsammans med Nacksving Studios.  
Likt förra året öppnade vi upp för att fler band än 
normalt skulle få chansen att spela in och totalt fick 
sex band chansen att gå in i Nacksvings lokaler. 
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VG Live / Arrangörsnätverk
KulturUngdom jobbade vidare med styrgruppen från 
KICK och hade en stödjande roll till VG Live. 

VIVA Sounds
Vi var återigen samarbetspartner med festivalen 
VIVA Sounds i Göteborg. Vi fick då chansen att bjuda 
in två band från EXCITE-nätverket samt sätta tre av 
våra medlemsband på deras scener under festivalens 
två dagar i december 2021. 

EXCITE
EXCITE-nätverket lyckades genomföra några av sina 
festivaler trots pandemin och rådande restriktioner i 
alla länder. Detta året lyckats vi äntligen få iväg ban-
det Baula till Tammerfors i Finland och till festivalen 
Lost in Music. Väldigt lyckad tillställning och spelning. 
De flesta banden fick dock stå över sina spelningar 
och gjorde istället förinspelade live sessions däribland 
en av våra artister, Nathan Aeli. Detta lades upp med 
jämna mellanrum och blev lyckat trots att människor 
i allmänhet var och är ganska trötta på digitala kon-
serter vid det här laget. Vi la även till en ny medlem i 
organisationen i form av BBC Horizons från Wales. 

Avvikelser på grund av pandemin

K-Pengar  
K-Pengar har varit väldigt annorlunda även år 2021. 
Vanligtvis tillhör den största andelen ansökningar 
till vårt stöd just musikavdelningen. Men på grund 
av covid och restriktioner har ansökningarna minskat 
avsevärt; band har inte kunnat åka på turnéer, det har 
inte blivit några releaseevenemang, arrangörer har ej 
kunnat sätta upp spelningar och festivaler. 

Hemmaplan  
Projektet med att låta band i västra Götaland turnera 
i varandras städer fick även detta året ligga på is då 
möjligheterna för att ha arrangemang fortfarande var 
svåra att få till på grund av de olika restriktionerna. 

Festivalstöd  
Eftersom många festivaler valde att ställa in eller 
skjuta på det till nästa år på grund av pandemin blev 
det tråkigt nog inga stöd och samarbeten med festivaler.  

_ Scenkonst

Internationella scenkonstsmöjligheter. 
En dialog med Gothenburg Fringe Festival inleddes 
och en satsning på internationell scenkonst påbör-
jades under året. Det ledde fram till en workshop i 
internationell scenkonst i november. Där fick delta-
garna tips och trix både kring hur man hittar festiva-
ler, vad som är viktigt att tänka på inför en spelning 
och hur man söker finansiering.

Studieresa Bilbao 
Genom Eu-projektet Trainart besökte scenkonstkon-
sulenten Bilbao där hon var i kontakt och gjorde stu-
diebesök på följande organisationer: Haceria Arteak 
/ ZWAP (residensverksamhet, kulturhus), Pablo Ibar-
luzea International Theatre School (skola för unga i 
fysisk teater) och Cirkus - Zirkozaurre (cirkusresidens 
och verksamhet för barn och unga). Detta i förhopp-
ning om kommande samarbeten som kan ge resultat 
till KulturUngdoms målgrupp. 

Samarbeten med kommunerna Tanum 
och Tjörn
Vi har kontaktat Tanums kommun i samband med 
KUR stödet och även kartlagt. I september besökte 
scenkonstkonsulenten Scenstudion i Gerlesborg där 
samtal med konstnärliga ledningen skedde och möte 
med målgruppen. Detta har mynnat ut i ett samver-
kansprojekt med målgruppen i Gerlesborg som initie-
rades under 2021 och kommer genomföras 2022. 

Under 2021 upprättade vi samarbeten med Tjörns 
kommun, bland annat med Lilla sommarteatern och 
Delta Barn och Unga. Utöver detta har vi genom sam-
tal med den fria teatergruppen Teater Spera även fått 
in en K-peng och beviljat en K-peng. Kartläggning 
har skett. 

Workshophelg: Ljudberättelser & 
radioteater 
Tillsammans med medlemmen Jenny L Wallin och 
iFocus Studios arrangerades en workshophelg i Främ-
mestad 4-5 december. Deltagarna arbetade med egen 
text som de läste/spelade in och därefter redigerade 
ihop med ljudeffekter och musik. De arbetade i varsin 
studio med inspelningsteknik och redigeringsstation.
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Helgen avslutades med premiärlyssningar av delta-
garnas produktioner i en välutrustad biograf. Helgen 
engagerade åtta unga deltagare. 

Ditt Jobb. Mitt Liv.
Vi har samarbetat med Teaterfiket och MinT Teater 
och tog fram och spelade Ditt jobb. Mitt liv. – En  
interaktiv digital föreläsning om bemötande. Före- 
läsningen har spelats för stödpedagoger under ut-
bildning och för kollegorna i teatergruppen MinT 
Teater från Jämshögs folkhögskola. Arrangemanget 
skedde vid tre tillfällen i Trollhättan, Lidköping och 
Skövde. I projektet involverades Teaterfiket, Hög-
skolan Väst, Studiefrämjandet Lidköping, Lidköpings 
kommun, Jämshögs Folkhögskola, Skövdes Yrkeshög-
skoleutbildning för stödpedagoger, Studiefrämjan-
dets Skaraborg. 

Konstnärssamtal
Scenkonstkonsulenten var med och arrangerade ett 
digitalt konstnärssamtal med tonsättaren Rosali 
Grankull och textilkonstnären Hanna Norrna om att 
arbeta performativt och rumsligt inom olika konst-
områden och projektet Common Ground. Arrangörer 
var Konstmusiksystrar och KulturUngdom i samar-
bete med Konsthallen Lokstallet och Klangbotten/
Levande Musik. 

Gaga online dansworkshop 
I samarbete mellan KulturUngdom, Konstra, Spinn- 
Unga och ilDance togs dansworkshopen Gaga People- 
klass fram: en dans och rörelseklass för alla över 16 
år som vill dansa, oavsett erfarenhet eller funktion. 
Den utbildade Gaga-instruktören Emma Rozgoni 
ledde workshopen. Arrangemanget skedde vid två 
tillfällen. Första tillfället med deltagare från Göte-
borg, Kungälv och Mölndal. Vid det andra tillfället 
var deltagare från Lidköping och Sölvesborg (Ble-
kinge) då även i samarbete med Studiefrämjandet 
Skaraborg/Teaterfiket, ilDance, Jämshögs folkhög-
skola/ MinT Teater. 

Lilla Sommarteatern Tjörn 
KulturUngdom samverkade med Lilla Sommarteatern 
och Tjörns kommun. Genom projektet satte åtta ferie- 
arbetare, i åldrarna 15-17 år, upp föreställningen ”Det 
klumpiga trollet” på Sundsby säteri. Teamet skrev 
manus, byggde scenografi, sydde kostymer, fixade 
med teknik och repeterade. Efter två veckors förbe-
redelser var det dags för uppspel på säteriet, som 
ligger på en gammal gård med en intressant historia 
på ön Mjörn. 

