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Lokala UKM-festivaler 2021. 
 
I år är världen som vi alla vet lite upp och ner, men vi gör ändå UKM på de sätt 
som går! Här hittar du sammanfattningen av hur vi i UKM Västra Götaland 
tänker kring genomförandet av de lokala UKM-festivalerna i år. 
 
 
Lokala festivaler. 
Ni arrangerar era lokala festivaler som vanligt i era kommuner. Hur och i vilken form ni gör dem är upp 
till er själva, men för att det ska passa det semi-digitala regionfestivalformatet och den digitala 
riksfestivalen så har vi satt upp några minsta gemensamma nämnare: 
 
I år behöver en lokal UKM-festival innehålla: 

1. Filminspelning av scenakter / insamling av färdigproducerat material 
2. Fotografering eller filmning av konst  / insamling av färdigproducerat material 
3. Visning av inspelningen på något sätt för deltagare och/eller publik, t.ex via en ihopklippt film 

eller livestream 
 

- Inspelningen kan ske under en eller flera dagar beroende på hur ni vill lägga upp det.  
- Fotografier och filmer skickas sedan in till Regionfestivalens arrangörer. 
- Kortfilmer, musikvideos och annat färdigproducerat material är naturligtvis välkommet 

att delta i sitt ursprungsformat. 
- 5 minuters maxlängd per bidrag som vanligt. 

 
Förslag på vad en lokal festival också kan innehålla: 

● Gör en eller flera workshops IRL eller digitalt med de unga som är med och filmas/fotas. 
Kanske i samband med visningen av inspelningen? Här kan ni också med fördel nyttja 
erbjudandet om slöjdworkshop från fd Västarvet. 

● Gör ett vernissage. Har ni tillgång till en utställningshall eller utställningsyta? Låt 
konstnärerna komma dit och hänga upp sin konst och fota i samband med den. Låt 
konstutställningen sedan hänga uppe under en längre period för allmänheten att se. 

● Coachning. Passa på att göra inspelningstillfället till ett lärande-tillfälle genom att coacha och 
peppa bidragen inför inspelning. Det är något annat att stå framför en kamera än inför en 
publik. 

● En digital mötesplats via t.ex. Discord. Kanske har ni redan ett arbete med Discord eller 
liknande forum? Utöka delar av festivalen att också äga rum där. 

● Ring en vän - kanske arrangerar ni den lokala festivalen på flera fritidsgårdar samtidigt? 
Koppla upp er på Zoom eller motsvarande och gör aktiviteter tillsammans - fast digitalt. 

 
 
Viktiga datum. 

● 7 mars Sista dag att anmäla till Malin att ni planerar att arrangera lokal UKM-festival 
● 19 mars Digital nätverksträff med UKM Västra Götaland 
● 2 maj Sista dag att arrangera en lokal UKM-festival 
● 29 maj Semidigital Regionfestival - arrangera en festivalplats  
● 17-20 juni Digital UKM Riksfestival (innebär ingen arbetsinsats för er) 
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Festivalplats på UKM Regionfestival semidigital - 29 maj. 
Alla som gör en lokal UKM-festival arrangerar såklart också en festivalplats under Regionfestivalen 
eftersom det är dit era bidrag skickas vidare och det sätt som de unga kan delta i Regionfestivalen i 
år.  
 
En semi-digital Regionfestival är helt enkelt en festival där unga möts på fysiska festivalplatser. 
Därifrån möter de varandra digitalt i en interaktiv digital stream och deltar i samma festivalprogram 
under dagen. Som kronan på verket avslutas festivalen med en digital livestream som 
festivaldeltagarna, men också alla i hela världen, kan se. 
 
Själva festivalplatsen arrangeras alltså under en heldag och kväll - lördag 29 maj - men eventuellt 
kommer programmet för festivalen pågå längre än så digitalt där de unga själva kan delta.  
 
Alla kommuner som gör en lokal festival arrangerar också en festivalplats under Regionfestivalen.  
I korta drag innebär en festivalplats rent praktiskt att ni behöver ordna en lokal där ni skall ha er 
festivalplats. Där möts arrangörer och de unga som deltar med bidrag i er lokala festival på 
Regionfestivaldagen 29 maj. Lokalen kan exempelvis vara en fritidsgård, studieförbundslokal, skola, 
bibliotek eller liknande. Ni behöver tillgång till dator, internet, projektor och webkamera för att kunna 
delta - vi kan hjälpa er att se till att ni har tillgång till detta om ni inte redan har det. 
 
