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VERKSAMHETSLEDAREN INLEDER
Vänner, innan vi lägger 2013 till handlingarna kan vi med viss 
stolthet konstatera att ett minst sagt innehållsrikt år är till ända. 
Statistiken talar faktiskt om något av ett rekordår. Under det 
gångna året nådde verksamheten 38 862 personer genom egna  
arrangemang och samarbeten, främst regionalt men även  
nationellt och internationellt. Motsvarande siffra för 2012 var 
24 047. Om vi dessutom räknar in K-Pengar, kulturslanten som 
vi förvaltar på uppdrag av Västra Götalandsregionen, så landar 
vi på 67 380 personer. 45 av regionens 49 kommuner är berörda 
och föreningens representation utanför landets gränser slutade på 
smått fantastiska 73 städer i 21 länder. Rätt mäktigt. 

Med dessa finfina siffror i bagaget tar vi klivet in i jubileumsåret 
2014. I år är det nämligen 20 år sedan den ideella föreningen 
KulturUngdom bildades. 20 år av gemenskap, engagemang, 
skapande, kreativitet, glädje och självklart massor av konst, dans, 
musik, text, teater, film, arrangörskap och så mycket mer. 

I denna verksamhetsberättelse kan du ta del av resan genom dessa 
två händelserika decennier, möta drivna arrangörer med stort 
hjärta och läsa om nya möjligheter för unga filmare. Vi bjuder 
även på en djupdykning i inspirerande slöjdande, ett imponerande 
internationellt musikår och du får också stifta närmare bekant-
skap med dedikerade skribenter. Bland annat. 

Avslutningsvis vill vi bara säga TACK. Tack till Västra Göta-
landsregionens kulturnämnd för förtroendet och tack till alla 
samarbetspartners - kommuner, föreningar, eldsjälar, organisa-
tioner, institutioner - som delar vår vision om delaktighet och eget 
skapande. Och framförallt ett stort tack till alla medlemmar. Det 
är er förtjänst att vi kan presentera trevliga siffror och fortsätta 
att vara en relevant verksamhet efter alla dessa år. Vi har sagt det 
förr och säger det gärna igen; ni är KulturUngdom.

/Andreas Sollén
T.f. verksamhetsledare

... fotograf, dj, regissör, poet, musiker, designer 

klubbarrangör, band, konstnär, filmare, dansare  

festivalfixare, förening, entreprenör, skådespelare, skejtare …

Några anledningar för dig att bli medlem i KulturUngdom
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KULTURUNGDOM FYLLER 20 ÅR!
Året var 1994.
Nelson Mandela valdes till president i Sydafrika. Vinter-OS gick 
i Lillehammer. Kurt Cobain hittades död, Sverige röstade ja till 
EU. Göran Persson blev finansminister, Sverige tog brons i fot-
bollsVM, Estonia förliste i Östersjöns mörka vågor.

Och... I ett gammalt trähus i landeriet ovanför Korsvägen i Göte-
borg drog föreningen Musik&Ungdom Väst igång. Föreningen 
som tio år senare, med bredare uppdrag, skulle byta namn till 
KulturUngdom. Som i år, 2014, firar 20-årsjubileum! Tjoho!

Lokalen i det gamla huset hade vi fått låna av Musik i Väst 
som höll till i den större byggnaden intill. Vi var tre personer. 
Roger Magnusson, som tagit initiativet till föreningens bildande, 
hade klivit över gårdsplanen från Musik i Väst, till det mindre 
huset. Det hade Elisabet Peuker också gjort, jobbade 40 pro-
cent åt föreningen. Och jag, Christine Hellqvist, som frilansat 
med Musik Direkt och med lite annat för Musik i Väst, hade en 
projektanställning för att hålla i informationsarbetet. Med mera. 
Med mycket mera. Alla gjorde allt. En del praktikanter kom in 
så småningom – på den tiden fanns det ALU och API och andra 
åtgärder som höll arbetslösheten på avstånd för unga.
Medel hade vi fått från Musik i Väst, samtidigt som de överlät 
Musik Direkt på oss i föreningen. Startbidrag kom från Ung-
domsstyrelsen, som gillade idén med en regional förening med 

ambition att sprida sig. Skaraborgslandstinget gav oss efter ett tag 
en påse pengar som startkapital. Och så kom det 100 000 kr från 
Älvsborgs läns landsting. Kulturchefen där, Kerstin Quentzer, 
i kärt minne bevarad, tyckte också att det här var intressant; att 
unga själva skulle få inflytande i musiklivet. 

För det var ju därför föreningen startade. Vi ville inte bara servera 
saker som vuxna tänkt ut, inte göra saker FÖR unga, utan MED. 
Och gärna AV. Så tänkte vi då. Så tänks och skrivs det väldigt 
mycket nu, det gläder oss.
På lite darriga ben och fattig budget, med en styrelse som bestod 
av två politiker från Musik i Västs styrelse, en kommunrepre-
sentant och resten unga musiker och arrangörer, körde vi igång 
vårens Musik Direktsäsong. I samband med den passade vi på att 
i en enkät fråga deltagarna vad de ville att föreningen skulle satsa 
på. Fler speltillfällen toppade listan. Festivaler, internationella 
samarbeten och kurser fanns också med. Via lokala musik- och 
kulturföreningar som Roger haft kontakt med när han jobbade på 
Musik i Väst, visste vi att de ville ha stöd till sin musikverksam-
het, gärna i samarbete med föreningar i andra kommuner. 
Westgothafestivalen blev svaret på det önskemålet, den började 
planeras under 1994 och arrangerades i juni 1995. En ambitiös 
festival i Trollhättans Folkets Park, som kom att genomföras un-
der tio års tid. En rad av Sveriges största band har spelat där – vi 
hade Cardigans, Millencolin, Dia Psalma, Brainpool, Meshuggah, 



Teddybears Sthlm på plats första året till exempel. Broder Daniel, 
De Lyckliga Kompisarna, Popsicle, Cirkus Cirkör, Räserbajs, Re-
fused, Latin Kings, Lars Winnerbäck och Petter har också stått på 
Westgothas scener. Plus många många fler band från föreningarna 
som arrangerade och från Musik Direkt.

Men tillbaka till 1994. Under hösten flyttade vi in i billigast 
möjliga lokal i Alingsås, tre rum och delat kök, upphittade möbler 
och en obeskrivlig heltäckningsmatta. Jonny Wemmenstedt och 
Tobias Gustafsson från ett av våra ambassadörsband, Nestor, från 
Falköping, praktiserade. Klistrade kuvert och formgav brevpap-
per – jo, det var papper som gällde då! Många brev blev det, i 
takt med att antalet medlemmar ökade.
Vi planerade och funderade. Vi träffade lokala musikföreningar 
som gick in i Musik & Ungdom Väst – Mf Tor i Trollhättan, 
MFMS i Vänersborg, Högt som Faan i Alingsås, Adrian i Ud-
devalla, Kf Tåget i Borås, Kulturmuren i Lidköping. Med flera. 
Vi fikade. Vi jobbade på, gjorde kursprogram. Jag for till Paris 
tillsammans med vinnargrupperna från Riksfestivalen i Musik 
Direkt Jonny&David och Al Fakir och lotsade dem, tillsammans 
med representanter från Rikskonserter, till vackra Cirque d’Hiver, 
där de skulle spela.
I september satt jag på ett tryckeri på Hisingen och såg till att 
första numret av medlemstidningen Mix blev satt. På radion 
pratade de om att en färja hade sjunkit på Östersjön, en stor 
katastrof. Så är livet – det lilla och det stora pågår samtidigt.
Det fick vi och föreningen känna på ett och ett halvt år senare, i 
maj 1996 precis efter Riksfestivalen i Stockholm. Roger Magnus-
son, grundare och verksamhetsledare, dog. Han var 49 år gam-
mal och det var helt oväntat. Till  hans begravning kom många 
många, inte minst unga band som han lärt känna. Så är livet. 

Pang. Upp och ner. Men vi gick vidare. Jag blev verksamhetsle-
dare, Anders Frisk som haft praktik hos oss, , anställdes som 
föreningskonsulent och tekniker och Göran Berg hoppade in och 
täckte upp i början. Lite senare anställde vi Thomas Liedström, 
som tidigare lett workshops på Musik Direkt, för att bland annat 
jobba med det vi kallade MUV Produktion. 

I samband med begravningen skapade vi Roger Magnussons 
minnesfond för unga musikanter. Varje år, med start 1997, har 
en ung begåvad musiker eller grupp fått äran och 5 000 kr från 
denna fond. Den förste som fick stipendiet var Simon Ljungman, 
som numera leder SeLest, är Artist in Residence på Vara konser-
thus, gitarrist i Augustifamiljen och i Håkan Hellströms band. En 
värdig första mottagare. Andra som fått stipendiet är exempelvis 
Laleh, José González, Sandra Liscano, Susanna Brandin och 
2013 duon Jens&Nils. Hela listan på stipendiater finns på www.
kulturungdom.se

Åren gick. Medlemmarna blev fler. En mager, men ändå, hemsida 
lanserades. Vi kunde mejla! MUV Produktion hjälpte flera unga 
musiker till turnéer och skivkontrakt – Laleh till exempel. Flera 
satsningar för att få fler tjejer att spela gjordes – She-konvent kal-
lade vi dem. Turnéer med samma mål genomfördes – Svea och 
Göta. 
Västra Götalandsregionen bildades och tre län blev ett. Och så 
småningom, 2001-02 erbjöds föreningen att ta ansvar för UKM. 
Lite senare fick föreningen ett kulturpolitiskt uppdrag från  re-
gionen. 
Då hade jag, som varit verksamhetsledare sedan 1996, slutat och 
Thomas Liedström tagit över rodret. Anders Frisk jobbade med 
föreningar och teknik. Erik Hjortstam, som praktiserat redan 

Foto: Erik Hjortstam
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1996, anställdes – och han är kvar!! Sofia Lubian fick jobb som 
ungkulturkonsulent med ansvar för UKM. Det gjorde hon bra. 
Fler konstformer kom in i föreningen, vilket innebar att namnet 
behövde bytas. 
Så - år 2004 blev vi KulturUngdom. Thomas gick vidare till annat 
jobb och Sofia blev verksamhetsledare 2005. Mattias Tell anställ-
des att jobba som föreningskonsulent. Och föreningen hade flyttat 
till tredje stället i Alingsås, i Kabomhuset, granne med lokalen 
Fabriken, där Alingsås Förenade Musiker arrangerade konserter.
Sedan dess har KulturUngdom utvecklats till något riktigt stort 
och brett. Medarbetarna blivit fler. I mars 2008 flyttade vi till 
Göteborg för att fler skulle nå oss och för att vi skulle få än-
damålsenliga lokaler. 
Bidragen har vuxit, lite stötvis och det kulturpolitiska uppdraget 
omvandlats till ett kulturstrategiskt. Styrelsen har tagit en alltmer 
aktiv roll i visionsarbete och emellanåt i direkt arbete i förenin-
gen. Under några år hade vi två tekniker anställda på halvtid, 
Hella Collett/Eja Bukowinska på ljud och Magnus Jonsson på 
ljus. Ett eget PA inköptes 1997 och byttes ut till ett superduperto-
poftheline 2008. Vi hade till och med egen lastbil...Dyrt. 
Angeläget flyttade in under vårt tak och blev kvar.
Projekt 50/50 huserade där mellan 2006-2010. Utopia kom 
strax efter. Båda drivs vidare som nationellt nätverk respektive 
förening. Fler projekt har funnits hos oss, och finns där nu.

Den här artikeln kunde bli en bok. En tjock bok om en idé, som 
handlar om att låta unga själva påverka kulturlivet i en region, ta 
ansvar och bli lyssnade till. En idé som fick fäste och utvecklade 
breda vingar. 
En vacker bok om stora hjärtan och massor av arbete. Om vi-
sioner och kreativitet och stuprör som blev rännor. Om tusentals 
musiker och kreatörer som fått hjälp att leva sina drömmar. Om 
samarbeten och nätverk. Om revor i nätverken och snubbeltråd 
och kamp och frustration. Om många hundra projekt som fått 
K-pengar och coachning och uppmuntran. Om tiotusentals män-
niskor vi mött och jobbat med och kanske förbättrat liv och värld 
tillsammans med. Det känns så.

Den som varit verksamhetsledare under längst tid (hittills) är 
Sofia Lubian. Hon började som ungkulturkonsulent med ansvar 
för UKM och axlade VL-rollen 2005. När Sofia gräver i sin min-
nesbank kommer det här:
”Det finns ju så många minnen, roliga, stora, hårresande.
Till de roliga minnena hör UKM Regionfestival i Åmål, då glada 
arrangörer och en nybliven genomsvettig ungkulturkonsulent 
skulle ge sig ut och åka ånglok med 300 deltagare. Vagnarna 
blev för tunga (såklart) så vi höll på att sätta eld på hela skogen i 
Åmål. Detta avleddes dock genom att en snabbt inkallad dressin 
utrustad med en gammal hederlig brandspruta (det var en musei-
järnväg som vi åkte på) ledd av museijärnvägens vänner. Under 
tiden sjöng alla allsång och var på ett strålande humör.