Dansworkshop: Lika värde 
Samverkan med Delta barn & unga och Tjörns kom-
mun. Den 16 augusti arrangerades en dansworkshop 
som var öppen för alla att delta i. Danskompaniet 
Spinn, som höll i workshopen, är ett professionellt 
danskompani med dansare med och utan funktions-
variationer. Temat var mänskliga rättigheter och det 
dansades och byggdes egna koreografier med inspi-
ration från barnkonventionen. Det blev ett lekfullt 
möte där även samtal fick ta plats. 

Bataljonen 
KulturUngdom samverkade med Bataljonen kring de-
ras föreställning Härrie Påtter, framför allt i att möjli- 
ggöra för personer utanför Göteborg att delta i deras 
communityprojekt. Dock fick de ställa om på grund 
av covid från live till att filma produktionen istället. 

Veckans scenkonstnär
Under perioden december 2020 - janunari 2021 publ-
icerades artiklar med fem unga scenkonstnärer på 
KulturUngdoms hemsida. Detta som ett sätt att inspi-
rera andra och lyfta unga scenkonstnärer. De två som 
publicerades i januari var Syster och Sofie Linder. 

_ Slöjd

Craft Space HELVETET
Under våren genomfördes utställningsprogrammet 
Craft Space HELVETET som erbjöd 27 st utställnings-
tillfällen online för unga konsthantverkare runtom i 
Sverige, vilket arrangerades tillsammans med en ung 
Kulturungdom-medlem.

Remakeskolan
Under våren tog vi fram och producerade tio stycken 
kortfilmer tillsammans med F/ACT Movement som 
handlade om remake, återbruk och hållbar modein-
dustri som vi kallade för Remakeskolan.

Slöjdresidens “Skogsklok”
Under våren arbetade slöjdkonsuleten med ett open 
call tillsammans med Förvaltningen för kulturutveck-
ling för ett slöjdresidens på Slöjdpark Kviberg på te-
mat ‘Skogsklok’. Under en vecka i augusti genomför-
des det tillsammans med slöjdaren Anders Lindberg, 
och resulterade bland annat i konstnärlig utveckling, 
diskussioner om skog och hållbarhet, möte med pu-
blik och tre digitala publikationer.
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Täljkurs
I augusti genomfördes en helgkurs i täljning för unga 
13-18 år, på Nääs Slöjd och Byggnadsvård, tillsammans 
med slöjdaren Viggo Stahle. Under hösten tog slöjd-
konsulenten också fram en digital slöjd-guide och 
how-to hur en jobbar med ull. 

_Spel

Hösten 2021 har främst handlat om att knyta kontakter 
och synliggöra att KulturUngdom nu arbetar med spel- 
kultur. Framför allt har hösten handlat om starta upp 
olika samarbeten, vilka kommer genomföras först 2022.  

Kartläggning och skapande  
av kontaktnät 
Vi har påbörjat en kartläggning av föreningar inom 
spelkultur i regionen där vi framför allt hittar vår pri-
mära målgrupp. Vi har också förankrat vårt arbete 
och kartlagt sekundär målgrupp engagerade i spel-
kultur och startat dialoger. Ställen som besökts är 
bl.a. Timjan fritidsgård i Vänersborg, Rampen på 
Uddevalla bibliotek. Spelkonsulenten har också varit 
aktiv på Discord på servrarna Gamedev GBG, Sverock 
Väst, Geek Meet Halland.

Armkroksresa Sweden Game Conference 
I samband med att vi besökte Sweden Game Confe-
rence utlystes även en armkroksresa för medlemmar 
att följa med. Tyvärr blev det inga napp på resan. 
Dock besökte spelkonsulenten Sweden Game Con-
ference för att se möjligheten att närvara med pro-
grampunkt eller ha ett bord nästa år.

Utlysning samverkan 
Mycket har handlat om att synliggöra att vi nu ar-
betar med spelkultur, i och med detta gjorde vi en 
utlysning för att belysa att en inte enbart kan söka 
K-pengar utan också samverka med oss. Detta resul-
terade dialog med Västmarken Lajv, som vi nu inlett 
en samverkan med. 

Samarbete Världskulturmuseet 
Under hösten 2021 inleddes samtal med Världskultur- 
museet genom Björn Lindgren, då Världskulturmuseet 
kommer öppna en spelutställning. Vi upprättade pla-
ner på att KulturUngdom kan vara med och fylla hu-
set med aktiviteter, samverka kring att upplåta plats 
till unga utövare. (Utställning var först planerad att 
öppna under 2022, men kommer öppnas 2023.) 

Samarbete med Jenny Brusk,  
Science Park Skövde
Planerade för programpunkt med spelinslag på Folk 
och Kultur 2022 (ställdes in). Detta resulterade i 
kontakt med Jenny Brusk, PhD, innovationsrådgivare 
och affärscoach inom spelutveckling, Science Park 
Skövde. Jenny har arbetat med spelutveckling i olika 
roller i över 25 år och har ägnat sig åt forskning och 
undervisning inom ramen för programmen i spelut-
veckling på högskolan i Skövde. För 10 år sedan star-
tade hon nätverket DONNA som arbetar för att skapa 
en jämställd och inkluderande spelindustri. Hon har 
även aktivt verkat för att spel ska betraktas som kultur 
och har deltagit i flera projekt där spel möter andra 
kulturformer, såsom bildkonst, scenkonst och film. 

Jenny har tagit vidare kontakt om att samarbeta kring en 
VGR-finansierad förstudie där de syftar till att samma- 
anföra olika aktörer inom spelkulturen för att disku-
tera och identifiera relevanta och aktuella frågeställn- 
ingar/konflikter kopplat till barns och ungas spelande. 

_ Text

Publiceringar: krönikör, poesi och prosa
Satsningen har löpt på som planerat under året, med 66 
publiceringar av 18 skribenter från sju olika kommuner. 
 
Arbetet med att engagera personer som identifierar 
sig som män/killar inom textområdet har fortsatt, 
och här går det att se en viss förändring från tidigare 
år. 27% av skribenterna under året identifierar sig 
som kille/man, vilket är en höjning med 13 procent-
enheter från föregående år. 

Folk och Kultur 
I samarbete med det kulturpolitiska konventet Folk 
och Kultur skapades streamingkanalen “Unga avtryck” 
som under konventet lyfte konst skapat av unga från 
Västra Götaland. Kanalen bestod av diverse verk, kort- 
filmer, poesiläsning, scenkonst, redesign och samtal. 
Det blev ett tre timmar långt program med 30 olika 
inslag skapade av 40 unga skapare. Tittarna vägled-
des genom sändningen av Jennie Hilli Sjöqvist, med-
lem och bland annat krönikör för KulturUngdom. Folk 
och Kultur ägde rum 10-12 februari, och materialet 
fanns tillgängligt att ta del av fram till 19 februari.
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Scen för poesi/text: Lättare sagt än gjort
Textkvällen Lättare sagt än gjort ägde rum lördagen 
den 4 september på Kronhuset i Göteborg. Det var en 
kväll och en scen där det skrivna ordet stod i fokus. 
En plattform med syfte att inspirera och tillgäng-
liggöra poesi, lyrik och text, men även uppmuntra 
annat skapande. 10 unga poeter intog scenen och 
bjöd på lika många olika historier. Kvällen arrangera-
des av Joel Rodriguez Bristulf, som sitter i styrelsen 
för KulturUngdom, tillsammans med kulturfören-
ingen La Vaca Loca, Kronhuset Kreativ Arena och oss 
i KulturUngdom. Ett programblad med deltagarnas 
texter producerades inför arrangemanget och fanns 
tillgänglig på plats under kvällen. Kvällen hade ett 
publikantal på 50 personer. 

