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Inger Unenge har ordet

Det är nåt fint med att blicka ut över året som gått, och även så 
detta år. Att skriva några ord om det som varit.
Trots allt. 
Politiken i det stora landet i väster, de hårda buden i Turkiet,  
galenskapen i Nordkorea, populismen som växer.... Listan kan  
bli lång över saker som skakat om och går åt fel håll. 
Vi vet, vi vet. Så vi i siktar åt ett annat håll.

Jag slår ett slag för det som hänt här i Västra Götaland under 
2016. En stor härlig solstrålande finalfest med Musik Direkt 
Imagine, med musik från hela landet. KulturUngdom  till-
sammans med Uddevalla kommun och unga arrangörer gjorde 
det! Och det bästa är att vi fått resurser att göra det igen i år och 
nästa år. Och i samma linje har vi nu projektet Songlines som blir 
en förstärkning av integration och mötesplatser för nyanlända 
ensamkommande unga.Vi gjorde Ramaskri, en  lokal utställ-
ning om mod och  engagemang på flera orter runt om i Västra 
Götaland. Film har varit i fokus både som en samling kring ung 
film vid Göteborgs Internationella filmfestival och i Skaraborgs 

Filmfestival och i flera projekt som vi stöttat genom K-pengar. 
Musiken kokar över alla bräddar och når långt ut i världen. Nya 
pengar från regionen har flutit in som ett kvitto på att  vårt stöd 
till musikexport äger relevans för hela regionen.

Ansökningar för K-pengar ökar i alla konstformer! 222 
ansökningar som beviljades under 2016. 

Så allt det där i omvärlden som vi räds  är verkligen inte hela 
verkligheten. Och vi tror att vi kan förändra. I vår bit av världen 
finns det mycket att hämta kraft. För det är så mycket vi behöver 
göra och värna. Demokrati, yttrandefrihet och  jämlikhet; det är 
värden som hänger ihop med ett fritt kulturliv.
Så fortsätt bara. Ta din önskan och längtan på allvar. Skapa. 
Sjung. Spela. Måla, Slöjda. Skriv. Samla folk. Låt dig inte  
stoppas! 2017 är ditt år, vi stödjer dig! 
 
Samtliga artiklar i denna verksamhetsberättelse är hämtade 
från vår hemsida och de flesta är författade av våra medlemmar. 
Besök kulturungdom.se för mer av allt.
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Allt för dig bror
I mars beviljades Mischa Snicker från 
Göteborg K-Pengar för filmprojektet 
Allt för dig bror, en film om en ung  
tjejs perspektiv av att leva i förorten. 
Här kommer Mischas egna ord om 
projektet.

Det började med dikter och sagor när jag 
var liten och jag drömde om att någon dag 
bli författare. Att förmedla känslor och 
tankar genom skrivandet blev min grej och 
vid tolv års ålder började jag skriva rap-
texter och sedan dess har jag bara utveck-
lats mer och mer.
Det var vid 18-årsålder jag började skriva 
på min första, riktiga novell ‘’Allt för dig 
bror’’. Jag skrev den för en antologi som 
är ett projekt av Aneröd Kultur där flera 
författare, många ej tidigare publicerade, 
skulle få chansen att berätta sina historier. 
Antologin heter ‘’När andra sover’’ och 
kommer att publiceras i slutet av 2016.

Det var mest bara ett önsketänkande att 
göra om novellen till film till en början. 
Jag hade ju varit med lite I filmproduk-
tionen av kortfilmen ‘’Stämplade’’ av 
Enver Ramirez och jag visste ju att en 
film är inte något man bara sitter hemma 
och skriver utan det är även inspelning, 
redigering, klippning och mycket mer. 
Jag kunde ju ingenting om det där. Trots 
det så lärde jag mig lite om grunderna I 
hur man skriver manus och jag började 

skriva några scener för att sedan skicka in 
till en manustävling. Tyvärr gick jag inte 
vidare, men det slutade inte där. Några 
månader senare pratade jag med Robinson 
på Fryshuset FUSE, en förening som är till 
för att förverkliga olika projekt som ung-
domar vill göra och jag fick vägledning i 
var man kan söka pengar för filmprojekt. 
Jag skrev och förklarade om mitt projekt 
till olika föreningar som kunde bidra med 
projektstöd, varav KulturUngdom var en. 
Någon månad senare hade jag fått ihop 
över 100 000 kr för min film. Det kanske 
inte är så mycket för just en filmproduk-
tion men för mig var det en dröm som 
precis gått I uppfyllelse.

Syftet med att göra den här kortfilmen var 
också att få med unga från olika förorter 
som är intresserade av att stå framför eller 
bakom kameran. Vi ordnade en casting 
där vi hittade flera skådespelare och vissa 
kom in I efterhand. De flesta hade ingen 
tidigare erfarenhet av skådespeleri men 
det visade sig senare att vi hade fått tag I 
ett gäng oslipade diamanter. Vi utgick från 
manuset men väldigt mycket var impro-
visation från skådisarna och det var över 
min förväntan. Allt kändes så naturligt och 
det blev bara bättre och bättre för varje 
inspelningsdag. Schemat var dock väldigt 
tight och det var mycket att göra. Vi skulle 
göra klart hela filmen på bara 4 månader. 
Som tur var hade jag även ett grymt film-

team och många som ville hjälpa till. Nu 
var jag inte bara manusförfattare utan även 
regissör och med Enver som coach och 
kameraman gick allt galant. Vi räknade 
egentligen med sammanlagt sju inspeln-
ingsdagar men det blev istället nio, vilket 
ändå är rätt bra för en kortfilm. Vissa 
inspelningsdagar blev längre än andra men 
alla jobbade på bra ändå. Det jag är mest 
stolt över är att vi fick ihop folk från olika 
orter som tillsammans skapat en film för 
att nå ut till andra ungdomar. Det behövs 
mer sånt.

Jag har lärt mig väldigt mycket under 
denna process. Det handlar mycket om att 
organisera, lyssna och ha tålamod. Bara 
för att man har skrivit manuset betyder det 
inte att man inte ska lyssna på andras idéer 
då det ibland även kan leda till att en scen 
t.ex blir bättre och mer naturlig. Man ska 
tänka som ett team, för alla behöver alla I 
ett sånt här projekt. Målet med projektet 
var även att inspirera andra unga, visa att 
det faktiskt inte är helt omöjligt att t.ex 
göra en film. Det finns många trådar att 
dra i, man måste bara hitta dem.

Vi kommer att skicka in filmen till 
Göteborgs filmfestival nu i oktober och 
om den kommer in så blir det premiär för 
filmen på festivalen i januari 2017.

/Mischa Snicker 
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Följetong om livsresa
Under vintern och våren följde vi 
skribenten Malin Sternermark Petersén 
projekt Brev till John Lindberg som 
består av skönlitterära texter baserade 
på Malins mormors bror Björns livs-
resa. Här är del 1.

Det var mitten av oktober och löven hade 
lagt sitt första gula täcke över gräsmattan, 
vid stugan i Bohuslän. Spindelväven 
skimrade i morgonsolen, som om det 
hade vävts av silvertrådar, över de få 
grässtrån som lyckades sträcka sig upp 
mot himmelen. Det var inte långt kvar till 
vintern, sommarvinden var som bortblåst 
och kölden skulle strax infinna sig. Det var 
svårt att behålla tankarna kvar i nuet, när 
dåtiden gjorde sig storslaget påmind.

Del 1: ”Du är välkommen”
John tittade på mig med sina nyfikna 
isblåa ögon, ”tycker du om pancakes? Det 
är för svårt att koka svenska pannkakor, 
de är så tunna” förklarade han medan hans 
tumme och pekfinger rörde sig allt när-
mare varandra, tills mellanrummet knappt 
fanns kvar. Jag nickade som svar och satte 
mig vid köksbordet där kok-kaffet var 
framdukat. Han ursäktade sig över att det 
inte var Löfbergs lila, som han brukade 
beställa hem från Sverige. Det blev för 
dyrt och svårt med transporterna här uppe, 
menade han. Jag hällde upp kaffet i en 
kopp med det svenska kungaparet på och 
tryckte händerna hårt om den, blicken for 

ut genom fönstret. Det var mitten av juli 
och den varma luften gjorde det svårt att 
andas. Utanför speglades träden i dammen 
och vid strandkanten pickade blåa bergs-
sialior i sig de frön som John en timme 
tidigare hade kastat ut till dem. ”Kan 
man bada i sjön?” hade jag frågat dagen 
innan, vilket hade fått John att brista ut i 
gapskratt. ”You mean the pond? Well you 
can, men det är mest svartbjörnar som 
badar där och ankor givetvis.”Köksradion 
sprakade till och John visslade glatt till 
musiken samtidigt som han nöjt vispade 
ihop pannkaksmix tillsammans med vatten 
i en bunke.

Lukten av gasol påminde mig om vart jag 
var. Förutom den kvava luften kändes det 
nämligen inte som att jag var högt uppe 
bland bergen, hemma hos en man jag 
nyligen träffat, mitt ute i den kaliforniska 
vildmarken, i en ombyggd husvagn utan 
vare sig elektricitet eller rinnande vatten. 
Det kändes snarare som att jag var, bara 
några kvarter bort från mitt föräldrahem. 
Mormor skulle strax ta ut kanelbullarna ur 
mikrovågsugnen och vi skulle skratta åt 
den hemmagjorda svartvinbärssaften från 
1989, som hälldes upp i varsitt glas. Jag 
tittade på John och undrade hur familjen 
Lindberg hade klarat av att upprätthålla 
en relation över Atlanten när det var 
alldeles för svårt för den i samma stad. 
Vad berodde det på? Hade ingen tidigare 
försökt eller räckte viljan helt enkelt inte 

till? John avbröt mina tankar när han stolt 
kom bärandes på stekpannan med de stora, 
fluffiga pannkakorna som han bekymmers-
löst la på den tomma tallriken framför 
mig. ”Du är välkommen” sa han med sitt 
finurliga leende som visade vetskapen av 
det inkorrekta i meningen. Han satte sig 
ned och började med detsamma prata om 
sitt liv. Om medaljer han hade tilldelats 
efter sin nykterhet. Den första tiden i 
Amerika och den där gången han skrev 
ett hyllningsbrev till borgmästaren. Jag 
satt som på nålar, fast besluten att minnas 
varenda ord. Hans öppenhet speglades i 
mig när jag obehindrat ställde frågan som 
jag i flera års tid undrat över ”Varför flyt-
tade du?”