Ett minne som riktigt etsat sig fast är när jag hörde Laleh första 
gången på Nalen i Stockholm. Musik&Ungdom Väst (som 
föreningen hette då) var där med produktionen “Fem fina”. Fem 
fantastiska konstellationer av unga, grymma, briljanta musikanter. 
Representanter från skivindustrin var där, några trevliga och 
några ganska mycket mindre trevliga. Laleh kommer in, en enkel 
spot tänds, första ackordet, rösten, skör men full av kraft, sorlet 
tystnar, alla tystnar. Håren på armar, ben och nacke reser sig och 

så den där vidunderliga varma känslan i bröstet som både gör ont 
och gott på samma gång. 

Ett annat fantastiskt minne är Kullenfestivalen, kommer inte ihåg 
vilket år. Den helt otroliga arrangörsföreningen Nu trivs vi hade 
laddat järnet, jobbat dag och natt (som vanligt) med att få årets 
festival att nå nya höjder. Ett gäng osjälviska arrangörer som 
lägger ner blod och svett för att skapa en festival för människor 
i grannskapet. Viljan att ge den bästa upplevelsen någonsin till 
andra. Det enda som förväntas tillbaka är att de som kommer ska 
dansa, skratta, trivas. Det är fanimej kärlek det, och en insats som 
förtjänar det högsta av respekt. 
Nåväl, arrangörsgruppen hade en stor dröm, att få The 
Soundtrack of Our Lives till årets festival. Budgeten var skral 
(som den alltid är) så förhoppningarna var obefintliga. En av 
arrangörerna tar dock mod till sig och ringer en av bandmedlem-
marna. Svaret hon får är:
– Fan vad kul, det gör vi gärna!!
Fullständig chock i rummet. 
– Vi har knappt något gage att erbjuda och logerna delas med alla 
andra som medverkar, bara så ni vet. 
– Det är lugnt, låter som en grym festival, vi är på!!
Jublet som bröt ut på Kullenfestivalen när Soundtrack äntrade 
scenen var helt galet. Med det ljudet i öronen och fullständigt 
lycksaliga, aströtta, fantastiska arrangörer i blickfånget blir det 
till ett minne för livet. Allt går, ingenting är omöjligt, fortsätt 
kämpa för din dröm, är något som jag bär med mig än idag.
Tillägg bör göras att tio plattor vegetarisk lasagne mystiskt förs-
vann när Ebbot drog hemåt. Jag tänker att de satt där i sin buss 
på väg mot Götet och delade på kall vegetarisk lasagne (vilket 
är fin-fina grejor när man inte ätit på ett tag) och delade samma 
känsla som jag.

Det sista minnet som jag tycker summerar upp den osjälviska, 
vackra, banbrytande, grymma organisation som KulturUngdom 
är, det är Musik Direkt Riksfestival i Uddevalla.
Upplägg:
Helt enastående lokal arrangörsgrupp vars ledord är “ajemen” till 
allt som egentligen nog inte skulle gå. Astaggad samlad person-
alstyrka från KulturUngdom med både kaptener och matroser. 
Riksuppslutning av Sveriges absolut främsta startfält av det som 
gryende gror, skapas nu, här.
Alla tänkbara generationer med en grej gemensamt, kärleken till 
musiken och fullständig ömsesidig respekt.
Min kroppstemperatur låg i genomsnitt på 40 grader under hela 
den helgen, uppfylld av all kreativitet, seriositet, glädje och 
kärlek. Med hjärtat fyllt av hopp och med matrosmössan käckt på 
svaj tågade jag ut i en värld som just då kändes så himla fantas-
tisk.

Det finns så många minnen från tiden med MUV och K och det 
som förenar dem är viljan att göra något, våga, mot alla odds. 
Trycket att berätta det som är viktigt att berätta genom, dans, 
musik, bild, text eller skapa ytor och utrymmen för uttryck. 
Pengar är oväsentligt, med själ, hjärta, engagemang och en platta 
vegetarisk lasagne kommer man hela vägen. 
Inget är omöjligt, det tar bara olika lång tid!”
Sofia Lubian
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Teater Nu har haft ett intensivt år. 
Under 2013 har den konstnärliga lednin-
gen arbetat i Berlin, rest Asien runt, spelat 
föreställningen ”Drömimpro”, turnerat 
fyra varv i Västra Götaland, arrangerat 
Nu Caféer, sänt podcast, vunnit affärsidé-
tävlingen “My Mission” i kategorin 
“Årets nytänk” och inte minst fått beviljat 
stöd från Arvsfonden till att ta fram och 
etablera “Scenkonstguiden”- en purfärsk 
mötesplats för allt och alla inom scenkonst 
i regionen!

Nya berättelser från nytt folk - i ny 
form!

Matilda Johansson tog 2007 initiativet till 
det som skulle komma att bli Teater Nu. 
Ganska snart fick Matilda med gymnasie-
kompisen från Hulebäck i Härryda, Sara 
Östebro, med på tåget.
- Jag var innerligt trött på att knacka dörr 
med mitt konstnärskap - nu gör vi något 
själva! Vår konst är lika berättigad som 
alla andras, säger Matilda.

Matilda berättar vidare om en känsla 
av snobberi inom teaterbranschen kring 
faktorer som erfarenhet och utbildning, en 
ständigt pågående gallring av vilka som 
får vara med på spelplanen och inte:
- För oss är det viktigare med konst-
uttrycket; passionen, kampen och livet! 
Självklart ska det vara hög kvalitet i det 
man gör, men den är inte självskriven bara 
för att du har tio års erfarenhet. En annan 
form av kvalitet är möjlig om man bara 
släpper in andra tankar.

Föreningen Teater Nu startades. Sara 
berättar om att det allra första som skedde 
var exponeringen av en stor handgjord 
affisch ute på stan med texten: ” Älskar 
du teater? Gå med i Teater nu!”. Därefter 
arrangerades flertalet workshop-tillfällen 
i improvisation för andra unga teater-
intresserade. Efter en period av främst 

utbildande stod det klart att verksamheten 
parallellt också behövde jobba med egna 
produktioner. Den första pjäsen sattes upp 
och en fast ensemble tog form. Fokuset 
låg på att spela nyskriven dramatik av 
oetablerade dramatiker. “Nya berättelser 
från nytt folk.“. I samma veva tröttnade 
man på strukturen med en fast ensemble 
då det inte kändes utvecklande att enbart 
skriva texter för fem personer. Organisa-
tionen stöptes då om till ett nätverk där 
initiativ kan bildas mellan medlemmarna 
istället. En flytande organisation, en 
slags amöba med flera olika celler som i 
skrivande stund består av 28 medlemmar 
där alla inte är aktiva hela tiden. Det var i 
övergången mellan ensemble och nätverk 
som Rasmus Klamas kom in i verksam-
heten.

Den konstnärliga ledningen är rörande 
överens om att det är en spännande och 
vital organisationsform man valt, dock inte 
helt utan utmaningar när det gäller att söka 
stöd vilka oftast är utformade efter man är 
verksam som en grupp. 
 - Fördelen med att jobba på detta vis är att 
man kan välja att verka i olika konstella-
tioner, men också att vi kan fungera som 
ett stöd, en plattform för andra som vill 
göra en föreställning men som inte själva 
vill starta en helt ny förening, menar Sara.

“Att KulturUngdom trodde på oss 
gjorde att andra fick upp ögonen för 
oss!”

Teater Nu har tidigare utöver K-pengar fått 
projektstöd från Göteborgs Kommun via 
“En snabb slant” och genom samarbeten 
med olika studieförbund. Hösten 2013 
förändrades detta. Genom KulturUngdoms 
ungkulturkonsulent Rakel Heed Styffe 
kom Teater Nu i kontakt med Kultur i 
Väst och därefter Riksteatern Väst. Inför 
de turnéer som genomfördes under hösten 
som ett underlag för arbetet med ”Scen-

konstguiden”, har dessa aktörer stått 
bakom verksamheten. 
- Detta har betytt väldigt mycket för oss. 
Inte minst har det möjliggjort att vi har 
kunnat få utrymme att bygga upp vårt ar-
betet med referensgrupper till ”Scenkonst- 
guiden”, säger Sara.

Det finns just nu referensgrupper 
bestående av cirka 20 unga personer aktiva 
inom olika fria teatergrupper i Göteborg 
samt grupper av scenkonstutövare i Borås 
och Uddevalla. Referenspersonernas 
insats är mycket viktig då de hjälper till i 
framtagandet av hur ”Scenkonstguiden” 
ska synas och fungera gällande alltifrån 
hemsidans utseende, tilltal och diverse 
funktioner till vilka arrangemang som ska 
bli till. 

I november 2014 efter att turnéerna 
genomförts fick Teater Nu ett mycket 
glädjande besked. Arvsfonden beviljade 
deras ansökan vilket innebar att finansier-
ingen för ”Scenkonstguiden” var säkrad.
 - Plötsligt blev allt väldigt verkligt! Nu får 
vi tid att arbeta, utan stressen att behöva 
göra något annat parallellt för försörjning. 
Det absolut största under året har varit att 
hitta organisationer och människor som 
tror på det vi gör, säger Sara.  

Rasmus fortsätter: 
- Att KulturUngdom trodde på oss gjorde 
att andra fick upp ögonen för oss eftersom 
andra litar på KulturUngdoms omdöme. 
Det har verkligen öppnat väldigt många 
dörrar, säger Rasmus.  

Länk-projektet är ett annat exempel på 
just detta. Länk är Riksteaterns projekt där 
unga dramatiker ges tillfälle att samarbeta 
med teaterinstitutioner i hela Sverige. 
Teater Nu ska hålla i en workshop med 
unga medverkande på Backa Teater i 
Göteborg.   
 

PASSIONEN, KAMPEN OCH LIVET 
- TEATER NU TAR PLATS I VÄSTRA GÖTALAND
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PASSIONEN, KAMPEN OCH LIVET 
- TEATER NU TAR PLATS I VÄSTRA GÖTALAND

Scenkonstguiden sjösätts - alla ska vara 
där!

Under våren 2014 ska ”Scenkonstguiden” 
lanseras i Västra Götaland. ”Scenkonst-
guiden” är en digital mötesplats- en sajt, 
en app och en podcast, men också fak-
tiska möten i form av olika arrangemang. 
Utmaningen blir att förena och särskilja: 
Vad är Teater Nu och vad är ”Scenkonst-
guiden”? Hur ska dessa två leva parallellt? 
Arbetet intensifieras under våren. Webut-
veckling och programmering ska bli klart 
liksom logotype. Releasen för det hela 
kommer att ske under senvåren- och det 
ska firas med pompa och ståt genom en 

stor fest för alla!

 Matilda berättar vidare att ”Scenkonst-
guiden” också ska vara agendasättande 
genom att arrangera diskussionsaftnar och 
debatter. Ett av målen är att föra publik 
och scenkonstutövare samman och att 
komma ifrån finrummet och firån hierar-
kierna.  
- Alla ska få prata om scenkonst. Vi vill 
lätta upp. Gå och kolla, gå och tyck! Vi 
vill att det ska vara lika lätt som att ta en 
fika. Scenkonsten ska vara i fokus, och 
inte vilket epitet man har eller var man 
kommer ifrån, säger de avslutningsvis i en 
mun.

FAKTARUTA: 
Teater Nu består av 28 medlemmar i 
Västra Götaland
Inriktning: Producerar och arrangerar 
scenkonstmöten av 
olika slag och i olika form under
parollen: ”Nyskapande, nyskrivet och 
närvarande”.
Konstnärlig ledning:
Matilda Johansson, 28 år från Lund
Rasmus Klamas, 22 år från Vänersborg
Sara Östebro, 27 år från Bollebygd

Fotograf: Maja Östebro



10

Musik Direkt i Västra Götaland arrangeras av KulturUngdom. 
Men utan samarbete med unga arrangörsgrupper skulle en del av 
meningen gå förlorad – som alltid inom KulturUngdom gäller ”av 
och med”. Så på varje ställe där Musik Direkts delfinaler, semifi-
naler och Regionfinal ska dundra in tas kontakter med kommunen 
och lokala unga arrangörer där. Oftast finns det folk som har tid 
och lust att vara med. Ibland kärvar det. 
2013 års säsong fick ett lyft av två eminenta och vana arrangörs-
grupper, nämligen Randiga Strumpor och Göteborgs Förenade 
Ungdomar. De var inte bara med på delfinaler och semifinaler på 
Frilagret i Göteborg utan fick förtroende att jobba även på N3 i 
Trollhättan och på Regionfinalen som 2013 gick i Skövde. Och 
Emelie Hansson Borén från Randiga Strumpor hängde på till 
Riksfestivalen i Västerås. 
Ett av uppdragen under Musik Direkt-dagarna var att hålla i 
informationen till deltagarna och att se till att de hittade i tid till 
soundcheck och workshops. Ett annat var att öka publikintresset 
framförallt i Göteborg, där det hade dalat lite. Och det lyckades, 
kurvan vände.