Workshophelg: Ljudberättelser & 
radioteater 
Tillsammans med medlemmen Jenny L Wallin och 
iFocus Studios arrangerades en workshophelg i Främ-
mestad 4-5 december. Syftet med helgen var att del-
tagarna skulle få experimentera med egna texter och 
testa på ett nytt hantverk. Deltagarna arbetade med 
egen text som de läste/spelade in och därefter redi-
gerade ihop med ljudeffekter och musik. 

De arbetade i varsin studio med inspelningsteknik 
och redigeringsstation. Helgen avslutades med pre-
miärlyssningar av deltagarnas produktioner i en 
välutrustad biograf. Helgen samarrangerades med 
scenkonskonsulenten. 

Bokrelease: Smak av liv 
Digital release av Smak av liv, en samling dramatiska 
texter skapade av deltagarna från dramatiklägret 
2020. Releasen skedde genom intervjuer och presen-
tationer online. Böcker skickades även till ett urval 
av scenkonstinstitutioner. Hela projektet är ett sam-
arbete mellan scenkonst och text.

Kommunikationssatsning 
Vi vill öka andelen textprojekt i K-pengaransökning-
arna. En kommunikationssatsning som lyfte ett par 
goda exempel som textprojekt som tidigare blivit  
beviljade K-pengar. Vi gjorde intervjuer med initiativ- 
tagarna. Satsningen spreds online i våra sociala ka-
naler. Under 2021 ökade vi antalet ansökningar  
till textprojekt.
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Statistik K-pengar 2021

Totalt antal ansökningar:
216 (257)

Beviljade ansökningar:
150 (185)

Avslagna ansökningar:
66 (72)

Total beviljat, summa:
1 529 196 kr (1 595 315 kr)

Total avslag, summa:
831 993 kr (916 936 kr) 

Totalt sökta pengar (beviljat
+ avslag):
2 459 383 kr (2 939 434 kr)

Antal kommuner i VGR som 
berörts av beviljade K-Pengar:  
31 st (34)

Total deltagare, publik och
digital views:
250 951 (115 446)

(2020 års siffror i parentes)

Konstform Totalt Beviljat Avslag

Film 56 39 17

Konst 41 36 5

Musik 69 42 27

Scenkonst 19 13 6

Slöjd 11 7 4

Spel 2 2 0

Text 9 8 1
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Verksamhetsplan 2022

När verksamhetsplanen för 2022 skrivs har vi just 
fått veta att nya restriktioner införts på grund av den 
ökande smittspridningen i samhället. Våra planer för 
2022 är baserade på förhoppningen att pandemins 
grepp om samhället i stort och kulturen i synnerhet 
ska släppa.

Verksamhetsplanen är indelad i två huvudområden; 
projekten som vi driver själva och konstformer som 
är det stöttande och utåtriktade arbete som konsu-
lenterna driver i sina olika konstområde där initiativ 
och arrangemang sker genom eller i armkrok med  
målgruppen.

I pandemins spår fortsätter vårt arbete med att ut-
veckla digitala möjligheter vilket innebär en satsning 
på att utveckla vår  kommunikationsstrategi  under 
2022. Förra årets erfarenheter av att arbeta digitalt 
kommer att användas där det ger ett mervärde i att 
fler kan delta, kostsamma resor till möten kan und-
vikas och där en eventuellt kvarvarande pandemi 
omöjliggör fysiska möten. Kommunikation på olika 
plan är en viktig del av KulturUngdoms verksamhet. 
Därför gör vi nu en översyn och satsning på kommu-
nikation under 2022.

Projekt

_ Avtryck

Avtryck som projekt riktar sig till unga kultur utövare 
inom alla genrer som med sitt uttryck vill belysa, un-
dersöka eller förändra något som rör vårt samhälle.  
Avtryck har utvecklats till ett koncept genom vilket 
vi samverkar kring olika initiativ som handlar om konst, 
påverkan, demokrati och samhälle. För att se till att 
vi har utrymme för att agera på nya initiativ planerar 
vi inte specifika aktiviteter i förväg för året. Vi håller 
oss istället till ett par enstaka aktiviteter för 2022. 
 

Samarbeten kring hållbarhet
Likt förra året kommer vi samverka med WIN WIN 
Youth Arena. Det här året kommer festivalen att ha 
temat Sustainable Aquaculture. 

Nytt för i år är ett samarbete och slöjdprojekt med 
Eco Forestry Center i Linnarhult i nordöstra Göte-
borg. Tillsammans med HDK och Tidsnätverket Berg-
sjön kommer vi jobba med frågor om unga, hållbar-
het, kultur, integration, förort och slöjd. Under fem 
månader från och med februari kommer vi att ha en 
ung projektledare på plats i Bergsjön, Kortedala och 
Angered för att tillvarata intressen kring slöjd, sam-
slöjd, samtal, plats och gemenskap. 

Pride och armkrok med konst  
Under 2022 kommer vi att jobba med temat queer + 
folkkultur genom ett projekt om folkdräkter. Vi siktar 
på att vara en del av Pride i Borås i sommar.

Till sommaren kommer vi även att kroka arm med 
konsten och samarbeta med Nordiska Folkhögskolan 
på deras festival Nordiskt Ljus. 

Folk & Kultur har fått ställa om till digitalt och vi har 
fattat beslut om att inte delta. Vi hade planerat för 
en programpunkt med titeln “Konsten som ambiva-
lent fostrare” men lägger det på hyllan till nästa år. 

_ Filmplats

Filmplats var 2018-2020  ett arvsfondsprojekt på 
KulturUngdom. Sedan 2021 har projektet fortsatt i 
vår regi med extra stöd från Västra Götalandsregio-
nen. Tillsammans med lokala aktörer såsom kommu-
ner och studieförbund, samordnar vi gemensamma 
regionala aktiviteter och utvecklar projektet utifrån 
de lokala förutsättningar som finns.
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Under 2022 ska Filmplats arrangera workshops på 
minst fem orter: Alingsås, Borås, Stenungsund, Ang-
ered/Göteborg och Lidköping. Dessutom undersöker 
vi förutsättningarna för Götene, Redbergsplatsen och 
Bergsjön.

Deltagarundersökningar under 2021 har visat att det 
finns intresse från unga filmare att vilja komma in i 
den professionella filmbranschen. Därför planerar vi 
hålla i workshops tillsammans med professionella 
filmarbetare i syfte att förbereda våra deltagare att 
kunna ta praktikplatser och enklare assistentsjobb i 
branschen. Ett första steg i detta är workshops i sce-
nografi under året. Vi undersöker även möjligheterna 
för att starta en Filmplats VR på Redbergsplatsen till- 
sammans med Studiefrämjandet under januari 2022 och 
förhoppningsvis etablerar vi det redan under våren.