En isande vind kom plötsligt emot mig 
som ett hårt slag på ansiktet, dörren till 
stugan som jag hade lämnat öppen for igen 
med ett högt knall. Höstljuset var bländade 
och förde mig långsamt tillbaka till verk-
ligheten. Jag kisade ner på de alldeles för 
tomma raderna i kollegieblocket, jag ville 
veta mer, mer om allt men hindrade mig 
själv gång på gång eftersom jag inte visste 
vilka frågor jag skulle ställa. Irritationen 
spred sig snabbt över hela kroppen tills jag 
fullständigt tröttnade på min velighet. På 
pappret kunde jag strax utläsa den första 
meningen i brevet till min mammas mors 
bror, ”Kära John...” 
 
/ Malin Sternermark Petersén
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Tokmässan 2016

Vi hade ett gäng medlemmar på plats under Bokmässa i 
Göteborg, med uppdraget att tolka upplevelsen genom en 
konstform. Det hela resulterade bland annat i denna vassa 
text om årets bokfesten, signerad Edwin Chalusi. Fler gestalt-
ningar återfinns på vår hemsida.

Nu händer det.

Brangelina är officiellt över.
Nej, inte det. Hen pratar om Bokmässan. Bokförläggarnas 
fyra-dagar långa litteraturorgasm. Kulturkapitalismens årliga 
sektritual. nORDens sexigaste firmafest.
Hen blippar nervöst sin elektroniska entrébiljett. Redo att stiga 
in i en helt ny värld. En värld av fantasi, berättelser, myter, sagor 
och magi. Istället möts hen av fula glasögon som står ute på 
försäljning och en träningsmaskin någon står och frustar vid. Har 

hen kommit fel? Läser biljetten mässan för närsynta gymhunkar? 
Nej. Det är bokmässan baksida. Dess rumpa. Och Nordic 
Wellness är rövhålet. Spring. Spring. Spring. Hen rusar därifrån. 
Hälsa och livsstil. Pfft! Såvida det inte är veganrevoulutionen 
som förespråkas är hen inte intresserad. Det gäller att hålla sig 
trogen sin ultramarxistiska hipster status.
Monter efter monter. Hen går vilse i folkvimlet. Snubblar 
och svettas. Köksprylar, smycken, stretchband från TV-shop, 
maskeradhjälmar, klockor, T-shirtar, tygkassor och annat 
krimskrams. Det tar nog minst en kvart innan hen hittar en 
monter där böcker faktiskt står i fokus. ’’Böcker från Färöarna.’’ 
Ingen är där.

Årets tema är yttrandefrihet. Vid huvudentrén finns en liten scen á 
la Freedom of Expression. Programbladet är fylld med demokra-
tiuppmuntrande och intresseväckande programpunkter. Hatbrott, 
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Syrien, romers rättigheter, droghandel, fristäder, systerskap, Kina, 
Bangladesh, Hip hop Palestina. Folk står och tränger för att lyss-
na på Kakan Hermansson och Ebba Witt-Brattström samtala om 
feminism. Scenen är liten och ljudet brokigt. Bonniers lukrativa 
försäljningsbord har fått större spelyta än huvudattraktionen. Det 
blir tydligare och tydligare hur det hela är ett kommersiellt jippo. 
Det gör hen arg.

Bredvid frihetensscen står Fria Tiders monter. Ironin är inte ens 
rolig. Och lite längre nedför yttrandefrihetens gata står nazister. 
Om sportcentret var analen är detta avföringen. En vit gubbnazist 
står och nazistar sig om sin nazistiska bok framför en vit nazipub-
lik. Hen är inte lika arg längre. För i en millisekund kniper det till 
i hjärtat och hen blir rädd istället. Hen inser (sådär som saker och 
ting blir överlöjligt övertydliga ibland) att vita fascistgubbben 
ju faktiskt står och uppmuntrar till andras, till och med hens 
egna, död. Bakom ord och kostym skiner den rasistiska agendan 
igenom. Folkmord. Och det vita folket lyssnar. Igen.
Årets tema är yttrandefrihet. De borde döpa om Bokmässan till 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Hen vill inte vara på bokmässan längre. Det är inte kul. Det 
var aldrig kul. Det är inte dubbelmoralen hen tänker på. Eller 
rasistiska strukturer. Eller post-kolonialism. Eller något sådant 
alls. Hen känner sig bara illa till mods. Det känns obehagligt. 

Som att hen inte tillhör här. Inte tillhör alls. Om hen faktiskt hade 
tillhört, hade de inte bjudit in någon som säger åt hen att hen inte 
tillhör. Indirekt blir det själva mässan som ropar det. Så att det 
ekar ända upp till taket. I alla väggar.

Men wow. Vänta.
Hen har yrat in på serietecknare/djurens rätt/sverok/awesomeaste 
avdelningen. Här finns fantastiska serietidningar, trevliga 
människor och härlig stämning. Till och med luften är roligare 
att andas in. Hen får en fanzin gratis. ’’Nya Tider hör inte hemma 
på Bokmässan.’’ Och sen så får hen en hel serieantalogi gratis! 
’’Kvarnbyserien’’ Från Serieskolan i Malmö.
Hen blir glad. Jippie.
Sen åker hen hem. Bättre än såhär lär det nog inte bli. Utanför 
den massiva lokalen kan hen andas igen. Hen ska inte utsätta sig 
för stressen som var Bokmässan någonsin igen.
Det ska bli skönt att gå på Radikal Bokmässa ikväll istället. I litet 
format, med syndikalister. Alternativ extremisms för somliga. 
Yttrandefrihet för andra.

Och här kommer hens avslutande ord. I yttrandefrihetens ära:
Bokmässan. Go fuck your liberal self.
 
/ Edwin Chalusi
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Kvav till Kanada
Ibland händer mycket på en gång. Fyr 
bytte namn till Kvav och planerade sin 
debut, en EP med fem låtar som skulle 
släppas efter en första singel. Mitt i 
detta bokades gruppen till Canadian 
Music Week, en till storleken sett enorm 
festival i Toronto i början av maj.

Kvav gör musik som befinner sig nån-
stans inom sfären för alternativ rock, med 
generösa portioner drömlika melodier 
och melankoli flyter låtarna runt sångaren 
Filips röst och piano. Första singeln från 
EP:n är precis släppt och med den i väskan 
åker bandet nu till Kanada. Lite oväntat 
dessutom. Canadian Music Week är en 
branschfestival som drar folk från hela 
världen, många som jobbar inom musik-
branschen och i år har festivalen fokus på 
England. Kvickt passerade en lucka förbi 
oss på föreningen och Kvav fyllde den 
direkt. 
- Ja, möjligheten att få spela på CMW kom 

lite grann som en blixt från klar himmel 
så det var ju bara att hugga den chansen 
och köra. När det kommer till musik har 
vi också hunnit göra video till singeln 
’Holes In Me’ - och nu i Maj släpper vi 
EP:n Bodies Wandering som singeln också 
kommer ligga på.

Vad har ni för tankar inför resan, hur 
ska ni maximera möjligheten?
- Vi är spända och väldigt peppade inför 
allt detta. Samtidigt finns där ju alltid en 
oro för hur saker ska gå, men på det stora 
hela ser vi det som en enorm möjlighet 
och en nyttig erfarenhet. För att maximera 
möjligheten ska vi ju först och främst göra 
allt för att naila vår showcase till 100%. 
Utöver det har vi vänt oss till ett 50-tal 
bokare och spelställen runtom Quebec, 
Montreal och Toronto så vi kommer helt 
enkelt se till att vara redo för allt när det 
kommer till gig, från fullbandsspelningar 
till akustiska set. Naturligtvis kommer vi 

också skaka så mycket händer som vi bara 
kan hinna med.

Gruppen ser resan som en möjlighet att 
lära sig lite mer om turnéliv och skaffa lite 
skinn på näsan inför framtiden.
- Ja, jag hoppas att hela upplevelsen 
kommer vara en positiv erfarenhet vars 
momentum vi tar mot nästa anhalt i vårt 
projekt.

Hur ser framtiden ut efter CMW, våren 
och sommaren?
- Strax efter att vi kommit hem från CMW 
släpper vi vår EP med allt vad det innebär. 
Så tanken är väl att få till en riktigt härlig 
och speciell release. När det kommer till 
sommaren så siktar vi på att få spela så 
mycket som möjligt och njuta av frukten 
som vi skapat tillsammans. Det ska bli så 
härligt.
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Saga Björklund Jönsson och hennes 
vänner beviljades K-Pengar för projek-
tet Refugee Safari - a Progressive House 
Musical, en musikal som ska repeteras 
och spelas i bland annat Jordanien, 
Rumänien, Italien och Göteborg. Minst 
16 föreställningar i flyktingläger, på 
asylboenden och för betalande publik 
är tanken. Det här är resedagsbokens 
sista del.  