Styrelsen i Göteborgs Förenade Ungdomar består av Rami 
Ghonaim, Nima Ahmadyan och  Mehrad Ahmadyan. Runt sig 
har de ett nätverk av 600 unga som deltar i de fester och events 
som de arrangerar, som besökare och medarrangörer. Allt de gör 

är för personer under 18 år. Allt de gör är absolut drogfritt och 
bygger på säkerhet och tillit. Är det fullt så är det. Är garderoben 
full så släpps ingen mer in. De har gått kurser i brandsäkerhet och 
livräddning. Festdeltagarnas föräldrar är välkomna att kontakta 
dem och komma till arrangemanget. De arbetar för att unga ska 
umgås oberoende av vilket område de bor i, för att motsättnin-
garna ska suddas ut. De vill ge unga alternativ till att dra runt på 
stan. Alternativ till den tonårstid de själva hade, då det inte fanns 
särskilt mycket att göra.
De har jobbat med volontärjobb inom evenemang sedan 16-årsål-
dern och för ett par år sedan blev de kontaktade angående en fest 
i Kortedala Forum.
– Nima och jag bjöds in som dj:s, berättar Rami Ghonaim. Men 
sedan fick vi göra en del annat, som att ta kontakt med unga och 
beställa material, så till slut blev det vi som gjorde det mesta inför 
festen.
Och de tyckte det var kul, de beslöt att göra det på riktigt.
– Vi startade förening, säger Rami.
De tog kontakt med Majorna och fritidsverksamheten där och fick 
möjlighet att gå en arrangörskurs. Av KulturUngdom fick de ut-
bildning i ekonomi, ledd av ekonomiansvariga Andrea Ohlander. 
De fick också tidigt kontakt med Frilagret vid Järntorget och har 
lagt de flesta av sina fester där.
– De och KulturUngdom har stöttat oss hela vägen, säger de och 

DRIVNA ARRANGÖRER MED STORA HJÄRTAN
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berömmer Frilagret för de generösa villkoren och bemötandet de 
får när de arrangerar där. Gratis lokal och tekniker och full upp- 
ställning.
– Musik Direkt blev en vändpunkt för oss, det var då vi riktigt 
lärde känna varann, säger Mehrad  Ahmadyan. De där två, säger 
han och pekar på Rami och Nima, var kompisar innan. 

Mehrad och Nima Ahmadyan  är bröder och nu är de, tillsam-
mans med Rami, en trio som satsar framåt. De vet vad de vill; 
fortsätta arrangera och ha det som en del av sina liv och sin 
försörjning. Musik Direkt gav ringar på vattnet och de blev upp- 
ringda av en arrangörsgrupp i Skövde och fick frågan om de ville 
hjälpa till med en stadsfest i Hjo. Ett antimobbningsevent skulle 
hållas där och GFU såg till att grupper från Musik Direkt fick 
plats på scen. Ett tv-team filmade.
– Vår logga gjorde tv-debut! säger Rami och ler.
Han berättar att de också samarbetat med Göteborg & co.
– Nima och jag var projektanställda för att arrangera en minipick-
nickdag i Slottskogen. Vår förening hade ett stånd där, och kunde 
informera föräldrar om det vi gör. 
De vet att det är avgörande – att föräldrarna är trygga med vad 
deras fester står för.
– Dialog med föräldrarna är en viktig punkt. De kan komma förbi 
arrangemanget innan, säger Nima. Vi är noga med det. 

– Målet är att föräldrarna skall känna sig trygga när barnen går ut 
på våra event, säger Rami.

De vill också ha med de unga direkt i arbetet med arrangeman-
get, att de ska vara med och ta ansvar. På sikt allt större ansvar. 
Genom workshops vill de lära ut det de kan och sedan stå bakom 
vissa delar.
– Vi sköter det teoretiska och ungdomarna får göra det roliga, 
alltså det praktiska, säger Rami
– Vi ser utvecklingsmöjligheter, säger Mehrad. Att låta unga göra 
det vi aldrig fick uppleva.

Fast just nu, vintern 2013-14, ligger de lågt. De pluggar hårt alla 
tre, uppsatser och annat väntar. Mehrad läser ekonomi och har 
just flyttat över till Handelshögskolan i Göteborg från studierna 
i Skövde. Rami läser digital media & design och Nima går på 
Chalmers. Och den här perioden behöver de fokusera på detta, 
därför kommer de inte att arrangera så mycket och inte heller 
delta i 2014 års Musik Direkt. De ser det som en tid av planering 
och de ser till att ha kvar kontakten med sitt nätverk av unga, inte 
minst på Facebook. Men utbildningarna är viktigast just nu. Som 
Mehrad  Ahmadyan säger:
– Om vi inte satsar på studierna, vad blir vi då för förebilder?
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NOTISER
Bildkonst & scenkonst under året
Rakel Heed, ungkulturkonsulent med fingrar med i spelet kring 
den unga scenkonsten och bildkonsten, har varit aktiv på många 
fronter under 2013. 
Samarbetet med Göteborgs Konsthall och Kultur i Väst kring 
konstprojektet Get artivated har fortsatt och ett nytt projekt,  
Naivité drogs också igång. Det mynnade ut i en dag i november 
på Konsthallen tillsammans med ett fyrtiotal besökare plus ett 
tiotal unga konstnärer. 
KulturUngdom har också samarbetat med Utopia, Interaktiva in-
stitutet, fem KulturUngdom-medlemmar med konstnärligt fokus 
och Alingsås konsthall kring en del i en utställning som öppnade i 
december på Alingsås konsthall. 
Under nästa år kommer projektet Hembygd att dras igång och 
förberedelser har påbörjats, med kontakter bland annat med  
Öckerö kommun.
En viktig del i årets arbete har varit det fortsatta samarbetet med 
Rädda Barnen och projektet Kulturplaneterna, där KulturUng-
doms roll bland annat varit att besöka aktuella kommuner och 
aktörer, anordna info- och nätverksträffar samt den årliga konfe-
rensen på Världskulturmuseet i Göteborg.
Ett annat intressant samarbete som varit under diskussion en 
längre tid är med föreningen Fanzingo, som driver en oberoende 
plattform för ung radio, film, tv och skrift i Botkyrka. En ansökan 
till Allmänna Arvsfonden håller på att bli klar. Projektet heter 
Sveriges röster.

På scenkonstområdet har Rakel  bland annat suttit med i refer-
ensgrupp för att titta på dansresidensansökningar tillsammans 
med Kultur i Väst och samarbetat med Hector Lopez på Kul-
turatom kring en dansvecka i Uddevalla. Hon har träffat olika 
amatörteatergrupper och stöttat Teater Nu i deras arbete med en 
ansökan till Allmänna Arvsfonden kring Scenkonstguiden. Teater 
Nu har blivit beviljatde ett treårigt stöd för denna eminenta idé.
KulturUngdom har också påbörjat ett samarbete med Backatea-
tern, Riksteatern Väst och Teater Nu kring Länkfestivalen, som 
kommer att hållas nästa år på Backateatern i Göteborg. 
 
Satsning på arrangörerna
Yohanna Eek, som arbetat som projektledare för Musik Direkt 
på KulturUngdom sedan 2006, kom under hösten tillbaka från 
tjänstledighet och föräldraledighet och har nu fått uppdraget att 
arbeta med arrangörer och arrangörsskap. Det gör hon specifikt i 
de tre stora projekten UKM, Angeläget och Musik Direkt genom 
att backa upp och coacha de grupper som är med och arrangerar.
– Vi jobbar i team kring projekten, vilket frigör mer tid till att 
hitta nya spännande arrangörer och att engagera sig mer i dem 
och deras utveckling, säger Yohanna Eek.

Framöver kommer det också att bli workshops för arrangörerna, 
vilka är tänkta att vara kontaktskapande och ge möjlighet att 
nätverka. Planer för dessa har dragits upp under hösten.
– De blir som en slags kickoff när projekten drar igång, säger 
Yohanna. Den första kommer att hållas den 8 februari.
Diskussioner har hållits med Kultur i Väst kring att inleda ett 
samarbete, som kan leda till erfarenhetsutbyten mellan äldre- 
yngre och mellan oerfaren och erfaren arrangör, utifrån respektive 
målgrupp.
Utöver detta sitter Yohanna som representant för KulturUngdom 
i Nätverket 50/50, i arbetsgruppen kring Arrangörsträffen Check! 
samt i referensgruppen inför Scenkonstdagarna 2014. 
 
Så gick Musik Direkt 2013
Färre deltagare, och därmed ett par delfinaler mindre, men mer 
publik och semifinalerna tillbaka. Inga tjejer från Västra Götaland 
valdes till Riksfestivalen 2013, men på delfinalerna hade antalet 
kvinnliga musiker ökat jämfört med 2012 och låg på 22 procent. 
Gedigna arrangörsgrupper som fick ta stort ansvar. Bra lokaler; 
Millners i Tibro, N3 i Trollhättan, Frilagret i Göteborg och 
Valhall i Skövde. Och en Riksfestival på konserthuset i Västerås, 
där två av grupperna från Västra Götaland fick priser – gitarris-
ten Salomon Jakobsson (se separat artikel) vann andrapriset och 
fick åka till Belgien och spela och The Bongo Club fick priset 
att åka till Peace and Love. Tyvärr lades ju festivalen ner, vilket 
gjorde att priset ersattes med spelningar på Kroatiens nationella 
Imagine-festival i Zagreb i december. Bandmedlemmarna var 
nöjda med detta!
Det var Joel Lind som fick projektledaransvaret för Musik Direkt 
2013. Han hade varit med och jobbat med tävlingen 2012, så han 
visste vad det handlade om. Tillsammans med sin sidekick Stina 
Nilsson såg han till att marknadsföra, ta emot anmälningar, boka 
lokaler för delfinaler, semifinaler och Regionfinal, fixa juryer , 
workshopledare och teknikcrew och samarbeta med kommuner, 
föreningar och unga arrangörer. Under själva tävlingsdagarna 
deltog flera i personalen plus en del praktikanter. 

Musik Direkt är Sveriges bredaste musiktävling och har genom-
förts varje år sedan 1986. Den är en del av ett stort internationellt 
nätverk av liknande tävlingar, kallade Imagine Festivals. 
Sedan Rikskonserter lades ner har det varit föreningen Jeunesses 
Musicales Sverige som haft det nationella samordningsansvaret 
för Musik Direkt. Med stöd av KulturUngdom har  en nationell 
projektledare anställts. Det är Karin Stammarnäs som haft det 
jobbet under 2012 till och med Riksfestivalen 2013. Från och 
med nu, och åtminstone fram till juni 2014, kommer det att skötas 
av Joel Lind. Vikarierande verksamhetsledare Andreas Sollén har 
valts in i styrelsen för JM Sverige.
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Personal 2013
Tillsvidareanställda/vikarier:
Andreas Sollén/t.f. verksamhetsledare
Andrea Ohlander/ekonomiadministratör
Mattias Tell/musikkonsulent
Erik Hjortstam/IT/AD
Stina Nilsson/ungkulturkonsulent
Rakel Heed Styffe/ungkulturkonsulent
Erik Lundin/ungkulturkonsulent & projektledare Angeläget
Linda Isaksson/kommunikatör (vikarie)
Sanna Eskilsson/verksamhetsledare (jan-feb)
Märta Gustafsson/ungkulturkonsulent (jan-maj)
Crispin Anderson/tekniksamordnare (feb-sep)
Joel Lind/projektledare Musik Direkt (projektanställd, fr. sep)
Malin Bodin/projektledare UKM (projektanställd, fr. nov)
Karin Stammarnäs/nationell samordnare Musik Direkt (projekt-
anställd, jan-juli)
Astrid Ekermo/Assistent Angeläget (projektanställd, april)

PERSONAL - STYRELSE

Styrelsen 2013
Johan Björklund, ordförande
Jessica Byrskog, vice ordf.
Astrid Ekermo
Mattias Fredén
Filip Darj
Cissi Hagberg

Anders Bergkvist, suppleant
Valentina Velasquez, suppleant

Frida Lernstål, valberedning
Johan Reiman, valberedning

Patrik Carlsson, föreningsrevisor
Pernilla Rehnberg, auktoriserad revisor
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K-Pengar
1 miljon kronor har fördelats under 2013

Antal projekt som sökt pengar: 227 st
Beviljade projekt: 158 st
Antal projekt per vecka: 3,2 med en snittsumma på 6 329 kr
Antal berörda kommuner: 34 st

Tjejer som beviljats K-pengar (antal och procent): 77 St (49 %)
Killar som beviljats K-pengar (antal och procent): 81 St (51 %)
Totalt sökt belopp: 2 116 005 kr
Total omsättning för beviljade projekt: 6 492 784 kr

Antal beviljade projekt/konstform
Annan festival: 9 st
Bildkonst: 10 st
Dans: 10 st
Dokumentärfilm: 7 st
Konstfilm: 3 st
Musik: 35 st
Musikfestival: 17 st
Musikturné: 12 st
Musikvideo: 4 st
Slöjd: 2 st
Spelfilm: 21 st
Teater: 12 st
Text: 3 st
Övrigt: 13 st
 
Deltagare/publik
Egna arrangemang & samarbeten: 38 862 personer
K-Pengar: 28 518 personer
Totalt antal deltagare/publik: 67 380 personer 

Hemsida och sociala medier
Antal användare på hemsidan: 3 220 st (2 881 st år 2012)
Antal unika besök/dag på hemsidan: ca 250 st (ca 250 st år 2012)
Antal fans på Facebook: 2 250 st (1 536 st st år 2012)
Antal followers på Twitter: 618 st (486 st st år 2012) 
 
Samarbeten 2013 
Film för Fred, Gothenburg Independent Film Festival, North Sea 
Screen Partners, Gothenburg Film Studios, FilmCloud, Access 
Europa, Åmåls kulturhus, Animal Spirit, Association “Poetry and 
Solidarity” (Trieste Italien), Avtryck/Leader Dalsland Årjäng, 
Ax - amatörkulturens samrådsgrupp, Barnens kulturkalas, Bok 
& Bibliotek, Brygghuset i Borås, Coola krafter/Leader Terra 
et Mare, Coompanion, Crossing Boarders, Dalslands litter-
aturförening, Bokdagar i Dalsland, Dalslands skrivarstipendium, 
Dissektion Kulturkompetens, ERY, Föreningen Slöjdlustar, Get to 
know us Sweden, ED Sweden, Älska resan, Gula huset Uddebo, 