Vi ska aktivt arbeta för att nå minoriteter i varje ort, 
och vi strävar efter så jämn könsfördelning som möj-
ligt på våra olika träffar. Vi ska genom informationsin-
satser även uppmuntra våra deltagare i Filmplats och i 
andra sammanhang att söka K-pengar för sina projekt. 

Samarbeten och nätverk
Under 2022 kommer vi fortsätta samarbeta med 
Borås kommun, Stenungsunds kommun, Studiefräm-
jandet i flera kommuner samt Blå Stället i Angered. 
Vi fortsätter även samarbeta med Film i Väst, Film-
Cloud och andra aktörer på filmområdet, och vi pla-
nerar att fördjupa samarbetet med FilmCloud bland 
annat gemensamma workshops.

Filmplats kommer återigen att söka stöd från Film-
institutets satsning “Talent to Watch”. Vi har haft 
detta stöd från Filminstitutet under 2021 och hoppas 
kunna få det igen för att stötta och pitcha ung film.

_ Imagine

KulturUngdoms projektledare för Imagine ingår i 
den nationella styrgruppen, som under 2020 och 
2021 arbetade med att se över hela Imagine-kon-
ceptets utvecklingsmöjligheter. Vi kom fram till ett 
antal olika punkter som vi tror kommer att förbättra 
projektet och under andra halvan av 2021 började 
vi implementera dessa. I grova drag handlar det om 
att jobba mer djupgående med våra akter och det 
blir en kortare ansökningsperiod för att ha en längre 
period av aktiviteter. Det blir även ett minskat fokus 

på tävlingsmoment och istället ett större fokus på 
workshops, coachning och speltillfällen som inte är 
en del av tävlingen. 

Workshops , coaching och konsert
Under första halvan av 2022 kommer vi jobba vidare 
med de akter som är med i programmet just nu och 
fortsätta testa, utvärdera och förbättra vårt nya kon- 
cept. Det kommer bli ett antal olika workshops, coa- 
chningstillfällen och konserter under vårterminen,  
som sedan avslutas med vår regionfinal och den  
nationella riksfinalen. 
 
Workshops och coachningstillfällen görs oftast i 
samarbete med en kommun eller annan kulturaktör. 
Vi vill också erbjuda alla ett speltillfälle som inte är 
en del av tävlingen. Dessa kommer framförallt göras 
hos andra arrangörer för att ge akterna en möjlig-
het att träffa arrangörer, andra akter och få spela på 
nya platser. Större delen av ovanstående moment är 
bokade utifrån deltagarnas önskemål på vad de vill 
fördjupa sig i.

Uppstarten i höst
Efter sommaren blir det en ny omgång av projektet. 
Här är planen att fortsätta med vårt nya upplägg 
med de förbättringar vi redan börjat arbeta med, 
samt med de insikter som kommer från vårterminens 
arbete. Det blir en uppstart i november med minst 
två aktiviteter under höstterminen (workshops, 
coachingtillfällen, m.m.), där en av aktiviteterna  
blir ett gemensamt besök på branschfestivalen  
Viva Sounds i Göteborg.

 _ UKM

Under 2022 kommer UKM fortsätta utveckla olika 
former av stödfunktioner för arrangörer och även 
arbeta med strategier för relationsbyggande och 
kommunikation. 

Stödfunktioner 
Likt förra året kommer arrangörerna för de lokala 
UKM-festivalerna kunna söka ett mindre ekonomiskt 
stöd från den regionala UKM-samordnaren samt 
kunna boka workshops till ett subventionerat pris. 
Vi ser ett behov av att stötta kommunerna i efterdy-
ningarna av pandemin och genom dessa ekonomiska 
stöd hjälper vi till att stimulera och uppmuntra nya 
arrangörer och festivaler.
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Det nationella projektet ”Arrangera mera” tog fram 
en utbildningsportal och material förra året som vi 
kommer fortsätta sprida i år. Syftet är att underlätta 
och stimulera arrangörskapet kring UKM. Nystartade 
festivaler och arrangörsgrupper erbjuds också stött-
ning och inspiration genom den regionala samordna-
ren och unga erfarna arrangörer. 

Alla arrangörsgrupper får även ett festival-kit med 
festivalprylar och informationsmaterial. Genom detta 
hjälper vi till att skapa likvärdiga förutsättningar för 
alla, samtidigt som det ger en enhetlig inramning av 
festivalerna.

Vidare vill vi underlätta för de arrangörsgrupper från 
Västra Götaland som vill åka till det nationella arran- 
görscampet i Karlstad i februari. Därför vill vi sub-
ventionera deltagaravgift, boende och resa för dem 
så att de har möjlighet att åka oavsett ekonomi. 

Relationsbyggande kommunikation
Vi vill vårda de relationer vi redan har i de arrangerande 
kommunerna genom digitala nätverksträffar. Vi kom-
mer också att besöka de lokala UKM festivalerna som 
äger rum i regionen. Vidare vill vi uppsöka nya kom-
muner som är intresserade av att göra UKM lokalt.

Under våren satsar vi på att skapa tydligare stra-
tegier för att stärka UKM:s varumärke. Vi har bland 
annat tagit in en extern kommunikatör som ska djup-
dyka i detta. Vidare kommer vi i samband med regi-
onfestivalen skapa ett VIP-program som ska funka 
som ett marknadsföringsfönster för UKM, riktad både 
till potentiella unga arrangörer samt sekundär mål-
grupp såsom fritidsledare, kultur- och fritidschefer 
och politiker. Samma personer som bjuds in till VIP- 
programmet kommer även att bjudas in till en nät-
verksträff senare i höst.

Vad gäller det nationella utvecklingsarbetet sitter den 
regionala samordnaren för UKM Västra Götaland med 
i UKM Sveriges styrelse. Genom detta skapar vi en di-
rekt koppling mellan det regionala och det nationella 
arbetet. 

UKM Regionfestival 
Den 21-22 maj genomför vi UKM Regionfestival 2022 
i samarbete med Åmåls kommun. Detta är det tredje 
och sista året med Åmål som värdkommun. 

I planering, genomförande och utvärdering av regi-
onfestivalen arbetar vi och Åmåls kommun tillsam-
mans med en ung ledningsgrupp. Ledningsgruppen 
har fem olika ansvarsområden: scen, utställning, 

värdskap, aktiviteter och marknadsföring. Som stöd 
har de oss och Åmåls kommun med i staben, samt fl- 
era mentorer som exempelvis vår externa kommunikatör.  

Under hösten 2022 startar vi upp arbetet med UKM 
Regionfestival 2023 och jobbar ihop oss med ny värd-
kommun samt rekryterar ny ledningsgrupp och star-
tar upp arbetet med denna.

UKM Riksfestival
UKM:s nationella riksfestival 2022 planeras att arr- 
angeras i Halland i juni. UKM Västra Götaland skickar 
en delegation på ca 30-40 unga kulturdeltagare samt 
en ledare från UKM Regionfestival som representan-
ter för Västra Götaland att delta på festivalen.

Norge och BorderArt by UKM 
2021 genomfördes BorderArt Online Camp – en inter- 
nationell digital mötesplats kring konst för, av och 
med unga från Sverige och Norge. UKM Sverige och 
UKM Norge stod som huvudmän för campet som arr- 
angerades och genomfördes av en ung arrangörs-
grupp med deltagare från båda länder. Förlagan till 
BorderArt skapades i samarbete mellan UKM Västra 
Götaland, Värmland och Viken (Norge) 2018, och 
2021 var första året som campet vad helt nationellt  
i båda länder.  