Portugal 20-24 maj

Det här inlägget är trögt att skriva. Jag 
skjuter det framför mig och vet inte vad 
jag ska berätta om. Vi åkte till Portugal 
och en festival som heter Flying Freedom 
Festival. Den är en av de finaste sam-
mankomster jag vet men jag har svårt att 
beskriva den rättvist. Jag får fördomar av 
min egen text. Det är så enkelt att kat-
egorisera och placera in människor i sina 

färdiga föreställningar. Men det är just 
det som Flying Freedom Festival får mig 
att inte göra. För den brokiga och ändå 
homogena gruppen slår omkull alla mina 
enkla uppdelningar på ett fantastiskt sätt.

Flying Freedom Festival är en turnerande 
festival och ett sällskap artister från ca 20 
länder som träffas i olika städer runt om i 
världen mellan en och fyra gånger om året.

Husam och jag är två av dessa artister och 
det var under festivalen i Rumänien förra 
året som vi bestämde oss för att göra den 
här musikalen tillsammans.

I Porto bodde vi tillsammans i två stora 
hus och det var basen för festivalens 
ena del. Där artister med olika bakgrund 
får mötas och lära känna varandra. På 
förmiddagarna hade vi olika workshops i 
trädgården och på kvällarna hölls den  

andra delen av festivalen där olika 
föreställningar spelades på scener i staden. 
En av kvällarna spelade vi Refugee Safari 
och en av kvällarna hade vi en jam session 
med oss och lokala musiker.

Vissa stunder kändes vi som en grupp av 
människor som gör liknande val i sina liv, 
har liknande värderingar och tycker om 
att göra liknande saker. Men två minuter 
senare kan jag inte förstå vad någon annan 
menar. Jag kan förstå alla ord men har 
ingen aning om innebörden. För att tio 
minuter senare veta exakt igen.

Vi är alla människor under samma himmel 
med fötterna på samma jord, det är väl det 
enda som är säkert. 
 
/Saga Björklund Jönsson

Resedagbok: Refugee Safari
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Allting som vi vill kan vi göra
Ännu en gång var det dags för MAIS att slå upp portarna till 
Check!; en fullmatad helg där tjejer och killar i blandade  
åldrar från hela Sverige har samlats i Göteborg för att lära  
sig mer om att arrangera. Hur planerar man en mer miljö- 
vänlig festival? På vilket sätt kan jag marknadsföra mitt 
evenemang med en film? Och hur kan ekvationen dagisfröken 
+ polis + revisor bli lika med arrangör? Allt detta, plus lite till 
lärde vi oss under Check! 2016.

MAIS - Musikarrangörer i Samverkan - bildades 1996 och är ett 
samarbetsorgan som lyfter fram ideellt arbetande musikarrangör-
er över hela landet. Idag samarbetar de med tio olika musikriks-
förbund som i sin tur representerar över tusen olika föreningar 
och arrangerar närmare 10 000 konserter per år. Genom stöd från 
Kulturrådet är det möjligt för MAIS att arrangera flera arrangörs-
kurser, såsom Check! som ägt rum både i Sundsvall, Sandviken 
och nu Göteborg.

Färgstarka personligheter
Årets upplaga av Check! håller till i Kultur I Västs lokaler på 
Rosenlundsgatan mitt i Göteborg. Redan utanför entrén möter vi 
Denise Olsson Bergkvist, 25 från Uddevalla; en riktig färgklick 
det lyser om, inte bara för hennes färgglada hår - utan mer på 
grund av sin positiva inställning och målinriktade personlighet. 
Vi pratar en stund under lunchen.
- Jag jobbar på ett HBTQ-café i Tureborg. Tanken är att det ska 
vara ett tryggt rum för HBTQ-personer, men även ett ställe där 
nyfikna personer man komma och vill veta mer om vad HBTQ 

står för och så.
Hon berättar mer om deras verksamhet innehållande föreläsnin-
gar, workshops och fikakvällar med olika teman. Även om hur 
hon tillsammans med andra drivna människor i sin omgivning 
genomför Uddevallas egna Pridefestival med bokningar av band, 
sponsorer etc.

Redo för mingel
Lunchen som serveras när vi anländer, och all mat under Check!-
helgen, kommer från föreningen Global Picnic. En verksamhet 
som anlitar småföretagare och människor som står utanför 
arbetsmarknaden att laga mat lokalt i Göteborg. Dessutom är 
allt vegetariskt. Ett väldigt genomtänkt och fint initiativ tycker 
många utav deltagarna. Baguetten med sötpotatis, getost och 
fajitaskrämen med saffran som står framdukat till oss på borden 
gör oss både mättade och laddade för dagen.
Vi börjar med en gemensam samling, genomgång av helgen och 
speed-mingel. Det här med mingel kan vara lite läskigt för vissa 
till en början, men när projektledare Frida Lernstål tilldelar oss ett 
ämne att prata om, som exempelvis vad vi åt för frukost idag, och 
plingar till i klockan så pratar samtliga deltagaren med varandra 
som de känt varandra hur länge som helst. Här spelar det heller 
ingen roll hur gammal eller ung du är, det är en salig blandning 
från runt 18 och upp mot 70 år. Frågorna under minglet går över 
mer till personliga frågor om oss själva; våra styrkor och svaghet-
er, vad vi jobbar med, visioner och vad vi har för förväntningar 
på helgen. Redan här kan vi se hur erfarenheter byts, även ett och 
annat visitkort. Väldigt effektivt mingel.
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Miljötänkande dagisfröken
Ett utav seminarierna under helgen handlar om att få in mer av 
miljötänket i sitt planerande. Det är föreläsaren Louise Lindén 
som har hand om det hela. Sin första festival arrangera hon redan 
när hon gick sista året på gymnasiet, som ett projektarbete. Idén 
fick hon av politikern Al Gore, som hon säger ”förstörde hennes 
liv”.
- Det var Gore’s film En Obekväm Sanning som jag bestämde 
mig att jag måste bidra med något för att försöka göra världen 
till en bättre plats. Jag växte upp med musik från det 60- och 
70-talet. Så, utan att veta något hur man arrangerar så bestämde 
jag mig för att...jag vill göra en miljövänlig festival!
Det hela resulterade till Live Green, som idag har är en av 
Sveriges mest hållbara festivaler och som i år arrangerades för 
sjätte gången.

På nedre våningen i byggnaden håller ett annat seminarium till; 
Hur man arrangerar från början till slut- Johan ”Redtop” Larsson 
har kallats för ”arrangörslegendaren” och har flera års erfarenhet 
av att arbeta med konserter och festivaler.
- Det är inte svårt att arrangera. Det är som en kombo av att vara 
dagisfröken, polis och revisor.
Han förklarar att en arrangörs uppgift är att göra det så bra som 
möjligt för artisten (dagisfröken), men också att våga säga nej 
till det som absolut inte funkar (polisen) och i slutändan ha en 
målsättning, få hela kvällen att gå ihop (revisor).
 
Uppe i lunchrummet träffar vi Agnes Lundmark, 21, från 

Skelllefteå. Hon har tidigare varit med och arrangerat Trästocks-
festivalen. 

Vilka seminarium har du varit på?
- Jag var på Hur man arrangerar från början till slut. Även om 
jag arrangerat tidigare så var det riktigt givande, man lär sig 
alltid något nytt. Han, Johan, var himla duktig på at formulera 
sig. Sedan har jag varit på Normkreativitet, vilket var ett rätt 
svårt ämne då vi hade så mycket att prata om. Väldigt aktiva 
diskussioner, lite väl aktiva kanske. Haha!
Har du varit på Check! tidigare?
- Nej, det här är första året. Även första gången jag är på en 
utbildning om event. Hittills har helgen varit jättebra! Det mest 
värdefulla var varit alla möten med så många intressanta männ-
iskor. Att nätverka är viktigt.

Under vårt samtal sluter andra deltagare upp och vi bildar en 
liten grupp kring det runda bordet. Det känns som vi alla här har 
vuxit några centimeter. Vi vågar nu sträcka på oss lite extra, stå 
rakryggade och faktiskt förverkliga de där idéerna man haft eller 
utveckla sitt påbörjade evenemang till något ännu bättre och ännu 
större. Ingenting känns omöjligt, utan allting som vi vill kan vi 
faktiskt göra. Och förutom att vi blivit rikare på kunskap så är det 
många utav oss som fått nya vänner och blivande samarbetspart-
ners för kommande evenemang. Det är fint att se, riktigt fint. 
 
Foto & text: Josefine Larsson



8,2 miljoner till integrationsprojekt
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I början av november beslutade Allmänna Arvsfonden om 
8,2 miljoner kronor till det treåriga projektet Songlines. 
Projektet ska utveckla metoder och strategier för att nå, möta 
och engagera nyanlända unga. Den regionala föreningen 
KulturUngdom, med programmet Musik Direkt/Imagine 
Sweden, är en av organisationerna bakom initiativet. 
Projektägare är Jeunesses Musicales Sverige (JMS).

Under 2015 kom 35 369 ensamkommande ungdomar till Sverige. 
Nästan lika många barn och unga kom tillsammans med sina 
familjer. Starkt berörda av situationen genomförde KulturUng-
dom i samarbete med Uddevalla kommun och Sveriges Ensam-
kommandes förening ett antal pilotprojekt vilka mynnade ut i 
projektidén till Songlines.

Songlines tar avstamp i Musik Direkt/Imagine Sweden, landets 
tyngsta livemusiktävling för unga mellan 13-21 år. En mängd 
samverkansparter kommer att knytas till projektet.
- Med Songlines beviljat kommer nu ett mer kvalitativt integra-

tionsarbete för barn och unga på fykt att starta. Vi välkomnar alla 
aktörer som är intresserade av att samverka med oss i den här 
viktiga frågan, hälsar Joel Lind, nationell samordnare för Musik 
Direkt en del av Imagine. 