Hållbar ungdom, Leader Skaraborg, Herrljunga konstrunda, Her-
rljunga kulturhus, Innovatum Science Center, Konstepidemin, 
Konsthallen Göteborg, Kulturföreningen Idévärlden, Kulturkala-
set Göteborg, Lajv- och rollspelsprojekt i Sjuhärad, Lånegardero-
ben/The Wardrobe, Ledarskapsutbildningen Slöjd och kulturhant-
verk, Litteraturhuset Göteborg, Lyskraft Vara, Nätverket U 
LAND (Ung på Landsbygden), Nätverket Unga Slöjdare Västra 
Götaland, Nätverket för Ungdomsbibliotekarier, NAV, Almedals-
veckan, Projektet Kompetensväxling, Borås bibliotek, RFSL Ung 
Skaraborg, Sixten/Leader Sjuhärad, Sjuhärads kommunalförbund, 
Skaraborgs kommunalförbund, Skövde kulturhus, Skribentkolle-
ktivet, Slöjd i Väst, Sommarpiloterna i Åmål, Stowarzyszenie 
Barwy Kultury (Warszawa Polen), Svenljunga Tranemo Tidning, 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR), Sveriges 
unga konsumenter, Tåget Borås, Teskedsorden, Textival, Ung-
domens hus i Ulricehamn, Utbildningen Ledarskap i slöjd och 
kulturhantverk, Utopia, Värsta Boken, Västarvet, Västgötalandet, 
Vi unga, Nösnäsgymnasiet, Vadsbogymnasiet, Akademi Sinclair, 
Skövde gymnasieskola, Fässbergsgymnasiet, Amnesty Interna-
tional, YouNet, KEKS, Europa Direct Intercult, Vara Bibliotek, 
Uddebo bygdegård, Göteborgs Universitet, CHECK!, Arena 49, 
Vägus, Timebanking, Klubb X/Falköping, Trapper Bar/Avesta, 
Café 44/Stockholm, Café Peace & Love/Borlänge, Hillstreet/
Lindesberg, Sticky Fingers/Göteborg, Wilmas Musikpub/Ar-
vika, Musikcaféet/Kopparberg, Idrottscaféet/Alingsås, Yaki Da/
Göteborg, Mejeriet/Trollhättan, Café Mic/Vänersborg, Musik-
ens Hus/Göteborg, Balkan Beat Company/Göteborg, KB West, 
Nolbygård/Alingsås, Dinkytown, Nyeport/Skövde, Sunkträsket/
Gislaved, Debaser/Stockholm, Kontoret/Uddevalla, Kajskjulet/
Halmstad, Föreningen Revolution/Falköping, Kajkanten/Ud-
devalla, Bryggan/Hjo, Hemgården/Borås, Bastionen/Uddevalla, 
Studiefrämjandet Lindesberg, MF Adrian/Uddevalla, Klubb 
Ba’Rock/Lindesberg, Röda Rummet/Skövde, Hollow Egg/
Falköping, Copperfields/Stockholm, Sällskapet/Skövde, Frilagret, 
Skövde Kulturhus, N3 Trollhättan, Millners/Tibro, arrangörsgrup-
perna Randiga Strumpor, Göteborgs Förenade Ungdomar och 
KulturBrunnen, Tibro Folkets park, Smulebergsskolan, UKM 
Sverige, Nätverket 50/50, Studieförbundet Vuxenskolan, Stud-
iefrämjandet, ABF, Sensus, Kultur i Väst, MoKS, NBV, Bilda, 
Kontaktnätet, Medborgarskolan, Folkuniversitetet, Up Sweden, 
Jämställd festival, JM Belgien, JM Kroatien, Jeunesses Musi-
cales International (JMI), Annual General Assembly Montréal, 
Kulturverkstan, Västarvet, Speak Your Mind/Göteborg, Vårskrik/
Lindesberg, Knarrholmen/Göteborg, Picknickfestivalen/Göte-
borg, Uddevallakassetten/Uddevalla, Geggan Festivalen/Lerdala, 
Snuss-Stock Festival/Stenungsund, Uddevallakalaset/Uddevalla, 
Dragonfly Festival/Åsarp, Vågen/Lindesberg, Nossebro Rock 
Festival, Uddevalla Solid Sound/Uddevalla, Live at Heart/
Örebro, Rocktraum/Aalborg, Poppunt/Bryssel, Music: LX/Lux-
emburg, POPFABRYK/Leeuwarden, Parkteatret/Oslo,  Studen-
tersamfunnet/Fredrikstad, New Times/Oslo, Parqe/Caldos de 
Rainha, Go North/Inverness, New Found Sound/Inverness, Side 
B/Benavente, Metalpoint/Porto, NAAM Barroselas, Escobar/
Århus, Hummel´s Eck/Flensburg, Josten Cafe & Bar/Schleswig, 
Rathausbunker/Kiel, Shelter/Wien, Stadtwerkstatt/Linz, Club 
Wakuum/Graz, Rote Gogl/Bad Waltersdorf, Kilele Music Cafe/
Kecskemet, Gozsdu Manó Klub/Budapest, Music Bar Jam/
Opava, Plan B Café/Ostrava, Rock OK/Bratislava, Subway 
to Peter/Chemnitz, Ballonfabrik/Augsburg, Dazzle Danzclub/
Berlin, JuMe Café/Kiel, Kulturpalast/Hannover, Mukkes/Leeu-

STATISTIK 2013
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warden, Der Bliksem/Den Helder, Rock Café/Leuven, Rogers 
Café/Belfort, Lakroche/Lyon, Shamrock/Goetzenbruck, Termi-
nus Brasserie/Sarragueminus, Artopie/Meisenthal, Pooca Bar/
Hamburg, Mellemrummet/Copenhagen,ORA, Snook Bookings/
Amsterdam, Kodu Baar/Tallinn, Genialistide Klubi/Tartu, Bar I 
Love You/Riga, Punto Jazz Palepe/Kaunas, Vila Ramybe/Palan-
ga, Köpi/Berlin, Music Bar Jam/Opava, Deja Vu/Gorlice, Hos 
Naboen/Kristiansand, Benny’s Rockhouse/Kristiansand, SØRF/
Kristiansand, Südbahnhof/Chemnitz, Muggefug/Cottbus, Café 
Wagner/Jena, Korba/Katowice, Bazylla/Poznan, Bambi Galore/
Hamburg, The Cave/Amsterdam, Kamikaze/Mechelen, Henriken/
Oslo, Gasolina/Waregem, Klup Bananas/Groningen, Café Video/
Gent, Le Pop In/Paris, Le Baraka/Clermont-Ferrand, Shamrock/
Goetzenbruck, Terminus Brasserie/Sarragueminez, Bla/Bonn, 
Süedstadt/München, Club WaKuum/Graz, The Hot Rod/Ober-
alm Café Concerto/Wien, Coq d’Or/Olten, KB18/Köpenhamn, 
Gasolina/Waregem, The Waterhole/Amsterdam, Subway to Peter/
Chemnitz,  R33/Budapest, Jaguar/Vezsprem, Horizon Booking/
Budapest, SWR Metalest/Barroselas, Spot/Århus, Ffud Fest/
Bratislava, Sørveiv/Kristiansand, Jeunesses Musicales Sverige, 
Kultur i Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund, Rädda 
Barnen, Kulturplaneterna, UPPÅNER/Tibro, Mölndals museum, 
RGRA i Malmö, Utbildningen för slöjd och kulturhantverk GU, 
Domen Konstskola, Kompetensväxling, In Sight, Mixgården 
Hammarkullen, Anstalten teatergrupp, konstprojektet The one 
year secret society, Tolleredsfestivalen, Randiga strumporna, 
Göteborgs Förenade Ungdomar, Borås konsthall, Esplanad Teat-
ern, Göteborgs Konsthall, Naivité, Göteborgs konstskola, Valand, 
Alingsås konsthall, Utopia, Ekehagens forntidsby genom Västgö-
ta Hird, Timebankingnätverket i Bergsjön, Fanzingo, Utställnin-
gen Hembygd, Sensus, Göteborg Stadsmuseum, Länkfestivalen, 
Backateatern, Riksteatern Väst, Interaktiva Institutet, Gerlesborg-
skolan, ABF, Danskonsulenterna på KIV, Tidanskolan/Skövde, 
Konsthallen/Skövde, Stadshuset/Skövde, Balthazar/Skövde, Un-
gdomens Hus/Tanum, Spira/Tanum, Kulturhuset/Åmål, Kungs-
marksskolan/Munkedal, Bruksskolan/Munkedal, Församlingsh-
emmet/Prästgårdsängen i Götene, Bleketskolan, Akvarellmuseet,  
Fyrklövern i Lundby, Hyresgästföreningens Lundby, Borås 
Djurpark, Connect, Dotorpsskolan, Stadsbiblioteket i Falköping, 
Modalen, Keramikverkstad Håby, Stone Zone Hällevadsholmen, 
Församlingshemmet i Götene, Västerbybadet, Nils Tolsgården, 
Café Göta/Götene, Kulturafta, Vara biblioteket 
 
Kommuner i Västra Götaland som vi verkat i och med:
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Här-
ryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, 
Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Partille, Skara, 
Skövde, Stenungssund, Sotenäs, Svenljunga, Tanum, Tibro, 
Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ul-
ricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål, Öckerö (45 av 49)

Kommuner i övriga Sverige som vi verkat i och med: 
Arvika, Avesta, Borlänge, Burlöv, Gislaved, Gotland, Halmstad, 
Hultsfred, Karlskrona, Kungsbacka, Lindesberg, Linköping, 
Malmö, Mullsjö,  Norrköping,  Stockholm, Sundsvall, Uppsala, 
Vetlanda, Västerås, Ystad, Örebro

Internationellt – städer och länder som KulturUngdom-musiker 
och andra representanter verkat i och med:
Belgien/Bryssel, Belgien/Leuven, Belgien/Mechelen, Bel-
gien/Waregem, Belgien/Gent,  Danmark/Århus, Damnark/
Köpenhamn, Estland/Tallinn, Estland/Tartu,  Frankrike/Belfort, 
Frankrike/Lyon, Frankrike/Goetzenbrück, Frankrike/Sarraguemi-
nez, Frankrike/Meinthal, Frankrike/Paris, Frankrike/Clermont-
Ferrand, Italien/Trieste,  Italien/Palermo, Italien/Bologna, Japan/
Nagoya, Japan/Osaka, Japan/Shibuya, Japan/Shinjuku, Japan/
Tokyo, Kanada/Montréal, Kina/Beijin, Kina/Changsha, Kina/
Shanghai, Kina/Suzhou, Kina/Wuhuan, Kina/Zhangzhou, 
Kroatien/Zagreb, Lettland/Riga, Litauen/Kaunas, Litauen/
Palanga, Nederländerna/Leeuwarden, Nederländerna/Den Helder, 
Nederländerna/Amsterdam, Nederländerna/Groningen, Norge/
Oslo, Norge/Fredrikstad, Norge/Kristiansand, Polen/Warszawa, 
Polen/Katowice, Polen/Poznan, Polen/Gorlice Portugal/Caldos de 
Rainha, Portugal/Lissabon, Portugal/Porto, Schweitz/Olten, Slo-
vakien/Bratislava, Tjeckien/Opava, Tjeckien/Ostrava,  Tyskland/
Flensburg, Tyskland/Schleswig, Tyskland/Kiel, Tyskland/Chem-
nitz, Tyskland/Augsburg, Tyskland/Berlin, Tyskland/Hannover, 
Tyskland/Hamburg, Tyskland/Cottbus, Tyskland/Jena, Tyskland/
Bonn, Tyskland/München, Ungern/Kecskemet, Ungern/Budapest, 
Ungern/Vezsprem, Österrike/Wien, Österrike/Linz, Österrike/
Graz, Österrike/Bad Waltersdorf, Österrike/Oberalm
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FÖRDELNING K-PENGAR 2013
2013 vilar i ryggsäcken och vi kan se tillbaka på ett nytt spän-
ande år med många fantastiska projekt. 227 behandlade an-
sökningar, 158 beviljade och 69 avslagna tyder på att behoven 
ligger kvar på samma nivå som tidigare år och att stödet fyller en 
oerhört viktig funktion. Fördelningen mellan genrer ser ungefär-
ligen ut som under tidigare år, mycket musik och film, men också 
mycket annat. 

Under året har vi haft tre stormöten på våren och tre på hösten 
uteslutande för de stöd som överstigit 15 000 kronor, en ny 
modell vi kommer fortsätta med under 2014 då det det sparat tid 
jämfört med att köra stora ansökningar på månadsbasis och vi har 
på så sätt också fått mer tid att göra klart en ansökan för presenta-
tion vid dessa möten. 

Vidare är det glädjande att vi gått upp några pinnhål gällande 
geografisk representation inom regionen. Under 2013 har vi nått 
34 av 49 kommuner, en siffra vi inte är helt nöjda med även om 
utvecklingen är glädjande. Vad vi rakt av inte kan vara nöjda 
med är hur Göteborg dominerar både gällande ansökningar och 
utbetalda kronor. Hälften av pengarna och 52% av ansökningarna 
kommer från nämnda stad. Här har vi jobb att göra under 2014.