Tack vare samarbetet kring BorderArt har vi goda 
kontakter och ett redan upparbetat samarbete med 
Viken, vilket vore positivt att utveckla under 2022.  
En preliminär aktivitet är att utföra ett slags utbyte 
av deltagare mellan regionerna.   

_Vetenskapelser

Vetenskapelser startade hösten 2021 som ett svar 
på regionens satsning på projektverksamhet som ger 
konstnärer arbetstillfällen. Med vetenskap och konst 
som huvudingredienser får deltagarna i projektet 
möjlighet att genom konstnärliga uttryck tolka ve-
tenskapliga rön. När denna plan skrivs är det ännu 
inte klart om vi kommer att ha medel till att fort-
sätta efter april månad. 
 

Samarbete med forskning
Under 2022 planerar Vetenskapelser att fortsätta 
samarbeta och samverka med forskare och lärosä-
ten, fria konstnärer inom olika konstnärliga fält och 
organisationer, festivaler m.m. som liksom vi vill 
tillgängliggöra vetenskap till unga personer. Detta 
sker genom olika typer av event och projekt på olika 
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platser i regionen och genom internationellt erfaren-
hetsutbyte där unga personer på olika sätt får möta 
vetenskap genom konstnärliga gestaltningar.

Konstnärers insatser
Inom projektet vill vi fortsätta främja fria konstutö-
vares möjlighet att komma tillbaka till arbete efter 
covid-pandemin. Exempelvis erbjuder vi dem att 
hålla konstnärliga workshops eller skapa egna verk 
av olika slag. 

För att fler konstnärer från runt om i regionen ska få 
möjlighet att delta i våra olika projekt riktar vi vår 
marknadsföring mot platser utanför Göteborgs kom-
mun samt arbetar med ett aktivt nätverkande för att 
kartlägga aktörer som vill samarbeta inom projektet.

Vidareutveckling 
Under våren 2022 planerar vi att fortsätta vårt sam-
arbete med Göteborgs Universitet och projektet 
Ocean Blues som startades upp hösten 2021. Efter 
utvärdering kom vi bl.a. fram till att vi gärna vill 
prova att möta elever i gymnasieåldern i andra sam-
manhang än i skolor för att se om det ger en annan 
ingång i ungdomarnas eget engagemang om de tar 
del av detta på sin fritid av egen fri vilja. Vi planerar 
att prova det i projektet ”Körprojekt om klimatforsk-
ning” med Lidköpings kulturskola.

Fokus på funkis
Personer med intellektuella funktionsvariationer är 
en grupp som vi lyfter i vårt projekt, då de i stor ut-
sträckning inte har tillgång till att själva gå vidare 
till högre utbildning och ta del av forskning och 
vetenskap. Samma grupp har också svårt att både 
få tillgång till yrkesutbildningar inom konst och att 
själva ta steget till att bli professionella konstutö-
vare. Vi har därför tillsammans med Göteborgs Uni-
versitet, Regionteater Väst och Språngs scenkonstut-
bildning Konstra låtit en scenkonstgrupp med unga 
scenkonstutövare, med och utan funktionsvariatio-
ner, spela en föreställning på temat hav och hålla i 
workshops under en dag om vetenskap och gestalt-
ning på Regionteater Väst i Borås. 

Det har också knutits internationella kontakter via 
ett EU-projekt där en av våra samarbetspartners från 
Ocean Blues gavs möjlighet att resa på en utbildning 
om att arrangera för unga. Genom detta har vi nu 
kontakt med en portugisisk teatergrupp för personer 
med intellektuella funktionsvariationer och vi kom-
mer att få ett studiebesök av gruppens konstnärliga 
ledare. Vi kommer att se över möjligheten för fler in-
ternationella samarbeten på funkisfronten.

Vetenskapelser, Fysik för fjärilar. Foto: Tatiana Madrid
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K-pengar och 
konstformer

K-pengar är en efterfrågad resurs bland unga kultu-
rutövare i regionen. Genom de ideella projekt som vi 
stöttar utarbetar vi också en mycket viktig och kon-
kret kontaktväg till målgruppen. Det bidrar till vårt 
eget lärande i arbetet av och med unga,  och att vi 
håller oss ajour med vad som händer i regionen inom 
ung kultur. K-pengar handläggs som tidigare av kon-
sulenterna inom de olika konstformerna.

_ Film

Inom film har vi flera planerade aktiviteter som åter-
kommer årligen. Några av dessa följer här: 

• KulturUngdoms Filmdag

Filmdagen genomförs live på biograf under våren. 
Medlemmar visar filmer som fått stöd från K-pengar. 
Filmdagen har tidigare varit kopplad till GIFF men 
inte i år. Därför kommer vi att hyra en biograf för än-
damålet och göra en annan festlig inramning.
 

• Vlogg

Vloggen fortsätter och formaliseras ännu lite mer. 
Förhoppningen är att kunna utöka och bredda den. 
Medlemmar vloggar om sig själva och sina projekt.

• K-film

Arbetet med Filmplattformen K-film ska fortsätta 
och förhoppningen är att utöka antalet filmer under 
året. Filmplattformen är tänkt att vara en visningsyta 
för medlemmarnas filmer.

• Skaraborg filmfestival

Filmfestivalen blir förhoppningsvis av live på biograf 
under 2022. Unga skaraborgares filmer visas på festivalen. 

Nya verksamheter för i år

• Pilottest  med spridning av kortfilmer

Samla ett antal filmer från unga filmare och skapa 
ett kortfilmspaket som kan visas på biografer runt 
om i regionen.

 
• Pilottest “Filmsnack”

Videointervjuer för hemsidan med unga filmare om 
deras K-pengaprojekt som ett sätt att synliggöra 
filmskapare och deras projekt. Målet är att göra en 
pilotsatsning på detta med 2-3 inspelningar som 
läggs upp under hösten.

Samarbeten
Samarbete med CinemAfrika löper på under våren. 
CinemAfrika är en ideell förening som vill starta upp 
en filmvisningsverksamhet för unga i Göteborgsom-
rådet. CinemAfrica vill genom sitt program motverka 
fördomar och stärka grupper i samhället som sällan 
känner sig representerade.
 
Nätverksamarbete med Filmcloud, Frame Filmfesti-
val, Studiefrämjandet Skaraborg, Frilagret och regi-
onen fortsätter 2022 som vanligt och nya kontakter 
kommer att tas under året.

Deltagarna i vårt eget projekt Filmplats har möjligheter 
att delta i alla KulturUngdoms filmaktiviteter, vilket 
ger dem en större plattform för att visa sina filmer.

_ Konst

Utställningar och konstresidens
Skapa samarbeten för att möjliggöra unga utställ-
ningsplatser, hållbarhet samt genomföra unga 
konstresidens av, med och för unga.
 
Som tidigare år stöttar vi Residens Vrångsholmen – 
ett konstresidens av, med och för unga i Vrångshol-
mens skola  Tanums kommun i samarbete med För-
eningen Vrångsholmen.

Övrigt

• Kulturpolitik

Fokus på kulturpolitik – vi skapar forum för samtal 
om delaktigheten i konsten.