Songlines har initierats av KulturUngdom, Jenuesses Musicales 
Sverige, Sveriges Ensamkommandes Förening, NBV Sydost 
och dokumentärfilmaren Helena Isaksson Beack. Arbetet kom-
mer i första hand pågå i Blekinge, Kalmar, Jönköping, Gotland, 
Gävleborgs och Västra Götalands län. Projektet pågår under tre år 
med start 1 januari 2017. För varje år kommer ytterligare län och 
organisationer att ansluta. 

JMS är en del av Jeunesses Musicales International som startade 
som ett politiskt och religiöst oberoende fredsmusikprojekt i 
Belgien 1945. Syftet är att låta unga människor utvecklas genom 
musik över nationsgränser. Organisationen finns i 45 länder och 
når 5 miljoner unga varje år. Inom organisationen arbetar man 
för social inkludering, sammanhållning och interkulturell dialog.
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Poesidagbok
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Ett tag framöver ska jag på denna hemsida publicera foton 
och text, är idén, och därför följer nu en kort introduktion 
om mig. Jag heter Märta Jungerfelt, är tjugo år gammal och 
befinner mig nu i Lyon, en stad i Frankrike. 
 
Jag har varit medlem i KulturUngdom ungefär två år, har pluggat 
retorik och sysslat med teater, har en stor passion för yoga och 
sökandet efter ett alternativt kreativt utlopp ledde mig till skrivan-
det och handarbetet. Jag stickar en tröja som aldrig blir klar och 
skriver, förutom dagbok, prosa i ett anteckningsblock. I framtiden 
vill jag gå en skrivarlinje, resa till Kanada och så småningom läsa 
till att bli gymnasielärare. (Däremellan tänker jag äntligen kunna 
utföra avancerade yogaställningar like a queen och kanske få mitt 
hjärta krossat en gång eller två). 

Min huvudsyssla här i Lyon att läsa franska på universitetet 
(ett val jag ständigt behöver påminna mig om anledningen till). 
Själva det faktum att jag befinner mig i Lyon är kittet till varför 
jag ska skriva på hemsidan - mina publikationer fungerar som 
rapporter från detta främmande land, om ni så vill.

Förutom franska så gillar jag: klippbad, jeans, Bodil Malmsten, 
att köra bil, Jämtland och allt som innehåller gluten.

Romantik, dramatik och promenader längs Rhône får ni söka 
efter någon annanstans. Ur mig kommer vardag och allt annat 
oviktigt som spelar roll.

Arvet det blonda det blå
på mig projiceras
blanka vader erotik
i landet där orden nasaliseras
där tungan vibrerar

Höga snittbetyg
drömmar om basketspelare skägg
Och jag är
(förväntas vara) jämlike
Men svettet på mina lakan
är det blanka håret från längesen

I chatten skriver den moderslösa:  
dom inte känner dig

/Märta Jungerfelt
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Ung Kultur Möts i Alingsås
Mitt på dagen under söndagen så drog det igång. I lokaler i 
skolan Gustav Adolfsskolan i Alingsås så började de tidiga 
förberedelserna inför UKM Riksfestival år 2016.  
 
Alla som anlände togs emot i receptionen, och fick varsitt arm-
band, och en T-shirt. När de flesta anlänt till skolan så började 
man förberedelserna för det tåg som deltagarna skulle gå i senare 
under dagen.
Temat på årets festival var pride, och de olika grupperna från  
runtom landet hade tagit med sig UKM flaggor, och pride-fanor. 
När deltagarna och arrangörerna ställt klart allt inför tåget så 
marscherade man emot centrum, där festivalen skulle invigas. 
Tåget gick genom centrala Alingsås, och efter att man gått ett 
varv genom staden så anlände man till Åmanska parken, en 
öppen park med en stor scen som stod klar inför kvällens upp-
trädanden. När alla anlänt till stora scenen så var det dags att 
inviga festivalen. Detta skedde genom att Alingsåsaren och den 
före detta UKM deltagaren Jakob Karlberg uppträdde. Detta var 
mycket uppskattat, och en bra start på festivalen. Nu kände man 
verkligen att UKM Riks 2016 var igång!

Nästa morgon så var det dags att börja med dagens program. 
Under tidig förmiddag och under eftermiddagen så anordnades ett 
antal workshops runt om i staden. Man kunde bland annat måla 
graffiti, dansa och lyssna på en föreläsning av Jakob Karlberg. 
Samtidigt som många ägnade sig åt att delta i olika workshops så 
rådde en febril aktivitet inne på Alingsås Kulturhus, där kvällens 
vernissage senare skulle äga rum. Man satte upp tavlor, fixade 

iordning lokalerna och ställde fram salta pinnar och cider. De 
artister som senare på kvällen skulle uppträda började sound-
checka på scenen, för att få så bra ljud och ljus som möjligt under 
uppträdandena.

Klockan 16:00 så var det dags för vernissage. Genom kultur-
husets dörrar så strömmade människor in för att ta del av konsten. 
Vernissagen blev mycket populär, och snart så var det dags för 
scenakterna att dra igång. Klockan 19:00 så började scenakterna. 
Konferenciererna var Linn Krog och Mahan Zirdehi, som även 
var konferencierer på UKM Regionsfestival i Västra Götaland. 
Under kvällen så uppträdde ett flertal artister, och det var allt från 
poesi till hip-hop och klassiskt pianospel. En lyckad kväll helt 
enkelt, med många olika musikaliska inslag!
Dagen därpå så var det dags att köra igen. Liksom dagen innan 
hölls ett flertal workshops, där både deltagare och allmänheten 
kunde delta, och under kvällen så uppträde de deltagare som inte 
uppträtt dagen innan. Onsdag, den sista dagen på festivalen så var 
det dags att plocka ihop allt, konstverk skulle plockas ner, och 
man skulle säga adjö till de nya kamrater som man bekantat sig 
med under festivalen.

Festivalen har för mig, ur personligt perspektiv, varit mycket 
givande, både för att jag fått större erfarenhet vad gäller att 
arrangera stora evenemang, men också genom att träffa nya 
människor och upptäcka ny kreativ kultur.

/Alexander Wikhall
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Tredje året på raken har vi en akt till NGOM Fest i Prizren, 
Kosovo. Festivalen har tidigare bjudit in The Stomping 
Academy och Huset, i år är det dags för The Tape. Vi kollade 
läget inför resan.

The Tape släppte sin debut-EP förra året och spelade live en del 
då. I år har de varit tillbaka i studion för att jobba mot album-
släpp, och tagit det lite mer lugnt på livefronten. 
- Ja, vi började året med att spela in en låt i Music A Matic med 
Henryk Lipp. Sen har vi fortsatt att skriva nytt material och till-
bringat tid i replokalen. I juni fortsatte vi spela in fem till låtar 
och skrivarprocessen är fortfarande igång. Vi älskar det här! Det 
är något vi även behövt efter alla spelningar förra året. En skriv- 
och inspelningsperiod var nödvändig och efterlängtad!

Hur ser planerna ut då, med det ni gör i studion?
- Vi jobbar tills vi är helt nöjda. Vi kommer att skriva mycket 
material, välja bort låtar, "kill your darlings”, och jobba fram ett 
album som är genomtänkt och nytt. Skissen är gjord men inga 
datum är satta, ah, den som väntar på något nytt och så där.

Musikaliskt är det inget banbrytande som sker, The Tape har sitt 

sound och kommer behålla det, även om det så klart inte står still. 
-Nej, det har hänt en del. Soundet är kvar men låtarna drar åt det 
mer drömska och mystiska hållet. Ni kommer få höra en bland-
ning av vemod, kampglöd, stämmor och melodiösa gitarrslingor. 
Och självklart reverb.

Kosovo då, vad vet ni om landet och vilka förhoppningar har 
ni på resan?
- Landet är nytt för oss! Verkar som ett väldigt vackert land efter 
sökningarna på google haha. Precis som de andra gångerna vi 
spelat utomlands så vet vi inte vad vi ska förvänta oss utan vi  
kastar oss in i detta och ser vad som väntar! Men festivalen 
verkar grym och det är alltid kul att spela och upptäcka ett nytt 
land.

Därmed önskar vi The Tape lycka till, och för oss här hemma 
kommer det också bli tillfällen att se bandet, även om studio-
jobbet är pågående. 
- Jo, vi kommer fortsätta att tillbringa tid i studion och replokalen 
men lite spelningar blir det också såklart, bland annat på Röda 
Sten i Göteborg den 16:e juli! Så var lyhörda och närvarande så 
ni inte missar något nytt.

“Vi älskar det här”
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Konstformer 2016
Under 2016 berördes hela 102 215 per-
soner av vår verksamhet. Motsvarande 
siffra för 2015 var 93 781. En anledning 
till denna smått fantastiska totalsumma 
är bland annat ett större samarbete med 
Twisted Feet, en samarbete som under ett 
antal tillfällen lockade en publik på ca 7 
000 personer. Vidare fortsätter uppräk- 
ningen av K-Pengar att ge ringar på 
vattnet för övrig verksamhet. 

Här nedan återfinns en sammanfattning 
av verksamhetsåret 2016 för konstformer 
och projekt. Där kan du bland annat läsa 
om att vi genomförde 202 speltillfällen i 
20 länder för unga musiker från regionen, 
med spelningar i USA, Kanada, Ryssland 
och Brasilien som grädde på moset. Inom 
filmen har vi fortsatt samarbetet med 
Göteborg Film Festival genom KulturUng-
dom Filmdag samt initierat och genomfört 
Skaraborgs Filmfestival UNG FILM. Det 
har även hänt massor inom kostformerna 
text, scenkonst och konst som till exem-
pel projektet Ramaskri, ett projekt där 
unga kulturutövare möter kulturarvsplat-
ser och andra unika sammanhang och 
startar en skapandeprocess på temat mod, 
civilkurage och platsens unicitet. 
 