Sammanfattningsvis har vi gjort ett bra år och lyckats elda på 
många brinnande idéer, vilket är själva poängen med stödet som 
helhet. Det ska vi fortsätta med. 

Statistik 2013 
1 000 000 kronor har beviljats till 3,2 projekt/vecka med ett snitt 
om 6 329 kronor/projekt.

227 ansökningar, varav 158 beviljade och 69 avslag från 34 kom-
muner inom regionen.

Statistik tidigare år
2012 beviljade vi 997 827 kr till 155 projekt med ett snitt på 
6 438 kronor och 3,1 projekt/vecka.
2011 beviljade vi 1 000 009 kr till 155 projekt med ett snitt på 
6 451 kronor och 3,4 projekt/vecka.
2010 beviljade vi 993 173 kr till 124 projekt med ett snitt på 
7 993 kronor och 2,6 projekt/vecka.
2009 beviljade vi 900 000 kr till 124 projekt med ett snitt på 
7 258 kronor och 2,4 projekt/veckan.
2008 beviljade vi 900 032 kr till 117 projekt med ett snitt på 
7 692 kronor och 2,25 projekt/vecka.

/Mattias Tell, handläggare K-pengar
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BEVILJADE K-PENGAR 2013
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REKORDÅR FÖR KULTURUNGDOM
-MUSIK I EUROPA
Kurvan för internationella spelningar, 
turnéer och utbyten gick rakt genom taket 
2013. Tjong! Tio band, femton länder och 
hela etthundrafem konserter.
Musikkonsulent Mattias Tell är tveksam 
till om det rekordet kommer att kunna 
överträffas.
– Drygt femtio konserter om året är mer 
rimligt, säger han, när vi möts i december 
och sammanfattar året. Två turnéer per 
termin och en på sommaren, det funkar.

Att det blev så oerhört många spelningar 
i år beror på att arrangörskontakterna i 
Europa har blivit fler, att KulturUngdom 
etablerat sig i nätverket Excite och på att 
Mattias har gått in och räddat upp turnéer 
som var på gång, men inte riktigt fixades 
klart av dem som egentligen hade ansva-
ret.
– Det blev lite panikbokningar, säger han.

Sådant är annars vad Mattias Tell vill und-
vika. Struktur, planering och ett halvårs 
framförhållning är modellen som han 
jobbar efter. Han tar Bottlecaps Birth of 
the Cool-turné som exempel. Sexton spel-
ningar i sex länder – den sattes i augusti-
september 2012 och gick i maj 2013. Den 
bokades mest av Mattias men även av 
bandet själva, delvis med hjälp av ett ut-
byte med ett tyskt band. Så ska det gå till, 
tycker han. Och när banden kommer hem 
igen tar Mattias kontakt med arrangörerna 
och klubbarna och kollar läget. De brukar 
vara nöjda och då passar han på att smida 
medan järnet är varmt. Presenterar ett nytt 
band som är på gång och undrar om de 
inte ska boka dem. Nya spelställen når han 
ibland via band som spelat där eller genom 
de klubbar som hyr in sig. Det handlar om 
att söka noga på hemsidorna.

Förutom Bottlecap har  KulturUngdom-
banden The Stomping Academy, Ag-
grenation, Science of Demise, Mind Fox, 
Bernard et Bianca, Civil Olydnad, Amrita 

och One Inch Giant varit ute på vägarna. 
Gästande grupper har varit Gobi Bear från 
Portugal, Loca från Ungern, Alise Joste 
från Litauen, Distaster in the Universe från 
Norge, Bone Man från Tyskland, Colin 
MacLeod från Storbritannien, Battle från 
Danmark,Woslom från Brasilien och Sibyl 
Vane från Estland.
En bra blandning av musikstilar, från 
singer/songwriter och pop till metal och 
punk, men som vanligt är det rätt skevt 
vad gäller könsfördelningen.
– Men betydligt bättre än när det gäller 
banden på hemsidan, där är det 15/85. Här 
har vi haft flera blandade band och kvinn-
liga musiker, säger Mattias.

För att komma ifråga för en turné ska 
några kriterier vara uppfyllda, berättar 
han. Förutom att de ska vara medlemmar i 
KulturUngdom.
– De ska vara väldigt bra, väldigt ambitiö-
sa och de ska ha en positiv attityd, säger 
Mattias.
Attityden kan visa sig i att bandet till 
exempel inte bangar för en eller annan 
mindre glamorös spelning, att de hakar på 
det som erbjuds .

I KulturUngdoms bandlista finns nu ett 
sextiotal grupper.
– Vi rensade den gamla listan sommaren 
2012. Vi nollade den och började om från 
början.

Flera av de grupper som fanns där 
dessförinnan var inte längre aktuella, det 
märktes på studsande mejladresser och 
på att de inte var aktiva på sidan. Numera 
ska registret hållas aktuellt och innehålla 
länkar till både musik och video, plus ban-
dets egen hemsida, om sådan finns. Och 
kontaktuppgifter, förstås.

KulturUngdom är numera medlemmar i 
Excite, som består av organisationer från 
sju länder; Danmark, Norge, Belgien, 

Nederländerna, Luxemburg och Skottland. 
För att komma med där ska varje orga-
nisation ha en stabil större festival som 
samarbetspart, festivaler som kan ta emot 
band från övriga länder. Två-tre grupper 
per år och land får chansen. KulturUng-
dom hade ingen sådan festivalpartner, och 
har därför startat ett samarbete med den 
stora showcase-festivalen Live at Heart i 
Örebro. Så länge; kommer det ett alterna-
tiv i Västra Götaland så kan det ändra sig, 
säger Mattias.

Hur har KulturUngdom råd att jobba så 
mycket internationellt, kan en undra? Mat-
tias förklarar.
– När det gäller turnéerna, som brukar 
kosta runt 25 000 kr, så står KulturUng-
dom för en tredjedel av kostnaderna. 
Bandet själva står för en tredjedel och så 
kommer resten från gager och försäljning, 
berättar han och säger att det är en förhål-
landevis liten insats att gå in med. Det blir 
mycket för pengarna.
På Excite-festivalerna får de deltagande 
banden 100 euro som en symbolisk 
ersättning. Sändande organisation bekostar 
resan dit och hem, mottagarna står för 
kostnaderna på plats.

Utöver de många internationella spelnin-
garna har KulturUngdom samarbetat kring 
en hel del konserter i Sverige också. Inom 
regionen och utanför. Nittiofyra konserter 
har föreningen varit involverade i. Flera 
festivaler har fått stöd, som vanligt och tre 
fyradagarsturnéer har genomförts i Mel-
lansverige – Avesta, Borlänge, Lindesberg 
och Arvika besöktes. Stockholm ersatte 
Lindesberg på en av rundorna, berättar 
Mattias, som själv har hållit sig mest hem-
mavid. Han har dock gjort en del avstick-
are för att kolla läget och för att knyta nya 
kontakter. Effektiva resor. Han är väl-
planerad (trebarnsfar numera...). Som när 
han for till Budapest i november.
– Fyra möten på en dag. Det gick bra.



Foto: Erik Hjortstam
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SÅ STARTAS EN FOLKRÖRELSE
De vill att Skribentkollektivet ska växa. Att hemsidan rullar av 
sig själv. Att fler och fler vet om att de finns, att fler och fler skri-
ver. De vill bryta barriärer mellan skribenter och läsare. De vill ha 
igång en folkrörelse.

Andreas Hallén, Lovisa Fransson och Hiba Ahmad är redan på 
plats på Dirty Records när jag kommer dit en grå eftermiddag i 
november. Vinylskivor i backar, ekologisk fika, imma på fönst-
ren. Vi dricker kaffe och pratar skrivande. 
Det var Hiba som tillsammans med vännen och klasskamraten 
Moa Byström startade en skribentgrupp bland sina bekanta, efter 
att de hade blivit kreativt dränerade under gymnasieåren.
– Många fler än vi trodde gick med! konstaterar Hiba. 
Hon är i Göteborg just idag. Hiba bor och studerar i Coventry, 
England nu, och ska vara där tre år framåt, men hennes mamma 
ville att hon skulle slita sig från studierna ett par dagar och kom-
ma hem. Det gjorde hon, men plågas lite av all studentlitteratur 
som ligger och väntar på att bli läst – snart måste hon återvända. 

Av Hibas och Moas idé blev det en blogg i oktober 2012 och en 
vårdag 2013 hade Skribentkollektivet releasefest för hemsidan på 
Frilagret i Göteborg. Till hemsidans tillblivelse har KulturUng-
dom bidragit med 5 000 kr i K-pengar och en rapp kompis till 
dem fixade sajten rekordsnabbt – det gick på tre dagar. På festen 
spelade Andreas med sitt band, det var poesiuppläsningar och 
skrivarworkshops.

Antalet skribenter var i starten runt tio, sjönk sedan lite för att ta 
fart igen. Nu är de femton fasta skrivare och de har också ett stort 
antal gästskribenter från olika delar av landet. Varje dag läggs en 
ny text ut på sidan. De turas om att administrera sidan och an-
nonsera de nya texterna, en vecka i taget. Det är en del jobb med 
det, berättar de.
Grundtanken är att framförallt unga skribenter, som inte har blivit 
publicerade än, skall få en chans, att hemsidan ska bli ett forum 
för texter med litterär kvalitet, vad de än handlar om.
– Det är öppet för alla typer av texter, berättar Andreas. 
– Men de får inte strida mot lagen eller vara stötande, tillägger 
Hiba. Vi läser alla gästskribenters texter – alla är välskrivna!
Ämnesrubrikerna som än så länge finns på hemsidan är: tematex-
ter, kärlek, poesi, samhälle, fiction och non-fiction.
Andreas skriver ofta poesi, han är intresserad av spoken word och 
rap. Lovisa, som kommit in ganska nyligen, upptäckte sin skri-
varlust tidigt, men innan hon gick med i Skribentkollektivet skrev 
hon mest dagbok. Nu börjar det komma texter som skulle kunna 
bli låtar, vilket passar bra eftersom hon också är musikintresse-
rad. Hiba skriver samhällsengagerade texter - ingen tillfällighet 
att hon läser internationella relationer.
– Jag vill bli någon slags professor, säger hon. Då får man skriva 
mycket.
Lovisa och Hiba träffades efter studenten på ett internationellt 
utbyte, ett läger i Bologna. Där var KulturUngdom också invol-
verade. 
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– Vi bodde 28 personer i ett hus i fjorton dagar, berättar Lovisa. 
Det var intressant, det handlade om time banking. Det var mest 
personer från Östeuropa där. Vi hade städ- och matschema och 
när jag kom hem började jag laga mat...
Hiba är engagerad i Tidsnätverket i Bergsjön, som är  inne på 
samma tankebanor – att man ska kunna byta tjänster med varann 
utan att pengar är inblandade.
– Tyvärr är det ju inte tillåtet i Sverige, säger hon.

Men skriva får de. Skribentkollektivet frodas. Något de skulle 
vilja göra mer av, och har sökt K-pengar för, är träffar med skriv-
intresserade. Målet med dessa är att öppet diskutera texter, skriva 
i grupper,  att uppmuntra människor att använda sig av text på 
nya sätt. Så skriver de i sin ansökan.
Det har inte riktigt kommit igång än.
– Vi har fått förlängd projekttid, säger Hiba. Det har varit lite 
svårt att få till dem än så länge.
En workshopdag på Kåken i Göteborg har de dock hunnit med.
– Vi höll i olika övningar, som flödesskrivning, allitteration och 
rim, sinnesintryck-poesi och novellskrivning, berättar Andreas.
På Textival 2013 var Skribentkollektivet på plats tillsammans 
med KulturUngdom. Där hade de bland annat en haiku-verkstad. 
Hiba berättar om en äldre man som kom, med orden, ”jag kan 
inte skriva”. Och så skrev han. Och det blev fantastiskt.
– Vår yngsta deltagare var fem år, säger Hiba. Hon skrev en dikt 
om en båt.

Så vill de ha det. Skribentkollektivet är vidöppet.

Utdrag ur en av dikterna, publicerad i november 2013, skriven av 
Klara Andersson:

Dämpa mitt hjärta
Döva mina revben
Tysta mina andetag
Blunda lätt, blinka till, tänk inåt, i djupen ner
Mörkt och fuktigt, spillror av utifrånljud, som av kedjor rassel
Kroppens väggar häver sig som en tunna, spelande på hemliga 
stråkar
Glimrar till i djupen en ädelsten, skinande och äldre än döden

Illustration: Hedvig Wallin



Foto: Frida Lernstål
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Han började spela gitarr i smyg när han 
var tolv år. Fem år senare, 2012, fick han 
Roger Magnussons stipendium för unga 
musikanter och 2013 vann han ett av 
Musik Direkts finaste priser på Riksfesti-
valen - att gästa Belgiens Imaginefestival.
Men så nördar han också, Salomon Ja-
kobsson. Han erkänner det – och han trivs 
med det.