• Avtryck + Konst  

WIN WIN youth arena. Konst, hållbarhet, samtal, kli-
mat. Årets tema: SUSTAINABLE AQUACULTURE. Auk-
tionsverket Kulturarena, Göteborg. Samarbete med 
Nordiskt Ljus-festival i Kungälv, sommaren 2022.
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_ Landsbygd

KulturUngdom strävar efter, i alla aktiviteter och 
verksamheter, att angå och engagera unga från hela 
regionen. Den plan vi har för år 2022 inrymmer föl-
jande satsningar på  unga i landsbygd:

• Landsbygdsriksdagen

Medverka och rapportera från Landsbygdsriksdagen 
2022. En medlem får i uppdrag att medverka under 
dagarna som representant för KulturUngdom. En rap-
port om iakttagelser kommer publiceras i våra digi-
tala kanaler.
 

• Lesbisk plats

Samverka med projektet Lesbisk plats. Haka an på 
och stötta projektet som handlar om att skapa mö-
tesplatser för unga lesbiska och queera personer på 
landsbygderna i Sverige. Verka för att en eller flera 
mötesplatser äger rum i Västra Götalandsregionen.

• Min plats 

Vykort, “Min plats”. Ge uppdrag åt 2-3 medlemmar på 
landsbygd och mindre ort att skriva om sin plats ins- 
pirerat av vykortsformatet. Vad är bäst med platsen, 
vad saknas? Vykorten publiceras i våra digitala kanaler. 
 

• Fortbildning

Inspirationsföreläsning och fortbildning för persona-
len. Ansvara för att boka in en talare på ämnet lands-
bygd och normer. 

_ Musik

Under 2021 hade vi en viss “coronasäker” verksam-
het inplanerad. Nu står vi i skrivande stund inför en 
ny period av restriktioner och en stor osäkerhet inför 
vad som kommer att vara möjligt att genomföra. Vi 
har tagit höjd för aktiviteter som till största del sker 
genom fysiska möten och flera publika event. Om 
coronaläget förbättras som vi önskar så är planen  
för musikverksamheten som följer:
 

• VG Live / Arrangörsnätverk

Vi ska jobba vidare med styrgruppen från KICK och  
se vad mer vad vår roll i förhållande till VG Live blir 
för oss. I nuläget är det oklart i vilken kapacitet vi 
kommer vara delaktiga.
 

• Turné/Resestöd

Vi planerar och strukturerar turnéer tillsammans med 
band. På så vis lär sig banden hur de kan göra det 
själva och vad som krävs före, under såväl som efter 
turnén. Detta kommer vara huvudfokus men det är 
inte omöjligt heller att hjälpa ett band rent ekono-
miskt också, men rena ekonomiska bidrag ska omdiri-
geras till K-pengar.
 

• Vad Har Du I Påsen?

YouTube-presentationer av musik som bandmed-
lemmar delar med sig av, musik som inspirerat dem 
till att hålla på med musik. Eftersom vi fått väldigt 
bra respons på att vi tagit upp påsen igen så satsar 
vi mer 2022.  Vi involverar band från målgrupp till 
största del men även lite större artister för att locka 
tittare till kanalen.
 

• Samverkansstöd

Vi vill återigen stötta arrangörer och verksamheter 
som Klubb Undergrunden i Borås, Uddevallakasset-
ten och Beardmen i Skövde. Pengarna kommer då 
backa upp deras verksamheter samt ger oss möjlig-
heten att sätta band och/eller få hjälp när vi själva 
vill boka en turné eller speltillfällen för band.
 

• Nacksving inspelningsstudio

Vi ska erbjuda band att ansöka om inspelningstillfäl-
len på Studio Nacksving, två under året. Vi kommer 
också från 2022  öppna upp K-pengar för musikins- 
pelningar men vill trots det hålla kvar samarbetet med 
Nacksving då det funkar väldigt bra och är populärt.
 

• Hemmaplan

En turnéplan inom regionen där band byter hemma- 
plan/hemmascen mot att få spela på någon annans 
hemmaplan i regionen Vi ska skapa  två sådan tillfäl-
len ett på våren och ett på hösten. Detta sker i sam-
arbete med lokala arrangörer.
 

• Festivalstöd

Detta stöd kan vara rent ekonomiskt men också att 
de kan få hyra KulturUngdoms backline billigare. Fes-
tivalerna ska i sin tur ge möjlighet för KulturUngdom 
att sätta våra medlemmar, artister eller band, i deras 
lineup.
 

• Excite

Excite-nätverket, som är ett europeiskt festivalnät-
verk där KulturUngdom varit medlem och ledande i 
fem år, fortsätter jobba på i vanlig ordning. Nätverket 
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planerar utbyten till de festivaler som varje land re-
presenterar. I vårt fall är Viva Sound Västra Göta-
lands hemmafestival.
 

• VIVA Sounds

Viva Sound arrangeras av Westside Music Sweden, 
ett bolag som ägs av KulturUngdom, därför är ett 
nära samarbete kring Viva Sounds högst relevant. Vi 
får chansen att sätta våra medlemmar på en viktig 
scen där människor från musikbranschen får chansen 
att se dem. Dessutom är det vår samarbetsfestival 
inom Excite-nätverket. 

_ Scenkonst

Nätverk och samarbeten
KKN är ett forum för kreativa och kulturella näringar 
där scenkonsten prioriterar nätverksträffar med sär-
skilt fokus på stadsutveckling i regionen och samar-
beten över konstfälten. Ett viktigt fält att bevaka för 
scenkonstens utveckling samt att ungas verksamhet 
ryms i dessa frågeställningar och planer.

2021 gick KulturUngdom in som aktiv part i nätverket 
Stolt Scenkonst, initierat av ScenSverige. Stolt Scen-
konst är ett nätverk som verkar för att fira, främja 
och fördjupa scenkonst med HBTQIA-perspektiv i 
Sverige och internationellt. 

KulturUngdom gick även med i Nätverket för Univer-
sell scenkonst 2021 och vi avser fortsätta vara en ak-
tiv part. Nätverket startades för att öka kunskapsdel-
ning kring tillgänglighetsfrågor inom scenkonsten, 
samt för att stötta och inspirera varandra. Det är ett 
regionalt nätverk som samlar en blandning av insti-
tution, kommun, förvaltning, fria grupper och andra 
initiativ på scenkonstområdet. Medlemmar är bl.a. 
Regionteater Väst, Göteborgsoperan, Big Wind, Dans-
kompaniet Spinn, dansutbildningen Språng, Dansa-
kademin och Västra götalandsregionens tillgänglig-
hetskonsult. KulturUngdom gick med 2021 och avser 
vara aktiva i nätverket även 2022.

Fokusområden
Unga scenkonstnärer behöver få stöd och kunskap 
om möjligheter att spela scenkonst utomlands. Detta 
är ett stort fokus för 2022 och scenkonstkonsulenten 
kommer genomföra detta genom träffar, nätverk, stu-
diebesök och samarbeten.

Vidare fortskrider arbetet med insatser för att stärka 
förutsättningarna för nyskriven dramatik. Detta i sam- 
arbete med Nordisk Folkhögskolan och festivalen 

Nordiskt ljus. En kartläggning planeras också att gö-
ras över den kulturella infrastrukturen för nyskriven 
dramatik av unga för att kunna se brister och initiera 
insatser i samarbeten med andra kulturaktörer.