Inga större ekonomiska utgifter för festivalplatsen kommer att krävas om en inte vill. En lokal, vuxen 
närvaro och eventuella matkostnader är minimum. 
 
Om restriktionerna i maj gör så att ni inte kan ses IRL får vi höras om alternativa upplägg. 
 
Mer information om upplägget kring festivalplatserna kommer framöver. Ledningsgruppen för 
Regionfestivalen ansvarar för att planera och kommunicera upplägget kring festivalplatserna till er. 
 
 
Urval och kvoter. 
Som vanligt behöver ett urval göras av de bidrag som deltar på er lokala festival och som ni vill ska 
visas i Regionfestivalens livestream. Detta eftersom alla inte får plats i livestreamen.  
 
Hur många scenbidrag och konstbidrag varje lokal festival får skicka till Regionfestivalen bestäms av 
kvoter. Kvoterna är ännu inte satta, men ledningsgruppen återkommer med dessa längre fram. 
 
Om ni vill garantera att alla som deltar på er lokala festival visas offentligt så ordnar ni själva en 
stream eller film som ni sätter visningsdatum för innan regionfestivalen. Sen KAN det ju bli så att fler 
kan visas regionalt eller att vi gör ett digitalt galleri, men det blir upp till ledningsgruppen för 
regionfestivalen att bestämma framöver och inget som finns några garantier för. 
 
Det är ni lokalt som gör urvalet och urvalsgruppen utgår som vanligt utifrån följande riktlinjer för 
urvalet: https://www.ukm.se/arrangor/urvalsgrupp/ 
Det är även möjligt att nyttja lottning för urvalet i år. 
 
OBS ni bestämmer själva vilka unga som kan vara med på er festivalplats på Regionfestivalen - om ni 
har möjlighet att ha alla unga som deltog i er lokala festival där, så får ni självklart ha det, även fast 
alla inte alla deras bidrag visas i livestreamen.  
 
 
 
 

https://www.ukm.se/arrangor/urvalsgrupp/
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Teknik och ekonomi - lokala festivaler. 
Vi återkommer med besked om hur och med vad KulturUngdom kan stötta era inspelningsplatser. 
Separat info kring detta inom kort.  
 
I övrigt är det som vanligt att ni bekostar er lokala festival själva.  
 
 
Festivalhemsidor och anmälan. 
Varje lokal festival skapar som vanligt en egen festivalhemsida på ukm.se via arrangörsverktyget 
SiteFactory. De unga som deltar i er lokala festival anmäler sig via den sidan. Genom den sidan 
kommer både ni och sedan även Region- och Riksfestivalen att kunna kommunicera med era 
deltagare. Alltså precis som vanligt. 
 
Kontakta Malin om ni behöver skapa ett nytt konto eller vill ha en genomgång av verktyget. 
https://www.ukm.se/arrangor/arrangorsverktyg/  
 
 
Grafiskt material och övriga dokument. 
UKM Sverige har en grafisk profil som alla i sverige håller sig till. På hemsidan finns mallar och 
instruktioner för hur ni kan göra. 
https://www.ukm.se/arrangor/grafiskt-material/  
 
På hemsidan finns även fler mallar och dokument som kan vara bra att ha i skapandet av en lokal 
festival. Kika gärna runt här - och hör av er om det är något som ni saknar så fixar vi det. 
https://www.ukm.se/arrangor/  
 
Malin kikar på om det finns någon marknadsföringsvideo som ni kan använda. Skapa gärna egna i 
väntan på besked. 
 
Malin skickar inom kort en mall för samtyckesblankett som behövs i och med film/foto av deltagare. 
 
 
Kontakt. 
Har ni några frågor som rör era lokala festivaler eller vill bolla upplägg kring den? 
 
Kontakta: 
Malin Hadarsson Bodin 
Regional samordnare UKM Västra Götaland, KulturUngdom 
malin@kulturungdom.se 
+46(0)737 32 91 77 
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