Inom Angeläget, där vi arbetar med eget 
skapande och mänskliga rättigheter, 
arrangerades en rad skolfestivaler runt 
om i Västra Götaland samt den årligen 
återkommande nationella filmtävlingen. 
Arbetet med projektet Are Human Rights 
Depending on Human Wrongs, i vilket 
unga från Västra Götaland och Tyskland 
möttes för att skapa en konstutställning 
tillsammans, fortsatte under året. Efter en 
mindre turné i Västra Götaland flyttade 
utställningen till Svenska ambassaden i 
Berlin där den under ett par månader fanns 
att se i foajén. Utställningen turnerade 
sedan vidare till ett par olika konsthallar 
i Berlin för att slutligen landa på Univer-
sitetet i Bonn. 

Musik Direkt bjöd på fem deltävlingar, 
två semifinaler och en Regionfinal. 98 
akter anmälde sig till musiktävlingen och 
71 av dessa fick plats på scen. För första 
året av tre arrangerade vi Imagine Sweden 
Riksfinal i Uddevalla, ett samarbete med 
bland annat Jeunesses Musicales Sverige, 
Uddevalla kommun, Sveriges Ensamkom-

mande Förening (SEF) och unga arrangör-
er. Unga musiker från hela landet besökte 
Uddevalla i dagarna tre och bjöds på 71 
programpunkter på 5 olika scener, ett 
gediget workshopprogram och massor av 
kringaktiviteter. Ett ökat fokus på integra-
tionsfrågor inom projektet mynnande ut i 
en ansökan till Arvsfonden för projektet 
Songlines, ett nationellt treårigt projekt 
som syftar till att utveckla metoder och 
strategier för att nå, möta och engagera 
nyanlända unga genom musik. Songlines 
beviljades 8,2 miljoner kronor i november 
och projektet kör igång i början av 2017. 

Under 2016 slutfördes även uppdraget att 
administrera ett pilotprojekt i Skaraborg 
för ungas mobilitet. Projektet resulterade 
bland annat i ett delregionalt nätverk och 
fler EVS-ansökningar. Från och med 2017 
samordnas och drivs projektet vidare av 
Europa Direkt i Skara. Under slutet av året 
placerades två slöjdkoordinatorer hos oss 
med uppdraget att kartlägga slöjdens olika 
sammanhang och möjligheter runt om i 
regionen.  
 
Här nedan sätter KulturUngdoms konsu-
lenter ord på verksamhetsåret 2016.  
 
Film 
För andra året i rad arrangerade Kultur-
Ungdoms Filmdag på Frilagret i Göteborg, 
ett samarbete med bland annat Göteborg 
Film Festival och fritidsverksamheten 
på Mixgården i Hammarkullen. 2016 var 
dessutom Angelägets nationella doku-
mentärfilmstävling en del av filmdagen, i 
samarbete med Amnesty International.  
Nytt för i år var att KulturUngdom var 
ytterst delaktiga i skapandet av Skaraborgs 
Filmfestival UNG FILM. Filmfestivalen 
syftar till att visa upp unga filmare och 
deras filmer på hemmaplan i Skaraborg. 
Mycket av dagens filmverksamhet är 
koncentrerad till Göteborg. Skaraborgs 
Filmfestival är ett försök att skapa mötes-
platser och forum för unga filmare i andra 
delar av regionen. 
I övrigt bland mycket annat kan näm-
nas ett intressant samarbete med webb-
tvföreningen Modern Cocktail News, 
fördjupandet av delaktigheten inom 
nätverket Sveriges Röster, ett spännande 
uppstartat samarbete kring film med 
Somaliska ungdomsutvecklingsförenin-

gen och pilotprojektet ”Sammanträffande 
I” där unga människor från förort och 
landsort möts och berättar för varandra om 
sina respektive liv, drömmar, likheter och 
olikheter.

Konst
Under året har vi arbetat med ettfördjupat  
samarbete med Fryshuset i Göteborg 
genom en gemensam ansökan som re-
sulterade i projektet Varven, Smedjan och 
Kvarnen, ett projekt som skapade spänn-
ande möten mellan unga och kulturarvs-
platser samt över generationsgränser och 
därigenom låta nya berättelser ta form 
genom konst, text, musik och dans.
Vi har också fortsatt vårt samarbete med 
Hammarkullen Konsthall och har genom 
projektet Mat och Prat skapat kring- 
verksamhet i anslutning till utställningarna 
där den huvudsakliga målgruppen varit 
unga i Hammarkullen. Vi har bland annat 
anordnat workshop på Mixgårdens fritids-
gård, haft konstnärssamtal, fotoworkshops 
på Minimix samt utställning med en lokal 
konstnär och en skolklass i området.
Samarbetet med Västarvet har fortsatt 
och Spektrum har under 2016 och gått 
in i fas två. Konstnärerna har under året 
tillsammans skapat ett gemensamt verk 
i glas som skall visas på den turnerande 
fortsättningsutställning kring minoritets-
grupper som påbörjats under året. Kon-
stnärerna har också planerat för och satt 
ihop en workshop som kommer att hållas 
i vissa av de kommuner där utställningen 
visas under 2017.
Ett annat mål för 2016 var liksom tidig-
are år att fortsätta titta på nya plattformar 
för ung konst och hitta nya samarbeten 
runt om i regionen. Detta är ett ständigt 
pågående arbete och under året har vi 
bland annat återigen besökt några av våra 
”vita fläckar”, platser där vi har ingen 
eller begränsad verksamhet samt besökt i 
konstskolor i regionen. Vi har till exempel 
fått kontakt och etablerat ett samarbete 
med ett boende för ensamkommande unga 
på Tjörn där vi stöttat med pengar till en 
fotoutställning och påbörjat planer för yt-
terligare fotoprojekt under 2017.
 
Scenkonst 
Under 2016 har vi fortsatt vårt samarbete 
med Scenkonstguiden genom bland annat 
projekten Scenkonstakuten och Gräsrots-
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uppropet. Syftet med projektet var att 
under fyra träffar samla fria kulturaktörer 
och fundera över frågor kring gräsrött-
ernas betydelse, ansvar, möjligheter och 
hinder. Själva träffarna har följts av After 
Art, en möjlighet att under mer fira former 
träffa och samtala med andra scenkonst-
utövare.
Vi har också under det gångna året sam- 
arbetat med danskompaniet Twisted Feet 
kring projekt Community X. Projektet har 
syftat till att etablera lokala plattformar/
mötesplatser där ungdomar tillsammans 
kan växa, hitta hopp och framtidstro 
genom dansen. Under 2016 har projektet 
tagit plats i Trollhättan, Vänersborg, Göte-
borg, Alingsås och Tjörn.
Vidare har vi liksom inom konstområ-
det verkat för att stötta både primär och 
sekundär målgrupp genom att bland annat 
besöka, informera och koppla samman 
relevanta aktörer och projekt inom scen-
konstområdet.

Text 
Arbete med text tillsammans med med-
lemmar som är i tillfällig exil görs, till 
exempel genom poesi på hemsidan - där 
finns även ett initierat kontaktskapande 
med nätverk i bland annat Frankrike, Po-
len och Storbritannien. Vi har, tillsammans 
med medlemmar, fokuserat på ett utökat 
arbete med text på hemsidan - intresset för 
att skriva skönlitterärt och bli publicerad 
i KulturUngdoms kanaler finns och under 
året har poesi såväl som annan skönlitt- 
erär text publicerats - bland annat genom 
projektet Vi vet inte vilka vi är och Brev 
till John Lindberg. 
Samtal om text på scen har förts med 
medlemmar. I samband med Bokmässan 
och Radikal Bokmässa i Göteborg genom-
fördes ett scenprogram med medlemmar. 
Där hade vi också medlemmar på plats 
som tolkade mässorna i text, foto och teck-
ning. Fortsatt kommunöverskridande ar-
bete har också gjorts, med syfte att bredda 
medlemmars geografi och möjligheter att 
utöva sin konstform - bland annat genom 
gemensamma resor till arrangemang. 

Slöjd 
Samtal med slöjdare med erfarenheter 
från/bakgrund i andra länder än Sverige 
förs och här arbetas främst med en “in-
ternationell rörlighet” lokalt, alltså möten 
mellan personer från olika länder snarare 
än specifikt internationella resor/projekt. 
Här har samarbetats med till exempel Ta i 
Hand och Slöjd i Väst. Inom slöjdområdet 

har bland annat satsningen Slöjdsnack ge-
nomförts i Mölndal och Angered samt som 
sidospår under Borås Pride, i samarbete 
med Slöjd i Väst och Skapismen. Arbetet 
med att ta fram ramar för, anställa och 
starta upp Slöjdkoordinatorerna präglade 
sista delen av 2016.