Lokalfrågan är ett återkommande behov för målgrup-
pen. Därför påbörjas ett arbete med att hitta nya 
spelplatser i regionen på okonventionella platser, där 
t.ex en tidigare butikslokal kan bli en dansscen. Detta 
ska ske i samarbete/dialog med målgruppen/medlem- 
marna, kommuner och civilsamhälle. Även möjlighe-
ten för residens ska undersökas och målet är att på 
längre sikt kunna skapa utvecklingshubbar/residens-
lokaler för målgruppen där KulturUngdom står för 
kostnader för att underlätta produktionen.
 

Arrangemang

• Folk och kultur

KulturUngdom skulle enligt plan närvara på Folk och 
Kultur 2021 och delta med en seminariepunkt med 
titeln “Konsten som ambivalent fostrare”. Detta är ett 
samarbete mellan konstformerna text, spel, scen-
konst och konst på KulturUngdom. Programpunkten 
sparas till nästa möjlighet att delta fysiskt på Folk & 
Kultur, förhoppningsvis 2023.
 

• Scenkonstbiennalen 2022

Scenkonstkonsulenten kommer ansöka om att ge-
nomföra en seminariepunkt på Scenkonstbiennalen 
i Västerås med fokus på unga scenkonstnärers möj-
lighet att gå från semiprofessionella till professio-
nella. Detta då flera unga personer vittnar om höga 
trösklar och synen på begreppet professionell som 
ofta utesluter unga kulturutövare som valt att gå en 
annan väg än den akademiska. I samband med Scen-
konstbiennalen kommer även en armkroksresa att 
genomföras där två medlemmar erbjuds att åka med 
och rapportera från biennalen. 

• Residens Nordiskt Ljus

Ett residens för unga scenkonstnärer i regionen i sam- 
arbete med Nordiska Folkhögskolan. En plats där unga 
scenkonstutövare får möjlighet att utveckla sitt eget 
konstnärskap. Residenset utgör också en viktig plats 
att möta andra scenkonstnärer och skapa nya nätverk. 
 

• Skönheten i kaos

Skönheten i kaos: en tvärkonstnärlig bokcirkel och 
tvärkonstnärlig processworkshop. Här gör Vetenska-
pelser gemensam sak med text- och scenkonstkonsu-
lent. Vi kommer att ha en digital bokcirkel där vi läser 
den unga kvantfysikern från Chalmers, Julia Ravanis, 
bok Skönheten i kaos tillsammans och samtala om 
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dem digitalt. Ravanis kommer att delta i samtalen vid 
ett eller flera tillfällen. Gruppen möts sedan för en 
dags gemensamt konstnärligt processarbete på Litte-
raturhuset i Göteborg.
 

• Scenstudion Gerlesborg

Scenstudion Gerlesborg kommer under 2022 driva 
projekt av allkonst potential då de riktar blicken mot 
Bauhaus rörelsen som fyller 100 år. Här finns stor 
möjlighet för samverkan under 2022. Detta genom 
att erbjuda unga deltagare möjlighet till fördjupning 
i att kombinera rörelse, form och skapande.
 

• Nycirkusfestival i Rydal

Nycirkusfestival Rydal är en konstnärligt gränsöver-
skridande mötesplats som huserar på Rydals museum 
i Rydal. Här möts cirkus, poesi, ljud- och bildkonst 
och mycket mer. Scenkonstkonsulenten avser samar-
beta med Nycirkusfestivalen i Rydal 2023 och samta-
let kommer utvecklas under 2022.
 

• United Cowboys 

United Cowboys är ett kollektiv av internationella 
artister och som spelar i hela Europa. Inspirerad av 
en mängd olika konstformer skapar United Cowboys 
multidisciplinära föreställningar som är gränsöver-
skridande och blandar dans, performancemusik, vi-
deo och installationskonst. Deras mål är att bidra till 
långsiktiga samarbeten mellan länder i Europa. Ge-
nom dialog och delaktighet involveras lokala konst-
närer och publikgenom att vara en del av arbetspro-
cessen. Avser samarbeta med United Cowboys i en 
produktion med involvering av lokala utövare i Väs-
tra Götaland där det finns chans att fortsätta turnéra 
med kompaniet till ett annat land i Europa.
 

• Nordic Fringe Network 

Nordic Fringe Network inkluderar Fringefestivaler i 
Sverige, Danmark, Finland, Estland, Island, Littauen 
och Norge. Nätverket syftar till att möjliggöra för 
turnéer mellan festivalerna. De arrangerar också ut-
byten mellan länderna, där även personer som jobbar 
med att arrangera och arbetar bakom scen kan få åka 
runt till de olika festivalerna för utbyte. Vi har för avsikt 
att samarbeta kring ett utbyte riktat till de som är int- 
resserade av teaterteknik, scenbygge och arrangörskap. 

 
• Gothenburg Fringe Festival

Gothenburg Fringe Festival är en internationell 
scenkonstfestival som äger rum i Göteborg årligen. 
Fokus ligger på banbrytande scenkonst och festiva-
len inkluderar gränsöverskridande scenkonst men 
även stand up, textläsningar och scenisk musik. Vi 

vill samarbeta med Gothenburg Fringe Festival under 
2022 med målet om att möjliggöra för unga scen-
konstnärer att turnéera utomlands. Festivalen har 
djupa kontakter med andra festivaler i Europa och 
det finns stora möjligheter att skapa ett utbyte där 
KulturUngdoms medlemmar kan erbjudas tillfällen 
att spela på andra festivaler utomlands.
 

_ Slöjd

En större satsning på slöjd sker i linje med LSU mål 4 
för att nå en hållbar utveckling och interkulturell di-
alog genom att främja ungas intresse för slöjd, hant-
verk och återbruk. Under året har vi kontinuerliga 
kontakter med sekundär målgrupp för att stötta och 
kommunicera slöjdaktiviteter till unga.

Planerade aktiviteter för 2022:

• Slöjdkurs för unga

Workshops i Nääs, Lerums kommun, tillsammans med 
Karl Hallberg/Sloydtrukk i prova-på-smide (fältässja) 
och täljning med täljhäst (trädgårdsslöjd: blomster-
pinnar, såpinnar m.m.).
 

• Täljcafé

Under våren kommer vi ha Täljcafé Alingsås kommun 
tillsammans med slöjdaren Viggo Ståhle och Alingsås 
Kulturhus.

• Slöjd + Avtryck 

Under våren kommer vi att jobba kring platsen Eco 
Forestry Center i Linnarhult med frågor som hållbar-
het, kultur, integration, förort, unga, plats och slöjd 
tillsammans med HDK & Tidsnätverket Bergsjön. 
Under fem månader (feb-juni) kommer vi att ha en 
ung projektledare på plats kring Bergsjön, Korte-
dala, Bergsjön och Angered för att tillvarata intressen 
kring slöjd, samslöjd, samtal, plats och gemenskap.

_ Spel

Under 2022 fortsätter utforskandet av spel som ett 
nytt arbetsfält för KulturUngdom. Fokus ligger på att 
visa att vi stöttar spelkultur och synliggöra möjlighe-
ten till samverkan och att söka K-pengar.