Det var mammans sambo som ägde gitar-
ren som Salomon i hemlighet plockade 
ner från väggen en sommardag för flera år 
sedan. Det var en fin gitarr, som han inte 
fick röra, men frestelsen var för stor så han 
gjorde det ändå. Han kom igång med hjälp 
av en ackordbok han hittade i bokhyllan. 
Ibland är det bra att vara olydig. Efter ett 
tag fick Salomon hjälp av sin styvpappa. 
I Kulturskolan hade han börjat spela fiol, 
eftersom kön till gitarr var så lång, men 
när hösten kom så fanns det plats till 
honom. Sedan dess är det Salomon och 
gitarren.
– Det var perfekt timing, säger han.
Han spelar lite jazz med klasskompisar 
på Donnergymnasiet, där han går sista 
året i musikprogrammet, och var under ett 
par års tid med i ett metalband. Lärde sig 
klassisk gitarr på Kulturskolan. Han har 
inspirerats mycket av sådant han hittat på 
Youtube. Nu har han gjort sin egen mix.
– Det är klassiskt men modernt. Mer fritt. 
Rocken har sin stereotypa form, klassisk 
musik är också låst, tycker Salomon. Jag 
har hittat mellantinget, jag gör mer som 

jag vill.
Efter ett tag började han skriva musik 
själv. Han visste inte hur det skulle låta 
utan letade sig fram, lyssnade på gitarrister 
som Ted Greene, Ewan Dobson och den 
store gitarrgurun Tommy Emmanuel. Han 
lyssnar mycket på gamla musiker som gör 
annorlunda saker, spelar på sjusträngade 
gitarrer, stämmer om på olika sätt. Och 
han begränsar sig inte till enbart gitarrister.  
När vi ses är han ganska trött, eftersom 
han nördade in totalt på Satie kvällen 
innan, och satt och spelade långt in på 
natten.
– Jag började experimentera, berättar Salo-
mon. Det var svårt att sluta.

Han känner sig styrkt av att ha varit 
framgångsrik i Musik Direkt, det är en 
merit som är bra att ha. Salomon tycker 
också att juryomdömena har varit till 
hjälp, som uppmuntran, men också de 
konkreta tipsen.
– Fokusera mer på varje ton, skrev Re-
gionfinalsjuryn. Det har jag tagit till mig.
Riksfestivalen i Västerås var rolig att vara 
med på, tycker han, den var välorganiserad 
och gav en hel del nya kontakter, som han 
nu håller igång på Facebook. 
Nu ska Salomon fortsätta skriva musik. 
Kanske börja samarbeta med en sångare. I 
vår blir det en EP. Och efter studenten?
– Jag vet inte riktigt, säger han. Jag kan 
tänka mig att kombinera att spela och att 
undervisa. 

Salomon ser ingen självklar fortsättning 
på folkhögskola, eftersom han inte riktigt 
passar in i något fack, han spelar varken 
klassiskt eller jazz eller rock, utan sin egen 
blandning. Kanske skulle det gå lättare att 
hitta rätt i USA – en vän till honom har 
tipsat om det. Där kan man sätta ihop sin 
egen utbildning.
Men att det blir musik för Salomon Ja-
kobsson, det är det ingen tvekan om. Han 
skulle gärna vara med i Musik Direkt igen, 
fast han redan varit med på Riksfestivalen 
och känner att han tar upp en plats för 
någon annan. 
– Jag är ju inte för gammal. Och det är så 
roligt att vara med, att få gå på workshops, 
hela grejen.

För de femtusen kronorna han fick i 
stipendium från Rogers minnesfond köpte 
Salomon mickar till gitarren. En gitarr 
som egentligen inte är särskilt bra, påstår 
han. Han drömmer om en Maton, en 
australiensisk. En sådan som Tommy Em-
manuel spelar på. Det vore något.

Kaffet är urdrucket, vi säger hej då. Jag 
tror att han ska hem till den där gitarren, 
som tydligen inte är så bra, men som låter 
fantastiskt när Salomon spelar. Jag tror 
han återvänder till Satie.

SALOMON OCH GITARREN  
– EN KÄRLEKSHISTORIA
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SLÖJDEN PÅ SOMMARLÄGER
De täljde i trä, de skarvsydde, de slöjdade 
i näver och garvade fiskskinn. Uddebo 
har sett mycket, men kanske inte det här. I 
somras intog slöjdlägret konst- och trum-
melurhuset och bygdegården i byn.

Det finns ett stopp, eller i alla fall ett glapp 
i femtonårsåldern. Då stänger hemslöjdens 
aktivitet Slöjdklubben och det finns ingen 
annan tydlig dörr som står öppen om man 
vill fortsätta slöjda. Det vill Sara De-
gerfält ändra på. Därför tog hon sommaren 
2013 initiativ till ett slöjdläger för unga. 
KulturUngdom, Studieförbundet Vuxen-
skolan, Leader Sjuhärad och Slöjd i Väst 
var med och arrangerade och ett drygt tju-
gotal deltagare och ledare i åldrarna 14-27 
kom. Några av dem via medarrangö- 
rernas nätverk och flera från den utbild-
ning på Göteborgs Universitet som Sara är 
klar med om ett tag - Ledarskap i slöjd och 
kulturhantverk.
– Slöjd gör sig så bra på läger, tycker hon, 
eftersom det behövs ordentligt med tid. 
Helst skulle jag velat ha ännu fler dagar 
än de fem som erbjöds. Så kanske det blir 
nästa gång.
Från hela Västra Götaland kom deltagarna 
och en och annan utanför regionen hade 
också letat sig till Uddebo. Att alla var 
unga var en del av tanken.
– Det kändes viktigt att ledarna inte var 
”vuxna”, säger Sara Degerfält. Om någon 
som är fjorton ser att en ledare som är tju-
gotvå år är jätteduktig så kan den personen 
fungera som förebild.

Sara har en massa kunniga kompisar och 
utgick från dem när hon valde teman för 
lägret. Och sedan fick deltagarna ta ”sitt 
livs tuffaste beslut”, som hon uttrycker 

det, att välja!
Fiskskinnen var populära, berättar hon.
– Det passar inte alla, det är rätt kladdigt, 
men superhäftiga grejer gjordes. En tjej 
som gick på konstgymnasium gick igång 
på riktigt. Hon tyckte det var häftigt att 
kunna göra saker i 3D eftersom hon alltid 
annars jobbar på papper.  
Hon tog med sig dem och skulle måla 
hemma, berättar Sara. Det tar tid att göra i 
ordning skinnen.   
– Jag tror alla fick aha-upplevelser av 
kursen!

Att lägret hamnade i Uddebo, den lilla 
byn i Tranemo, som blivit ett slags nav 
för konstnärlig verksamhet och ekologiskt 
tänkande, var för att Sara, som hon säger, 
snubblade över den.
– Jag tänkte först på folkhögskolor, men 
sedan hörde jag talas om Uddebo och det 
visade sig vara ett helt samhälle med män-
niskor som var peppade på det här. Det var 
jättejätteroligt att vara där.

En kompis till Sara lagade vegetarisk och 
ekologisk mat. Deltagarna åt i Bygde-
gården, där de också slöjdade. Sov gjorde 
alla i den gamla skolan, som annars är ett 
hus för trum- och konstkurser.  500 kronor 
kostade lägret för deltagarna.
– Jag inser att läger kan göras på olika 
sätt. Det här var ju rätt dyrt för regionen, 
ledarna fick ordentligt betalt, vi hade en 
person som lagade maten och sådär, säger 
Sara. Det går säkert att göra mycket bil-
ligare – att vi lagar mat tillsammans till 
exempel.
Men hon är nöjd med detta första upp-
styrda försök och hoppas på initiativ från 
deltagarna själva, helgkurser, kanske. Det 

får anses bevisat att det här är ett roligt sätt 
att ägna sig åt slöjd.
– Nu kan det startas SyLAN till exempel. 
Hållas längre eller kortare läger, jag tror 
att folk kan tänka sig att betala en tusen-
lapp för att delta.

För Saras upplevelse är att intresset för 
slöjd är stort och ökande bland unga. Ung-
domsstyrelsens undersökning från 2010 
visade att det var överraskande många 
som höll på med någon form av hantverk 
och slöjd. Och snart kommer första kullen 
ut från ledarskapsutbildningen som Sara 
själv går. Vilket passar bra, eftersom det 
sammanfaller med pensionsavgångar 
bland hemslöjdskonsulenterna
– Vi kan fortsätta sätta slöjd på kulturkar-
tan, tror hon. Och vända på det hela, att 
jobba inom kulturförvaltningar och ha 
slöjdbakgrund. Det kan bli intressant.
Själv skulle hon gärna arbeta som hem-
slöjdskonsulent med barn och unga – den 
målgruppen är ett prioriterat område även 
för slöjden. Just nu undersöker Emma 
Grundström, en kompis till Sara, behovet 
av en ung hemslöjdsförening, vilket hon 
följer med stort intresse.

Hon ser också fram emot fler läger. Dock 
inte sommaren 2014, eftersom hon kom-
mer att vara mammaledig då. Kanske kan 
någon annan gå in och kanske kan det bli 
mer av lägerverksamhet 2015. Det är vad 
Sara hoppas på. Och hon har tankar på hur 
de skulle kunna göras.
– Jag skulle fråga folk vad de vill lära sig 
och utgå därifrån. Vad kan de inte göra 
hemma? Jag vill veta vad de vill fördjupa 
sig i.
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En av Stjärnkraftverkets första idéer var att bilda ett band som 
inte skulle spela. En tyst installation.
Nästa konstprojekt var en turné  där de ville använda sina kroppar 
utan att anspela på sex. Skyltar med texter om frihet, nakna över-
kroppar. Det blev en kort resa. Eller kanske en lång paus. Efter 
rondellen i Lidköping tog det stopp.
–Det blev så mycket, vi kom bort från vår grundidé, säger Lisa 
Albertsson. Det fanns ingen energi kvar till det vi ville göra. Vi 
blev toplesskonstnärerna...

Duon med det vackra namnet Stjärnkraftverket möter mig i Borås 
Resecentrum efter en fullbordad vecka på Bäckängsgymnasiet. 
Lisa Albertsson och Agnes Nilsson går sista året där och när vi 
ses kommer de båda i långa vida kappor med luva, ser lite ut som 
sagoväsen. I konstprojektet som de fick K-pengar för var dock 
kapporna av, liksom övriga kläder på överkroppen. Det tilltaget 
blev mer uppmärksammat än vad de nånsin kunnat föreställa sig. 
Flera tidningar skrev, P4 ringde upp en tidig morgon och ville 
intervjua, det var pådrag. Men inget näthat, vilket de befarade.
– Vi blev positivt överraskade över det, säger Agnes och betonar 
att projektet inte handlade om kroppen i sig. Vi ville använda 
oss av våra kroppar, men inte anspela på sex. Kvinnobröst gör ju 
nästan alltid det.
Runt sig i rondellen hade de plakat med texter som ”Vad är fri-
het?”, ”Är jag fri nu?”, ”Vad är naturlighet?”, ”Vad är konst?”.
Efter fyrtiofem minuter den där torsdagsmorgonen i Lidköping, 
kom polisen och bad dem ta på sig tröjorna. De gjorde så och 
reflekterar förstås över hur länge två killar med nakna överkrop-
par hade fått stå i rondellen utan att bli polisanmälda.
Agnes och Lisa tycker ändå att tidningarna var ganska seriösa i 
sina reportage. Inte alla, en del skrev fel saker, hade bevisligen 
inte lyssnat. Och en nättidning som kom precis efter att de blivit 
bortfösta av polisen, blev de sura på.
– De blurrade bort våra bröst på bilderna! säger Lisa. Vi påpekade 
att det är precis det vi menar, och att vi vill att bröst ska avsexua-
liseras. Det kändes som att de blurrade bort vår värdighet.

När larmet lagt sig tog de inte upp den tråden igen. Istället 
framträdde Stjärnkraftverket på festivalen Ekokalyps i Hova. De 
gjorde en performance, där de gestaltade en ångestkurva. Temat 
var undergång.
– Vi hade vit grund, vit rekvisita, vita kläder, berättar Agnes. Lisa 
spelade fiol och vi använde svart färg. Inga ord, vi använde våra 

röster på annat sätt.

Det visade sig bli väldigt olika tolkningar på det här verket och 
de gillade diskussionen efteråt. På något vis kändes det som en 
upprättelse, tycker de.
– Det blev som en avslutning och en ny början. En liten festival, 
liten publik och personlig respons. Det var skönt, säger Agnes.
När det gäller andra projekt så blev de kontaktade av en fotograf 
från Stockholm, Elisabeth Ubbe, som intresserar sig för amning, 
särskilt i offentliga lokaler och ville fotografera dem. Det är gjort 
nu.
Lisa och Agnes var också på plats på Bok- och biblioteksmässan 
i Göteborg, för KulturUngdoms räkning. Uppdraget var att gå på 
seminarier och sedan gestalta mässan på något vis. De fnissar lite, 
är inte riktigt klara där, men lovar:
– Vi ska göra något av det...

Och sedan, vad blir det då? När projektarbetena i gymnasiet är 
avklarade och de kliver ut från Bäckäng?
– Vi har pratat om att resa. Att lifta ut i Europa. Att starta konst-
närskollektiv, säger Lisa.
De vill ta sig ut ur systemet, som bara kretsar kring pengar, som 
de uppfattar det. Kanske flytta någonstans där det är billigt att bo 
och där de kan vara självförsörjande.
Det handlar om att ta sig tillbaka till sig själv, enligt Stjärnkraft-
verket. Därför vill de lifta. 
– Vi vill utforska hur det är att bryta sig loss och lära oss mer, bli 
mer politiskt medvetna. Om vi ser systemet kanske vi kan göra 
något annat om vi inte vill ha det så här.
– Jag känner att jag inte riktigt vet hur mitt idealsamhälle ser ut. 
Men det är definitivt jämlikt, säger Agnes.