Musik 
Europa har besökts en hel del via tio fest- 
ivaler och lika många turnéer och till det 
några sporadiska konserter tur och retur. 
Lite extra roligt är att vi besökt några nya 
länder via våra band/artister och för 2016 
kan räkna in USA, Ukraina, Kanada och 
Ryssland för första gången. Sammanlagt 
summerar vi 202 speltillfällen för unga 
musiker från regionen, varav 119 kon-
serter utanför Sveriges gränser. 
Inom ramen för nätverket Excite Music 
har ett nytt år genomförts och till det har 
vi också gjort en ansökan till EU, för att 
sätta en expandering av aktiviteterna i 
verket för 2018-2019, med oss som lead 
partner för ansökan. 
Västra Götaland är givetvis basen och utan 
den förankring vi har här skulle inte någon 
närvaro i Europa vara möjlig. Det är här 
utvecklingen startar och som sedan kan 
leda vidare utåt. Nytt i år var ett samarbete 
med den etablerade konsertarrangören 
Kulturbolaget och tre inomhusfestivaler 
på Trädgårn i Göteborg gjordes i feb/mars. 
Utöver dessa har vi varit inblandade i ytt- 
erligare nio festivaler, vilket tillsammans 
landar på 64 konserter tillsammans med de 
”vanliga” konserterna vi förmedlar eller 
backar. Under året har vi också haft nio 
besök av akter från utlandet. 
Kliniken rullade under det första halvåret 
och där bjöd vi in gäster från tre länder 
som åkte runt och pratade om sitt arbete. 
Göteborg, Borås, Alingsås och Lidköping 
var med på tåget, som stannade efter 
våren då vi inte tyckte oss hitta några nya 
vinklar på det hela. Kliniken kan komma 
att återkomma när vi tänkt ut nåt nytt sätt 
att göra det på. 
Övriga verksamheter som rullat är bland 
annat samarbetet med inspelningsstudion 
Nacksving där fyra akter spelat in under 
året samt Hemmaplan, där fyra akter från 
fyra städer inom regionen gör gemen- 
samma konserter och arrangerar fyra 
kvällar i sina respektive hemkommuner, 
avslutade 2016.  

Övrigt
Under 2016 jobbade vi mycket med kon-
ceptet Ramaskri. Här kopplar vi samman 

modiga handlingar med intressanta 
platser i skapande verkstäder och kreativa 
häng. Under vår och sommar 2016 har 
det skapats på olika spännande platser 
i Västra Götaland och på Gotland och 
under sensommaren fortsätter det, då med 
kombinerad utställning och verkstad.Vi 
har, tillsammans med medlemmar lokalt 
och geografiskt spritt, varit på Hillefors 
grynkvarn i Stenkullen, Strömsfors Bruk 
mellan Tranemo och Svenljunga, på Ung 
Kultur Möts Riksfestival i Alingsås, under 
Borås Pride, under Bollebygd Pride, på 
Göteborgs Kulturkalas, på Åremma kvarn 
i Ölsremma och på Gotland i samband 
med Almedalsveckan.
Att besöka Almedalsveckan tillsammans 
med ett gäng medlemmar är ett årligen 
återkommande projekt. Det är viktigt att 
ungas röst tar plats i den politiska debat-
ten och genom vår närvaro får unga som 
är intresserade delta i samtalet samt tolka 
sina intryck genom den kostform som de 
brinner för. Resultatet av dessa tolkningar 
presenteras sedan i en artikelserie på vår 
hemsida under sommaren.  
 
Minnesfond 
Roger Magnusson levde sitt liv i musik 
och bland unga. Han såg, lyssnade och 
levde devisen ”av och med”. I slutet på 
80-talet började Roger arbeta med Musik 
Direkt och blev fast. Och efter önskemål 
från musikföreningar i Västra Götaland 
tog han initiativet till den ideella förenin-
gen som nu heter KulturUngdom.  
En majdag 1996 tog  
hans liv plötsligt och  
oväntat slut. För att  
han skulle kunna  
fortsätta stötta unga  
musiker startades vi en  
minnesfond. 20 år har  
gått och en rad musik- 
er så som Pale Honey, 
Vanessa Liftig, Laleh 
och José González har  
fått pengar ur fonden.  
2016 avslutade vi med  
en salut! 15 000 kr till- 
delades In Circles från  
Östersund i samband  
med Imagine Sweden  
Riksfinal i Uddevalla 
den 4-7 maj. 
Tack för allt, Roger!
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Foto: Josefine Larsson

Vårt projekt Are Human Rights Depending on Human Wrongs, 
i vilket unga från Västra Götaland och Tyskland möttes för att 
skapa en konstutställning tillsammans, resulterade 2015 i en 
utställning på Göteborgs Litteraturhus. Under 2016 har utställ-
ningen turnerat och bland annat visats på på Karlbergsgymnasiet 
i Åmål och Lerums gymnasieskola. I maj flyttade den sedan in på 
Svenska ambassaden i Berlin där den under ett par månader fanns 
att se i foajén. Utställningen turnerade sedan vidare till ett par 
olika konsthallar i Berlin för att slutligen landa på Universitetet i 
Bonn. Loesje International och Svenska Ambassaden i Berlin har 
varit våra samarbetspartners i projektet. 

Varje år arrangerar vi skolfestivaler på utvalda gymnasieskolor i 
Västra Götaland. De planeras och genomförs av eleverna själva i 
syftet är att väcka engagemang för samhällsfrågor och mänskliga 
rättigheter genom konst, kultur och eget skapande. Sju skolfesti-
valer hölls runt om i regionen: 
Karlbergsgymnasiet (Åmål), Sinclair gymnasiet (Uddevalla, 
vårtermin), Munkebäcksgymnasiet, (Göteborg, vårtermin), Tings-
holmsgymnasiet (Ulricehamn), Nösnäsgymnasiet (Stenungsund), 
Marks gymnasieskola (Mark), Karlbergsgymnasiet (Åmål),  

Lerums gymnasieskola (Lerum) Munkebäcksgymnasiet (Göte-
borg, hösttermin), Sinclair gymnasiet (Uddevalla, hösttermin). 

Angelägets nationella dokumentärfilmstävling anordnades för 
första gången som en del av KulturUngdom Filmdag, i samband 
med Göteborg Film Festival. Representanter för de tre vinnande 
bidragen var på plats och deras filmer visades, diskuterades och 
prisades inför en entusiastisk publik på Frilagret i Göteborg.
 
Efter 12 år avslutas nu projektet Angeläget. Sedan starten har 
unga från hela landet skickat in närmare 800 dokumentärer till 
vår dokumentärfilmfestival. Mer än 30 000 pers har besökt ett 50-
tal skolfestivaler runt om i Västra Götaland och närmare 10 000 
elever har skapat innehåll. Tillsammans med unga arrangörer har 
vi fixat 12- och 20-timmarsfestivaler, genomfört internationella 
konstutbyten med bland annat Berlin, hållit workshops, föreläst, 
utbildat och skapat... Allt på temat mänskliga rättigheter. Tack till 
Västra Götalandsregionen, alla samarbetspartners och all publik 
genom åren. Och framför allt ett stort tack till alla fantastiska 
deltagare - ni vet vilka ni är och ni är bäst.

Angeläget - om mänskliga rättigheter
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K-Pengar
Publik/deltagare K-Pengar: 42 474 st (2015: 47 735 st)
Beviljade ansökningar (Bifall): 222 st (2015: 238 st)
Beviljad snittsumma per ansök: 6 752 kr (2015: 6 302 kr)
Antal kommuner som berörts av beviljade K-Pengar: 34  
(2015: 32)

Totalt antal ansökningar: 304
Bifallna ansökningar: 222
Totalt sökta pengar (Bifall + avslag): 3 140 321 kr (2015: 3 042 
372 kr)
Totalt beviljad summa (Bifall): 1 499 066 kr (2015: 1 500 000 kr)
Totalt avslagen summa (Avslag): 971 606 kr (2015: 830 715 kr)
Total nedskriven summa (differensen mellan sökt och beviljat 
belopp): 669 649 kr

Total omsättning för projekt som beviljats K-Pengar: 11 633 183 
kr (2015: 11 311 189 kr) 
 
Personal 2016 
Inger Unenge/Verksamhetsledare 
Andrea Ohlander/Ekonomiansvarig 
Andreas Sollén/Kommunikationsansvarig & bitr. VL
Erik Hjortstam/IT & AD
Erik Lundin/Angeläget
Malin Bodin/Ung Kultur Möts
Mattias Tell/Musik
Rakel Heed/Bildkonst & scenkonst
Stina Nilss/Slöjd & text
Yohanna Eek/Musik Direkt/Imagine
Joen Windahl/Film 
Joel Lind/Musik Direkt/Imagine
Julia Wiel Musik Direkt/Imagine 
Rob Coe/Internationell samordnare 
Elin Åström/Ung Kultur Möts 
Malin Karlsson/Slöjdkoordinator 
Elin Thomasson/Slöjdkoordinator
Frida Stålhandske/Angeläget 
Julia Sandwall/Imagine Sweden
Anna Gideonsson/Teknik 
Carolina Wickberg/Teknik 

Styrelsen 2015
Valentina Velasquez, ordförande 
Johan Björklund, v.ordf.
Patrik Svensson
Emmelie Mohlin Z
Jonas Martinsson
Ellinor Andersson
Lars Wallin

Filip Darj, suppleant
Cissi Hagberg, suppleant 
 
Frida Lernstål, valberedning
Johan Reiman, valberedning 
 
Patrik Carlsson, föreningsrevisor
Pernilla Rehnberg, auktoriserad revisor

Projekt, statistik, personal & styrelse

Musik Direkt 
Antalet anmälningar till Musik Direkt minskade något inför 
säsongen 2016 jämfört med året innan. Möjligen påverkar den 
kraftigt reducerade anmälningsperioden. 98 akter anmälde sig, 75 
erbjöds spelplats och 71 kom til spel på någon av de fem deltäv-
lingarna. I vanlig ordning genomfördes alla tävlingstillfällen i 
nära samarbete med kommunen och en lokal ung arrangörsgrupp. 
Det hölls flera workshops och allt dokumenterades av unga foto-
grafer och skribenter.
Under hösten genomfördes en turné på asylboenden i Uddevalla 
med omnejd, Musik Direkt Pre-Tour, för andra året i rad. Vid 
totalt fyra tillfällen mötte unga musiker och arrangörer nyanlända 
och berättade om projektet, spelade musik och skapade kontakter 
inför kommande samarbeten i samband med Imagine Sweden 
Riksfinal 2017 som arrangeras för första året av tre i Uddevalla, 
ett samarbete med Uddevalla kommun/Kultur & Fritid, Jeunesses 
Musicales Sverige (JMS), Sveriges Ensamkommandes Förening 
(SEF), unga arrangörer i Uddevalla och många fler. Med 71 
programpunkter på fem olika scener, ett gediget workshoppro-
gram och massor av kringaktiviteter engagerade vi totalt ca 1500 
personer under tre dagar.
Vi har fördjupat vårt integrationsfokus, dels genom fortsatt 
samarbete med Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF), 
men också genom fler kontakter med integrationssamordnare i 
flera av regionens kommuner samt med andra organisationer med 
fokus på nyanlända och integration. Detta fokus mynnande ut i en 
ansökan till Arvsfonden för projektet Songlines, som beviljades 
8,2 miljoner kronor i november. Songlines är ett nationellt treårigt 
projekt som startar i januari 2017 och ska tillsammans med olika 
aktörer utveckla metoder och strategier för att nå, möta och en-
gagera nyanlända unga genom musik.
Vi sökte även stöd till Imagine Sweden hos Musikverket för 
artistbokningar med jämställdhetsfokus och blev beviljade 170 
000 kr. 
 