Under hösten 2021 öppnade K-pengar för spel ansök-
ningar. Redan nu har två projekt blivit beviljade och 



30 (31)       KULTURUNGDOM | VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21/22

förhoppningen inför 2022 är fler K-pengar inom spel 
med regional spridning. Detta kommer delvis ske ge-
nom informationsträffar kring K-pengar som genom-
förs av konsulenten.

Vi kommer under 2022 äska medel för att kunna 
arbeta mer med spelområdet.

Samverkan
Vi kommer samverka med olika projekt, initiativ och 
organisationer som skapar mötesplatser och stärker 
spelkulturen. En dialog har inletts med Världskultur-
muséet om samverkan för 2022 i samband med en 
utställning kring spel. Samverkan handlar främst om 
att ge plats till unga inom spelkulturen på världskul-
turmuséet och möjlighet till att skapa aktiviteter som 
knyter an till utställningen.

Konsulenten kommer också involvera unga personer 
att skriva om spelkultur i artikelformat på hemsidan.

_ Text

Kartläggning och utforskande
Ett fortsatt kartläggande av lokala dagar, festivaler 
och arrangemang kring text som konstform. På dessa 
kan KulturUngdom med medlemmar medverka till 
program och vara del av utformningen. Samtidigt är 
kontakten med sekundär målgrupp central där, med 
syfte att de själva ska arbeta med delaktighet från 
unga lokalt.
 
Ett intressant spår att följa upp under 2022 är att 
undersöka vad det kan innebära för våra medlemmar 
att Göteborg är en UNESCO City of Literature.

Planerade aktiviteter för 2022:

• Poeter och krönikörer

Under 2022 fortsätter vi arbetet med satsning-
arna Månadens poet och KulturUngdoms krönikö-
rer, av och med medlemmar. Här ryms fokus på att 
lyfta personer som är normbrytare på något eller 
några vis. Uppdragen utvecklas efter feedback från 
deltagarundersökningar.
 

• Inspirationsträffar

Vi kommer att bjuda in till nätverks- och inspira-
tionsträffar kring skrivande. Med kraft ur det stora 
intresset för Månadens poet och KulturUngdoms 
krönikörer skapas ett sammanhang där unga som är 
intresserade av skrivande kan mötas och dela idéer, 
erfarenheter och ta del av samtida lyrik, prosa och 
andra textbaserade verk. Det kan vara readings, sam-
tal, musik, workshops och mingel. Nätverket ska även 
användas för att samla in önskemål som kan ligga till 
grund för kommande satsningar.
 

• Bokmässan

Vi ska medverka under Bokmässan 2022. Tillsam-
mans med skrivande medlemmar ska vi program-
lägga en egen KulturUngdom-monter. Det ger en 
möjlighet att uppmärksamma medlemmarnas egna 
textbaserade verk. Vi ska satsa på att få med med-
lemmar i samtal arrangerade av andra medverkande 
aktörer på mässan. Det blir också ett bra tillfälle att 
sprida ordet om KulturUngdom och K-pengar.
 

• Bokcirkel

Vi bjuder in till en tvärkonstnärlig bokcirkel och 
tvärkonstnärlig processworkshop i samarbete med 
projektet Vetenskapelser och scenkonstkonsulenten. 
En digital bokcirkel med 10 deltagare där vi läser den 
unga kvantfysikern från Chalmers, Julia Ravanis, bok 
“Skönheten i kaos” tillsammans. Ravanis kommer att 
delta i samtalen vid ett eller flera tillfällen. Gruppen 
möts sedan för en dags gemensamt konstnärligt pro-
cessarbete på Litteraturhuset i Göteborg.
 



31 (31)       KULTURUNGDOM | VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21/22

Kommunikation

2022 kommer vi satsa på att nå ut på flera 
sätt digitalt och fysiskt med vår verksamhet. 
Under Coronarestriktionerna har vi som 
många andra utmanats att vara mer digitala. 
Vi har i högre grad exponerat oss  och våra 
medlemmar  på hemsidan, Facebook och 
Instagram på nya sätt. Vi ska marknadsföra 
projekt och verksamhet tydligt och se vår 
kommunikationsavdelning som en integrerad 
del av våra aktiviteter. För att verkställa detta 
kommer vi att bygga en ny  kommunikations-
strategi under 2022.
 

Särskilda kommunikationssats-
ningar för KulturUngdom
 
Under året kommer vi arbeta uppsökande för 
att nå ut mer proaktivt med K-pengar, samt 
vilka vi är genom besök av gymnasieskolor 
med estetisk inriktning  under våren 2022.  
Till det formas grafiskt material i form av  
text, affischer, vykort samt presentationer 
som ska stötta upp konsulenternas uppsö-
kande arbete och underlätta kontakten.

Vi kommer fortsatt söka nya samverkansfor-
mer för KulturUngdom med liknande organi-
sationer i Västra Götaland för att stötta upp 
ungas önskemål, där vi kan dela erfarenheter, 
tips samt slussa de unga kulturutövarna mel-
lan oss för att skapa tydligare broar mellan 
oss och andra kulturinstanser i regionen.  

Detta kommer genomföras genom att kommu- 
nikatören besöker evenemang, mässor samt tar 
kontakt och möten med organisationer där vi 
kan hitta ett utbyte och ett lärande av varandra. 

Vi besöker unga arrangörers evenemang för 
att få en klar bild av hur genomförandet ser 
ut, och vi samlar  då in tankar och önskemål 
direkt på plats. 
 
KulturUngdom on Tour, där kommunikatören 
reser runt till kommuner återupptas. Vi utve- 
cklar konceptet och fortsätter besöka de kom-
muner som inte hanns med innan covid för att 
visa upp och lyfta olika kulturinstanser i Väs-
tra Götalandsregionen. Under besöken spelas 
en enklare intervju in där det gällande stället 
får belysas och själva lyfta fram sin verksam-
het så att unga får mer information om vilka 
möjligheter som finns i just deras kommun.
 
Vi följer upp statistik för antalet besökare på 
våra kanaler och samlar in önskemål genom 
enkäter från de medlemmar och unga vi har 
kontakt med för att kunna anpassa och ut-
veckla vår verksamhet mer mot det som  
intresserar målgruppen. 



KulturUngdom är en ideell förening som backar, 
synliggör och utvecklar initiativ kring eget 

skapande, projekt och arrangemang av och 
med unga mellan 13-30 år i Västra Götaland. 
Sedan starten 1994 arbetar vi med att främja 
kulturutövares och arrangörers rättighet till 
˜ˡЂˬ˧˔ˡ˗˘�ˢ˖˛�˗˘˟˔˞˧˜˚˛˘˧�˜�˞˨˟˧˨˥˟˜˩˘˧ʡ�ˉ˜˟˞˘ˡ�

konstform du än sysslar med och i vilken form 
och storlek du än vill att den ska ta sig uttryck, 

så erbjuder vi samarbeten, nätverk och kontakter 
lokalt, nationellt och internationellt. Vi stöttar 

också med marknadsföring, kulturstödet 
K-Pengar och teknik. Vår verksamhet bygger 

på dina idéer och visioner, stora som små, 
allt är möjligt.



Postadress: Box 13037 | 402 51 Göteborg 
031-84 88 80 | www.kulturungdom.se
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