Lisa ser hopp framöver, och blir uppmuntrad av människor som 
kämpar - Malala Yousafzaj och Pussy Riot, till exempel. Och 
även om hon inser att de umgås i sin egen bubbla, med männis-
kor som tänker ungefär som de själva, så händer det saker utanför 
den.
– Tankeprocesser finns. Folk vrider på sig, verkar tycka att något 
är fel.

Kanske bor de i det där konstnärskollektivet om fem år. Men de 
tänker inte så mycket på det.
De håller framtiden öppen.

FÖRSÖK ATT FÖRKROPPSLIGA FRIHETEN
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Det har varit ett år av utforskande och testande och sökarljuset 
har varit riktat mot slöjd och litteratur. Det är ungkulturkonsulent 
Stina Nilsson som hållit i strålkastaren.

– Det här är inte första året som vi fokuserar på de områdena, 
säger Stina Nilsson. Men det har ändå känts så.
Och så berättar hon vad som gjorts. Slöjden först. Slöjdturnén.
– Vi höll i turnén som föregick slöjdlägret i Uddebo (se sepa-
rat artikel). Tre platser besöktes, det var Borås, Mellerud och 
Mölndal, säger Stina.

På varje ställe arrangerades workshops med olika teman; halm i 
Mellerud, tovning i Borås och Mölndal och matslöjd på alla tre 
platserna – det täljdes i rotsaker!  Deltagarna samtalade också om 
vad de tycker fattas på området ungt slöjdande. Information om 
träffarna hade de fått av Slöjd i Väst och hemslöjdskonsulent Mia 
Lindgren. Stina tycker att turnén visade att det fattas rätt mycket, 
som till exempel ställen att träffas på.  Samordning. Och olika 
typer av sammanhang och nivåer – alla vill inte sälja saker. Det 
saknas också en bild av vad som får räknas som slöjd, konstaterar 
Stina.
Allt detta tog praktikanten från Göteborgs universitets utbildning 
i ledarskap i slöjd och kulturhantverk, Emma Grundström, fasta 
på. Hon har efter praktiken på KulturUngdom fortsatt där men 
en minianställning och kontorsplats för att jobba vidare med idén 
till ett ungt slöjdnätverk, Unga Slöjdare. Just nätverk, men även 
mötesplatser och läger står högt på agendan för de unga slöjdin-
tresserade som Emma Grundström pratat med.
Det är inte så lätt att nå unga, även om de är prioriterade både av 
Slöjd i Väst och nämnden för hemslöjdsfrågor. Kanske är därför 
ett ungt slöjdnätverk precis vad som behövs.
Stina Nilsson funderar också på lajv. Det är en blomstrande 
kreativ miljö, inte minst inom området slöjd.
– Men lajvarna slöjdar inte, säger de, berättar hon. Ingen lajvare 
kallar sig slöjdare. Det är lite synd, tycker Stina  och grubblar 
vidare över hur ett samarbete med dem skulle kunna se ut.

Över till Stina Nilssons och KulturUngdoms andra fokusområde 
– text och litteratur. Vad har hänt under 2013?
Jo, en turné där också, visar det sig, på högstadier och gymnasier 
i regionen. Stina åkte runt tillsammans med tidigare stipendiater 
från den årliga festivalen Bokdagarna i Dalsland.

– Vi satte oss i kaféer och uppehållsrum på skolorna och pratade 
med eleverna om litteratur och skrivande och läsande, berättar 
Stina.
Turnén var en förberedelse för årets bokdagar i Dalsland och 
ledde till en del nya bra kontakter, tycker hon.
Under själva eventet i Åmål fanns två representanter från 
Skribentkollektivet på plats (se separat artikel om dem). De var 
där för KulturUngdoms räkning, mest för att inspireras.

På biblioteksområdet pågår också en hel del, där KulturUngdom 
är delaktiga. Kultur i Väst har initierat ett nätverk för ungdoms-
bibliotekarier, med målet att stötta varann i arbetet med unga.
– Ofta försvinner den gruppen från biblioteken och läsandet, 
säger Stina. 
Därför har begreppet VIB, som myntats av en 14-åring, anam-
mats av nätverket– Very Important Biblioteksbesökare!
Det är viktigt att ta hand om de intresserade och det tänker bib-
liotekarierna göra. VIBarna drar igång i Borås vid årsskiftet.

Under 2013 har olika unga test- och referensgrupper varit igång 
för att kolla vad som fattas på litteraturområdet. Resultatet är 
kurser, läger, kanske residens. Och möjligheter att publicera sig 
på olika vis – genom böcker och på scen.
– K-merkt text kör igång nästa år, berättar Stina.

Liknande satsningar har KulturUngdom tidigare gjort inom 
musiken och konsten. Nu kommer litteratur och text att vara i 
centrum.
– De som skriver jobbar ju mycket i det tysta. Vi vill hitta sätt 
att knyta ihop dem, hitta platser, till exempel läsningar på caféer. 
Vi vill också titta närmare på det som händer på bibliotek och 
litteraturhus.
Sista helgen i november var Stina Nilsson iväg med nio unga 
skribenter på Ordival i Borlänge. En fin festival, tycker hon.
– De jobbar med läsning på olika språk, i år bland annat albanska, 
säger hon och nämner författaren Yllka Shegiri, som är Kul-
turUngdom-medlem och har varit involverad i olika aktiviteter 
under 2013.

Det som trevat sig fram tycks ha funnit sätt att gå vidare, ut på 
slöjdens okända marker och in i litteraturen.

HÄNDERS ARBETE MED SLÖJD OCH TEXT 
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MUSIK DIREKT LYFTE THE TAPE
Det har varit ett bra år för The Tape. Sedan de blev en trio i sep-
tember 2012 har det hänt mycket. Musik Direkt är det som lyser 
mest, det har varit en katapult för bandets utveckling, säger de.
– Vi var med 2012 också, men då gick vi inte vidare, berättar 
Alexandra Tortosa, gitarrist i bandet. I våras gick det bättre.
De tog sig via delfinal och semifinal på Frilagret i Göteborg ända 
till Regionfinalen i Skövde. Där tog det stopp, men de fick ett 
fint hederspris – 5 000 kr som turnéstöd. Att kvittera ut när det är 
läge. 

Hittills har spelningarna de gjort klarats av utan stöd från 
KulturUngdom. Runt femton stycken har det blivit under året. 
Malmöfestivalen, Picknickfestivalen, en spelning i Södertälje är 
några av dessa. Och varje gång de är ute och spelar får de nya 
kontakter – det ena leder till det andra. Ännu bättre blir det när de 
fyller arton, då öppnas fler dörrar. 
– Det är roligt att spela utanför Göteborg, säger Ester Hilmersson, 
sångerska och gitarrist.

Den tredje medlemmen, Amorina Ahlsell, är på trumlektion när 
The Tape och jag ses på ett fik i Vasastan i Göteborg. Hon kom-
mer mot slutet av intervjun, glider in, hakar på. Det finns ett ljus 
runt de här tre. De känner varann väl.
– Vi har varit kompisar sedan förskolan, berättar Alexandra.

De fem tjejerna (som bandet bestod av då) tröttnade på att hoppa 
rep, säger hon. Det var därför och för att de var så nära vänner 
som de började spela. Ingen kunde särskilt mycket, de flesta 
inget alls. Men de hade lust och de fick hjälp av fritidsgården att 
komma igång. Så småningom började de spela i Mammut, som är 
en del av Majorna-Linnéstadens musikverksamhet för unga. Och 
åkte på Popkollo-läger 2011, något som betydde mycket för dem. 
När de blev en trio 2012 bestämde de sig för att satsa. Sedan dess 
har det gått bättre och bättre.

Att det skulle vara något udda eller konstigt att spela i band när 
en är tjej var inget som de tänkte på när de var yngre. Men det 
har de blivit varse med åren. Alla klichéer har klistrats på dem; 
tjejband, kaxiga, låter som Sahara Hotnights...
– På den senaste spelningen fick vi höra en kille säga att han var  
förvånad att vi spelade så bra, säger Alexandra.
– Det är förnedrande att vi skulle vara sämre, tycker Ester.

De tycker det  är tråkigt att musikbranschen ser ut som den gör 
och att den är så mansdominerad - att bortåt 90 procent av ak-
terna på många festivaler består av män. Till exempel.
– Vi vill  gärna vill kämpa mot detta och hoppas att vi kommer 
kunna bli förebilder för tjejer i framtiden. Men helst ska folk inte 
ens reagera på att man är tjejer som spelar i band! 

Alexandra och Amorina går båda i tvåan på musikestetprogram-
met på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Ester går några sten-
kast bort, på Schillerska. De umgås mest hela tiden och de skriver 
låtarna tillsammans, ibland helt från scratch, ibland med utgångs-
punkt från en textsnutt eller melodi som en av dem skapat. De 
spelar ofta in repen, det är nyttigt. Då kan de lyssna i vardagen, 
förbättra och få nya idéer. 
Någon gång under 2014 ska första EP:n ligga klar. Inspelningen 
är gjord på Hönö. Men etikett på musiken har de svårt att sätta.
– Ja, det är svårt med genrer, men vi tycker att vi har hittat 
soundet nu, vi brukar beskriva det som indie och reverbpop, säger 
Ester. 

De kommer att vara med i Musik Direkt även 2014. Det gav så 
mycket, tycker The Tape. Att träffa andra musiker, att vara med 
på workshops, att få spela på en bra scen, där de kunde påverka 
hur det skulle se ut. Blått ljus föll de för.
– The Tape’s färg är blå, säger Amorina.

Nu har de gjort en blå backdrop. Och med juryomdömenas hjälp 
har de utvecklat sin musik.
– När de skrev att vi hade bra dynamik jobbade vi vidare på det, 
berättar Ester. Vi tänker också mer på att producera musiken på 
spelningarna, se vad som passar bra just där.

Annat som de diskuterat sig fram till är hur de vill se ut när de 
spelar. Att anspela på sexighet går bort - de har samma värderin-
gar, de är seriösa, de vet vad de vill sända ut. 
– Vi älskar att stå på scen, säger Alexandra. Och på Musik Direkt 
fick vi så mycket bekräftelse på att vi kan, vi hade inte känt så 
innan.
Ester fyller på:
– Att träffa andra band gav så mycket positiv energi, vi gav 
varann komplimanger. Vi förstod att det var det här vi ville göra.
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I april 2013 arrangerades en skrivarhelg 
för unga på Lidköpings stadsbibliotek. 
Äntligen. Tankarna hade funnits länge hos 
bibliotekarierna, men tiden gick, pengar 
fanns inte och inte heller några riktigt 
konkreta idéer på hur det skulle gå till. 
Inte förrän Ellen Sandgren kom in i bilden. 

I åttan gjorde Ellen sin prao hos bib-
liotekarie Maria Sanderi. Ellen Sandgren, 
slukare av fantasy och med egna erfaren-
heter av skrivarläger i bagaget, entusias-
merade bibliotekspersonalen. Tillsammans 
tog de tag i idén, sökte och fick 5 000 kr i 
K-pengar. De fick också bidrag från bland 
andra Sparbanksstiftelsen. Studiefrämjan-
det blev medarrangör och lokaler fanns på 
det nya fina stadsbiblioteket. Som ledare 
önskade de en författare, gärna någon som 
startade sitt skrivande som ung. Och, ef-
tersom Ellen var involverad i valet, väldigt 
gärna någon som skrev fantasyböcker. Det 
blev Julia Sandström från Umeå, hon upp-
fyllde alla kriterier.
De femton som deltog var nöjda. De 
kunde identifiera sig med Julia.
– Man kände igen sig, hon berättade hur 
svårt det var i början, säger Ellen. 
Maria Sanderi håller med.
– Julia var ett perfekt val!

Deltagare hittade till skrivhelgen i april 
genom den marknadsföring som gjordes 
på stadsbiblioteket, som ligger alldeles in-
till både en högstadieskola och stans gym-
nasium, De la Gardie. Information spreds 
också direkt på skolorna. Det var inte svårt 

att fylla platserna. Folk i åldrarna 15-25 
var med, de flesta var tjejer, men två killar 
kom också.
– Det startade på fredagskvällen, säger El-
len. Julia Sandström berättade om sig själv 
och om sitt skrivande. Hon tipsade också 
om hur man gör miljöbeskrivningar och 
skapar karaktärer.
Under lördagen fortsatte gruppen med 
skrivövningar, ledda av Julia. Ellen minns 
en av dem särskilt.
– Vi fick titta på en bild som bestod av 
många små bilder på olika föremål. Sedan 
skulle vi välja ett av dem och skriva om 
hur den grejen räddade livet på oss!

Gruppen fick välja om de ville läsa upp 
sina texter. Ibland läste de små stycken ur 
dem, berättar Ellen. Det är lite känsligt att 
läsa.
Ett mål med helgen var att några av berät-
telserna skulle samlas i en bok. Så blev 
det. 14 texter heter den och alla deltagare 
fick några exemplar. Den finns också på 
stadsbiblioteket, förstås.