Ung Kultur Möts (UKM)
Under våren genomfördes tio lokala UKM-festivaler med totalt 
12 medverkande kommuner i Västra Götaland, nämligen Ale, 
Kungälv, Lilla Edet, Alingsås, Bengtsfors, Borås, Grästorp, Mel-
lerud, Mölndal, Skövde, Uddevalla och Ulricehamn. 
Årets Region- och Riksfestival genomfördes i Alingsås kommun i 
maj och juni. På regionfestivalen deltog 77 unga scen- och konst- 
utställare. På Riksfestivalen deltog 28 kreatörer från Västra 
Götaland och 144 unga scen- och konstutställare totalt, med 
deltagare från Västmanland, Värmland, Västra Götaland, Skåne, 
Halland, Tierp och Västernorrland. Kring samtliga festivaler har 
det funnits arrangörsgrupper med unga som arbetat med festi-
valerna, inför och under själva genomförandet.  

Statistik för KulturUngdom 
Totalt antal publik/deltagare: 102 215 st (2015: 93 800 st)
(egen verksamhet, samarbeten och K-Pengar)
Publik/deltagare egen verksamhet och samarbeten: 59 741 st 
(2015: 46 046 st) 
 
Hemsida och sociala medier
Antal användare på hemsidan: 4 307 st (2015: 3 986 st) 
Antal följare på Facebook: 4 297  (2015: 3 802 st)
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Beviljade K-Pengar 2016

Beviljade K-Pengar 2015

kvar på ungefärligen samma nivå som tidigare år. Modellen för
hantering som vi kört på under de senaste två åren har vi behållt, 
det fungerar bra med ansvarsområden och tre stormöten per 
termin. 

Målet för 2017 är att fortsätta ha en snabb hantering, försöka nå 
än fler kommuner och ge människor möjligheten att genomföra 
sina drömprojekt för att berika Västra Götaland med fantastiska, 
galna och livsviktiga kulturprojekt.  
 
/Mattias Tell, handläggare K-Pengar

Ett nytt och ganska vansinnigt år med K-Pengar är över, där 221 
projekt i 34 kommuner fick möjligheten att testa sina idéer kring 
kulturprojekt. Det är stort och det är fortfarande nödvändig bensin 
på det glödheta engagemang som finns i regionen. Glädjande för 
året var att Göteborg knep några färre procent av antalet beviljade 
projekt och att 34 kommuner berördes - att jämföra med de 32 vi 
lyckades nå 2015. 

Sammanlagt tog vi emot 304 ansökningar under 2016 och hade 
återigen 1.5 miljoner att fördela, och har sett en uppgång av pro-
jekt inom ramen för  bildkonst, medan övriga konstformer ligger 
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Verksamhetsplan 2017

Planerna utgår från de tre uppdragsmålen  
i vårt långsiktiga regionala uppdrag. 
Målen är att engagera och angå unga, sär-
skilt på landsbygd och i förort. Vi ska vara 
en resurs i utvecklingen av ungdomsarbete 
i kommuner och organisationer. Vi ska 
arbeta för en ökad internationalisering och 
ungdomsutbyte i regionen. Med dessa mål 
för ögonen kommer vi att arbeta vidare 
under året. 
Övergripande kommer vi att arbeta upp- 
sökande utifrån vara delregionala abets- 
grupper för  att undersöka behov, förut-
sättningar och intressen for respektive 
konstform - och de olika delar som finns 
inom dessa på landsbygd och i förort. 
Vi ska representera och informera om 
KulturUngdoms hela verksamhet i olika 
sammanhang, som konferenser, träffar, 
nätverk med mera och har ha ett större 
fokus på sammanhang där representanter 
och intresserade från landsbygds- och 
förortsområden finns. 
Under året kommer vi att genomföra 
en inventering av metoder för hur olika 
verksamheter i regionen arbetar med 
delaktighet och inflytande for unga. Syftet 
är att lära och samverka med andra och att 
utveckla våra egna metoder. 
Vi avser söka medel for att genomföra ett 
tillgänglighetsarbete for de fria scenerna i 
regionen, i samarbete med Teater Nu och 
föreningen Utopia. 
Vi kommer att söka en EVS ackreditering 
under 2017 för att möjliggöra europeiskt 
volontärutbyte för medlemmar och 
föreningar i vårt nätverk och därigenom 
främja ungas mobilitet.

Konstformerna under 2017
Arbetet i konstformerna är ju aldrig till 
hundra procent planlagt – vi jobbar ju 
med en öppenhet för det som kan dyka 
upp och för att kunna ta emot initiativ från 
målgrupp och medlemmar.

Slöjd 
KulturUngdom har  ett projekt för slöjd- 
koordinatorer, finansierade genom VGR 
och Nämnden för hemslöjdsfrågor. De ska 
kartlägga slöjdprojekt i regionen utifrån 
vidgat deltagande. Vi följer deras arbete 
och tar upp olika trådar där vi kan gå in 
och samverka eller stötta unga slöjdare. 
En möjlighet att fortsätta utveckla och un-
dersöka arbetet med Slöjdsnack funderas 
på, som arbetats med i samarbete med 
bland annat Slöjd i Väst och Skapismen. 
Fortsatt arbete med historia, tradition, 
hantverksberättande och möten via slöjd 
och textil design - inledningsvis i Färge-
landa och Borås med fokus på Afghani-
stan. 
Samverkan ska som vanligt ske med  
kommuner och aktörer verksamma inom 
slöjd for att skapa plattform och arenor för 
unga att visa upp och delge sitt slöjdande. 
Fortsatt kontakt med fritidsledare, komm- 
unpersoner, lärare etc for att sprida info 
om möjligheter till samarbeten också den 
vägen. 
Fortsatt arbete tillsammans med unga som 
bor på asylboenden, främst på mindre 
orter. 
Vi ska utveckla synligheten av slöjd 
på var hemsida, skapa fler fönster för 
synliggörande av slöjdens olika delar. 

Text 
Fortsatt arbete med satsningarna på poesi/
prosa-publiceringar ska ske i samarbete 
med medlemmar och med medlemmars bi-
drag. Här ryms fokus på att lyfta personer 
som är normbrytare på något eller några 
av alla vis.  
Utökat arbete med text på hemsidan – ta 
vara på intresset för att skriva skönlitterärt 
och bli publicerad på KulturUngdoms 
hemsida och satsa på återkommande 
poesi/prosa-publiceringar på hemsidan . 
Ett löpande projekt kring turnéer - både 
för skrivande och uppläsningar. Detta 
har initierats och ska arbetas med under 
2017. Inledningsvis tillsammans med en 
grupp med utgångspunkt i Göteborg och 
en grupp med utgångspunkt i Skövde. 
Har finns samarbeten med tex bibliotek, 
konsthallar och kulturarvsplatser.  
Medverka på festivaler och arrangemang 
med fokus på text. Kontakt med kultur-
festivaler och specifikt litteraturfestivaler 
i Västra Götaland finns och ska tas vidare. 
Internationella samarbeten kan undersökas 
inom detta men troligtvis inte genomföras 
under 2017. Har ingår att också fortsätta 
jobba kommunöverskridande och låta 
aktörer på olika platser träffas och samar-
beta, med KulturUngdom som länk och 
sammankopplare. Utökat arbete med per-
soner som identifierar sig som man/killar 
inom text, för att nå en högre jämställdhet. 
Möta intresset av att gå kurser, skriva 
gemensamt, lära av varandra med mera 
och inom det bjuda in till träffar där 
skribenter möts, med krönikörerna och 
övriga intresserade. Här ryms även att 
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Harajuku Culture Association i KulturUngdoms tält 
på Göteborgs Kulturkalas. 
Foto: Erik Hjortstam

där det passar försöka skapa “blandade 
grupper” utifrån kön, bakgrund, funktion 
etc.

Film 
KulturUngdoms filmdag rullar vidare där 
medlemmar får möjlighet att visa upp sina 
filmprojekt under Göteborgs Filmfestivals 
tak. I år går Angelägets filmfestival av 
stapeln som sista punkt och även i år delas 
KulturUngdoms filmpris ut till en filmare 
som varit aktiv i att skapa förutsättningar 
för vidgat deltagande.
I april genomförs den andra årgången av 
Skaraborgs Filmfestival. Unga filmare från 
Skaraborg visar sina filmer, träffas och lär 
sig om filmskapande. Det är ett led för oss 
att nå ut i regionen och närma oss de vita 
fläckarna. Skövde tar nu över värdskapet 
från Lidköping. I år har vi också inlett ett 
samarbetsutbyte med en ungdomsfilmfest- 
ival i Malmö som kommer att bli spänn- 

ande nande att följa. I november ska några 
unga skaraborgare få åka ner till Malmö 
for att visa sin film där. 
Projektet Sammanträffande I kommer 
förhoppningsvis att få en fortsättning på 
en ny plats med en ny filmare under 2017. 
Har är grundprincipen ett möte mellan 
en kreatör från förort och en kreatör från 
landsort. I mötet görs en film och skrivs en 
text om just själva mötet.  
Samarbetet med Somaliska 
ungdomsutvecklingsföreningen kommer 
på något satt att fortgå under 2017. Syftet 
ar att skapa alternativ for unga i förorten.  
I uppstart är också ett samarbete med 
efterbearbetningsföretaget Shoot Post och 
Göteborg Film Festival kring att skapa 
möjlighet för utvalda filmprojekt att få den 
dyra efterbearbetningen betald. 
Samarbetet med FilmCloud och Kultur 
i Väst kommer också att fortsätta kring 
olika delar av filmverksamhet i VG, tex 

via Frame och FilmClouds projektstöd. 
Vi håller på med en kartläggning av film-
projekt för unga i regionen som ett led i 
skapandet av ett större filmprojekt under 
2017.  

Konst och Scenkonst 
Avtryck är ett tvärkonstnärligt koncept där 
vi under år 2017 arbetar med ett uppsam-
lande av konst. Vad vi säger spelar roll och 
det som spelar roll ska vara det vi säger. 
Och gör. Inom ramen for Avtryck vill vi 
undersöka frågeställningarna: Vilket är ditt 
avtryck? Vad engagerar dig? Hur ter sig 
din verklighet och hur vill du att ditt sam-
hälle ska se ut? Avtryck fokuserar på temat 
mänskliga rättigheter och sker i form av 
samtal, konstnärligt arbete, uppsamlande 
av konst, utställningar samt ett manifest 
som i slutet av perioden planeras skickas 
till beslutsfattande personer. Avtryck  
kommer att ske i några av våra ”vita fläck-
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ar”, dvs. kommuner där vi har begränsad 
eller ingen verksamhet, som till exempel 
Tanum, Sotenäs, Färgelanda, Dals-Ed, 
Svenljunga, Tranemo ochVårgårda. 
Samverkan med Rizoma galleri i 
Falköping kring bl.a. deras street artfest- 
ival som initierades i år och kommer att 
fortsätta nästa år samt kring Kreativa plat-
ser Falköping, som fått stöd av kulturrådet. 
Ett annat mål ar att fortsätta samarbetet 
med Scenkonstguiden. Tidigare år har 
vi samverkat kring Scenkonstakuten och 
Gräsrotsuppropet och after art och vi 
tänker oss en samverkan under 2017 i 
liknande anda.
Fortsätta ett nyligen etablerat samarbete 
med ett boende for ensamkommande på 
Tjörn med bl.a. ett fotoprojekt. Fortsatt 
samarbete med projektet Community x.  
Fortsatt arbete med Spektrum.

UKM Ung Kultur Möts 
Under 2017 ska UKM-arbetet fortsätta 
uppmuntra till samverkan i kommunen, 
mellan olika förvaltningar och även mell- 
an grannkommuner som kan ha gemmen- 
samma UKM-festivaler. Under våren 
kommer ett antal lokala festivaler äga rum 
i Kungälv, Borås, Mellerud, Stenungsund, 
Skövde, Mölndal, Alingsås, Vänersborg, 
Bengtsfors och Uddevalla. Sammanlagt 
14 kommuner deltar. Regionfestival 20-21 
maj i Ale kommun och en riksfestival 
18-21 juni i Västers. Det kommer också 
att arrangeras en nätverksträff i Västerås 
under våren samt en rikskonferens i 
Värmland. UKM har sett behov av att 
utveckla det unga arrangörskapet särskilt 
med inriktning pa konstarrangemang. Det 
pågår diskussioner med UKM Värmland 
att arbeta vidare med detta. 

Musik Västra Götaland 
Infrastrukturell support, likt tidigare år 
kommer vi vara en resurs för våra med-
lemmar. De frågor de har besvaras och 
tillgängligheten finns på telefon, mejl och 
i fysiska möten. Här är vi bollplank kring 
precis allt, och även som förmedlare av 
konsertmöjligheter.  
Studio Nacksving finns kvar for vara 
medlemmar, likt tidigare år kommer fyra 
inspelningar göras. Samarbetsavtal med 
några kontinuerligt arrangerande klubbar 
kommer skrivas, troligtvis med tre 
stycken, i en geografiskt strategi, för att 
supporta deras verksamhet och för att höja 
antalet konserter i regionen, och för vara 
akter. 
”Vad har du i påsen?” är sjösatt och 

kommer under året banda och sända 
episoder där artister och musiker pratar om 
för dem viktiga album, som format dem 
som musiker och ev varit ett startskott för 
ett liv inom musik. Här hoppas vi blanda 
erfarna artister/band/musiker med vara 
egna. 
Festivaler är viktiga både sett till de 
mötesplatser de är och för de konsert-
möjligheter de ger. Vi siktar på att vara 
sam-producent vid fyra tillfällen och 
inblandade i lika många till. 
Resestöd när artister åker runt och spelar 
på konserter vi förmedlar kommer utbeta-
las, kring resor inom var region men också 
utanför densamma men inom Sverige. 

Musik Internationellt
Turnéverksamheten kommer fortsätta och 
vi hoppas i år boka en/två resor fler än 
förra året och gärna involvera fler länder/
världsdelar än tidigare. Festivalsamverkan 
är en stor portion av det utländska spåret 
och vi kommer vara delaktiga i flerfesti-
valer än tidigare. Tidigare fyra partners 
ska förhoppningsvis dubblas under året. 
Excite Music genomförs enligt tidigare 
modell med två resor ut och två akter hit. 
Vidare kommer vi under året få besked 
på hur vår ansökan vs EU har landat. 
Resultatet dar kommer vara avgörande för 
projektets ev. expansion. 
Gäster kommer vi ta emot likt tidigare 
år. Målet är att minst fyra utländska akter 
kommer hit under året, men gärna fler. 
Detta för att låta arrangörer här hemma 
sätta utländska akter på sina arrangemang 
och för att bjuda tillbaka den hjälp vi får 
på andra platser.
Överlag kommer det utländska spåret ta 
större plats under året, med tanke på den 
extra budget vi fått men också då vi har 
mer kontakter än tidigare och helt enkelt 
kan göra mer. Ett mål är att använda 
året till att säkra samarbeten på de mest 
motiverade platserna inför nästa och 
kommande år. Även inom andra områden 
behöver vi stärka oss, inom PR, agenturer, 
bokare, etc. 

Musik Direkt/Imagine Sweden 
Projektet skall under 2017 genomföra fem 
deltävlingar (en i Skövde, två i Alingsås 
och två i Uddevalla), två semifinaler 
(Göteborg), en regionfinal (Kungälv). 
Vi skall genomföra Riksfinalen, Imagine 
Sweden 2017, och fortsätta att utveckla 
ett nytt koncept av Musik Direkt/Imagine 
Sweden där vi, i formen, går mot en mer 
traditionell festival snarare än enbart 

tävlingsfinal. Riksfinalen sker även i 
år i Uddevalla kommun under Kristi 
Himmelsfärdshelgen. 
Genom bidrag från Musikverket och i 
samarbete med Vara konserthus har vi 
kunnat boka på flera större artister till 
festivalen . Musikverkets bidrag gav 
oss möjligheten att utifrån vår unga 
arrangörsgrupps önskemål boka en bredd 
av artister med olika nationaliteter, olika 
kön, olika genrer liksom etablerade akter. 
Under 2017 kommer vi att fortsätta ta 
fram metoder och strategier for att sträva 
efter/bidra till en mer jämställd och 
integrerad musikscen. 
Vi fortsätter arbeta av och med unga, 
genom bland annat unga arrangörsgrupper 
i årets kommuner och unga referensgrup-
per. Under 2017 skall vi även fortsätta att 
främja och styrka musik/kulturlivet för 
unga runt om i regionen genom att fort-
satta arbeta med ungt arrangörskap samt 
att samarbeta med ungdomsorganisationer, 
kulturhus, fritidsgårdar, kulturskolor, mm 
runt om i regionen. 
Vi kommer att fortsätta att etablera och 
styrka samarbeten med studieförbund, 
föreningar, organisationer runt om i 
regionen. Vi kommer fortsätta vårt inte-
grationsarbete ihop med Sveriges Ensam-
kommandes Förening (SEF) och utveckla 
projektet Songlines som precis har startat 
tack vare stöd frann Arvsfonden. Arbetet 
kommer intensifieras under slutet av våren 
och under hösten 2017. Under 2017 skall 
Musik Direkt, fullt ut, gå över till Imagine 
Sweden både på regionnivå och riksnivå.  

Projektet Songlines 2017 
Det treåriga nationella projektet Songlines 
startade 1/1 2017. Songlines projektleds 
av Jeunesses Musicales Sverige (JMS) 
och Sveriges Ensamkommandes Förening 
(SEF) och genomförs tillsammans med 
länsmusikorganisationerna i landet. Västra 
Götaland är representerade genom Kul-
turUngdom. Songlines gör det möjligt för 
oss att fortsätta att utveckla Musik Direkt/
Imagine Sweden och KulturUngdom som 
plattformar för integration där nyanlända 
unga personer kan ta del av musikaktiv-
iteter och lära känna svenskfödda unga. 

/Inger Unenge, Verksamhetsledare
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