Ellen, som nu går i ettan på naturprogram-
met på De la Gardie-gymnasiet, fortsätter 
skriva.
– Jag hinner inte så mycket hemma, efter-
som skolan tar mycket tid nu, säger hon. 
Det blir mest att jag skriver in namn och 
idéer i mobilen.
Men en gång i månaden ses några som 
var med på helgen i våras, plus några nya 
skribenter, på stadsbiblioteket. Då är hon 
självklart med. Det är Studiefrämjandet 

som arrangerar skrivarcirkeln och Maria 
och en kollega från biblioteket, Elisabeth 
Haage, leder den. Det är roligt, tycker 
de, det fungerar bra. Kanske kommer en 
författare att bjudas in vid något tillfälle, 
de söker sig fram lite, det här är nytt och 
spännande.
Att Ellen Sandgren ska fortsätta skriva 
tvivlar hon inte på, inte en sekund. Kanske 
inte som yrke, men skrivandet kommer 
absolut att vara en stor del av livet – minst 
en bok eller en serie vill hon ha ur sig.
– Efter gymnasiet vill jag ta ett sabbatsår 
och bara skriva. Det vill inte mamma, hon 
tycker att jag ska plugga, men... 
Ellen ler. Vi får väl se vem som vinner.

Stina Nilsson, ungkulturkonsulent på 
KulturUngdom, har inspirerat Ellen på 
många sätt.
– Stina frågade om jag ville vara med på 
Bokmässan och läsa en text i KulturUng-
doms monter, eller om jag ville skriva om 
mässan och bli publicerad på deras hem-
sida. Det valde jag, säger Ellen. Det krävs 
mod för att ställa sig och läsa där.
Stina har också gett tips på tävlingar att 
delta i, berättar Ellen.

Det kommer hon att ta tag i så smånin-
gom. När de tre åren på De la Gardie är 
över och hon hinner sätta sig och skriva 
igen.

NU SKRIVS DET I LIDKÖPING 
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Nu seglar FilmCloud! Med sina båda pengastöd, det större pro-
jektstödet och det mindre som kallas Cirrus, får unga filmare med 
goda idéer chansen att förverkliga dem. Dessutom finns numera 
en mängd andra vägar att utvecklas som filmare.

Det har funnits ett glapp i stöttningen av den unga filmen i Västra 
Götalandsregionen. Mellan KulturUngdoms K-pengar och Film 
i Västs support till professionell film har många projekt blivit 
hängande i luften. Vilsna filmare har inte haft någonstans att 
vända sig. För att komma tillrätta med situationen startades Film-
Cloud under 2013, på initiativ av Kultur i Väst, KulturUngdom 
och Film i Väst, och i samarbete med en rad viktiga partners (se 
www.filmcloud.se).

Pengabidrag direkt till filmerna, men även resestöd, teknikstöd 
och lokalstöd kan unga filmare få. FilmCloud ger också möjlighet 
att lära mer.
– Vi har gjort korta kurser, seminarier och föreläsningar under 
året, säger Erik Lundin, ungkulturkonsulent med ansvar för film 
på KulturUngdom. Och filmfrukostar har arrangerats en gång i 
månaden med olika föreläsare.

Förutom Eriks arbetsinsatser har KulturUngdom skjutit till  
30 000 kr till FilmCloud. Kultur i Väst har anställt en projektle-
dare, Martin Hammar, som ansvarar för verksamheten, samt 
Charlotta Miller som haft fokus på unga, filmande tjejer. 
ABF har bidragit med medel och sitter med i gruppen som 
bedömer projektbidragen, tillsammans med KulturUngdom och 
FilmCloud. Dessa lite större stöd riktas till kort- och dokumentär-
film och är på 25 000 kr. Fyra sådana har delats ut under 2013. 
De söks två gånger per år och går till filmare 18-30 år som är 
bosatta i Västra Götalandsregionen och som är semiprofessionel-
la, det vill säga har tidigare erfarenhet av filmproduktion genom 
utbildning eller arbete.
De som söker ska också vara medlemmar i FilmCloud, vilket är 
gratis.

– De övriga, mindre bidragen har Martin Hammar handlagt själv, 
berättar Erik Lundin. 
Dessa så kallade Cirrusstöd är på max 10 000 kr. Även där finns 
kravet på medlemskap, rätt ålder och att filmaren ska vara bosatt i 

Västra Götalandsregionen, men någon erfarenhet av filmproduk-
tion är inte nödvändig. De handläggs snabbt, inom två-tre veckor 
ska de som söker få svar. Några tiotal projekt har fått Cirrus i år.

Under 2014 siktar FilmCloud på att nå ut till fler kommuner i 
regionen. Hittills har det varit en klar majoritet göteborgsfilmare 
som sökt och fått stöd.
– Det har vuxit fort, säger Erik. Många filmare som är medlem-
mar i KulturUngdom har hittat det och jag har en känsla av att 
filmansökningar ur K-pengarna har minskat lite (det stämmer – 
de har minskat med runt 40 procent enligt KulturUngdoms lista).
– Det går fint att söka och få medel från båda håll, meddelar Erik.

Så vad har då en ung filmare tillgång till via FilmCloud? 
Jo, möjlighet att få pengabidrag till sin idé, som beskrivits ovan. 
Möjlighet att få en tillfällig kontorsplats på Gothenburg Film 
Studios, på KulturUngdom eller på Innovatum i Trollhättan. 
Möjlighet att gå kurser och delta i workshops – under 2013 har 
sådana hållits bland annat i personregi med Maria Eriksson och 
Olof Leth, postproduktion med Nikolai Waldman och filmfoto-
grafi med Sophia Olsson. 
Möjlighet att få handledning, kallad Cumulus, från FilmCloud, 
eller från Doris Film eller från Innovatum om det handlar om 
att driva företag. När det gäller manus kan handledning ges av 
KulturUngdom, Martin Hammar på FilmCloud eller av Bergsjöns 
Kultur- & Mediaverkstad.
Mötesplatser är också viktiga, både tillfälliga och kontinuerliga. 
– En mötesplats har smygöppnats under året på Gothenburg Film 
Studios, berättar Erik Lundin. Där kan filmare träffas och visa 
upp det de håller på med, och förhoppningsvis blir där under 
2014 också ett litet café.
På Frilagret vid Järntorget i Göteborg har filmfrukostar för Film-
Clouds medlemmar arrangerats under 2013. Den senaste hölls på 
luciamorgonen och hade en guldglänsande föreläsare, nämligen 
producenten bakom Äta, sova, dö, China Åhlander. 

Mycket har hänt sedan molnet seglade in. Nu vet unga filmare i 
Västra Götalandsregionen var de kan få hjälp, och fler och fler 
hittar rätt genom FilmCloud.

NYA MÖJLIGHETER FÖR UNGA FILMARE 



Sex nya gymnasieskolor har under  2013 
arrangerat Angelägetfestivaler, nämligen 
Nösnäs i Stenungsund, Vadsbo i Marie-
stad, Östrabo 1 i Uddevalla, Agnesberg i 
Uddevalla, Östrabo Yrkes i Uddevalla, och 
Fässberg i Mölndal.  
Tre av de gymnasieskolor som tidigare 
arrangerat Angelägets festival har kunnat 
göra det igen med nya elever - Sinclair i 
Uddevalla, Margerete Gärde i Uddevalla, 
och Västerhöjd i Skövde.

Angeläget fortsätter att vara just angeläget, 
och att pröva nya vägar. Till exempel att 
arrangera en jättefestival för fem gym-
nasieskolor samtidigt i Uddevalla. Genom 
en fototävling har alla elever på skolorna 
uppmanats att illustrera första artikeln i 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
(MR). Alla klasslärare har också fått dis-
kutera MR med sina elever på mentorstid. 
Livsmedelsprogrammet fick baka tårtor till 
vinnarklasserna. Tårtorna hade temat MR, 
och varje tårta gestaltade olika rättigheter. 
Detta visade sig vara ett spännande sätt 
att nå fler elever, om än mer otymplig och 
svår att koordinera. Resultatet blev bra,  
3 500 elever fanns på plats och konceptet 
kommer att utvecklas ytterligare nästa år. 

Kanske fungerar det på fler orter.

Den andra nyheten är att erbjudandet om 
att arrangera Angeläget nu går direkt till 
eleverna. Tidigare har det alltid startat med 
att lärarna blir involverade, men den nya 
läroplanen tolkas av många lärare som att 
de inte längre ska fatta beslut om vilka 
externa projekt eleverna ska delta i, utan 
eleverna ska själva få välja projekt. För 
Angeläget betyder det mer arbete efter-
som fler klasser än tidigare måste besökas 
innan vi vet om det blir ett samarbete med 
skolan. Ur elevdemokratisk synvinkel är 
det en välkommen förändring och något 
som Angeläget strävat efter i flera år.  
Angelägetfestivalerna har under året 
fortsatt att stärka sin position på fyra av de 
skolor som tidigare arrangerat festivalen. 

Ännu en nyhet är det internationella arbete 
som vi under ett par år skissat på.  Under 
2013 togs steget att börja samarbeta med 
ett annat europeiskt land, Tyskland, för att 
2014 kunna lansera ”Angeläget Europa” 
där elever från Sverige och Tyskland träf-
fas och skapar konst tillsammans på temat 
mänskliga rättigheter. 

Det råder inget tvivel om att många ung-
domar genom Angeläget har lärt sig mer 
om mänskliga rättigheter, och i samband 
med detta också lärt sig mer om olika 
uttrycksformer – de har arbetat med film, 
journalistik, teater, konst, musik, foto, 
poesi, noveller, grafisk kommunikation, 
dans och  radio. Till sin hjälp har de haft 
bland andra musikern Loke Nyberg, kon-
stnärerna Ellinor Laager och Johan Blom, 
föreläsaren Johannes Moskin, Özz Nujen, 
Martin Nurmi, Erik Lundin, Amnesty, 
RFSL, Kvinna till Kvinna, Real Stars. 
Ungdomarnas eget skapande har nått ut till 
en stor publik på skolorna. 

För åttonde gången har den nationella 
Angelägetfestivalen Flera skolor har dragit 
igång sitt arbete sent under 2013, och 
andra har sagt att de kommer börja arbeta 
efter årsskiftet 2013/2014. Det bådar gott 
inför 2014 som ser ut att bli ett mycket 
intensivt år för Angeläget. 

Angelägetfestivalerna fortsätter att vara ett 
bra och nyskapande arbetssätt att engagera 
ungdomar i aktuella frågor som rör mänsk-
liga rättigheter och eget skapande. 

NYA SATSNINGAR FÖR ANGELÄGET
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Ur KulturUngdoms vision: 
KulturUngdoms vision är att bli den 
självklara plattformen för ungas kulturella 
engagemang i Västra Götalandsregionen. 
Föreningen skall utvecklas som en källa 
för metodutveckling och kunskap kring 
alla aspekter av ungkulturen, möjlig- 
gjort genom ett dynamiskt och progressivt 
förhållningssätt som alltid ligger i linje 
med tiden. KulturUngdom vill vara en 
knutpunkt där ideella, privata och  
offentliga nätverk kan mötas på såväl 
lokal, regional, nationell som internatio-
nell nivå.
KulturUngdom strävar efter att bli ett nav 
som möjliggör en ungkulturell rörelse där 
ideellt engagemang skapar förutsättningar 
för konstnärlig utveckling och kulturellt 
entreprenörskap. Föreningen skall vara 
verksam i regionens alla kommuner och 
bereda väg för en öppen demokratisk 
dialog där ungas röster hörs och blir 
tagna på allvar. Verksamheten skall i 
alla avseenden spegla KulturUngdoms 
värderingar om demokrati, jämställdhet, 
mångfald och tillgänglighet.

Word. Här nedan kan du ta del av våra 
planer inför verksamhetsåret 2014. I alla 
fall några av dem. KulturUngdom jobbar  
som bekant enligt grundsatsen av och 
med, vilket innebär att all verksamhet ska 
bedrivas utifrån ungas egna initiativ och 
idéer kring projekt, arrangemang och eget 
skapande. Detta förutsätter att vi är en 
flexibel organisation med en kontinuerlig 
kontakt och närhet till målgruppen. Vi  
lyssnar ständigt av vad som efterfrågas 
just nu och är alltid är redo att omformu- 
lera våra aktiviteter och insatser för att 
tillgodose de behov och önskemål som 
uppkommer längs vägen. Vi kan med and-
ra ord räkna med att 2014 blir ytterligare 
ett innehållsrikt och spännande år för den 
unga kulturen i Västra Götaland. 

Ekonomi 
Kulturstrategiskt uppdrag,  
VGR: 4 980 000
Scenstöd, VGR: 1 507 000
Basverksamheten inkluderar nio tillsvi-
dareanställda, tre projektanställningar och 
en vikarie, lokaler, resor, administration, 
inventarier, samverkansstöd, arvoden, 

ljud- och ljusanläggning samt medlemsav-
gifter till Nätverket 50/50, UKM Sverige 
och Jeunesses Musicales Sverige.

Regionala projektmedel
Angeläget, K-pengaadministration: 
1 105 200 
På delegation K-Pengar: 1 000 000

Primär och sekundär målgrupp 
KulturUngdoms primära målgrupp är 
personer mellan 13-30 år, bosatta i Västra 
Götaland. Vår sekundära målgrupp är 
aktörer som jobbar med ung kultur - 
organisationer, förvaltningar, föreningar, 
institutioner och liknade. Vi kommer att 
verka för ett samspel mellan dessa grupper 
och därmed skapa goda förutsättningar för 
unga att realisera idéer och vara delaktiga 
i kulturlivet.

Regionalt
Regionen är stor och behoven många. Vi 
avser att fortsätta jobba fokuserat mot 
de kommuner som i dag inte nås av vår 
verksamhet i önskad utsträckning. Vidare 
kommer vi att verka enligt den kultur-
politiska visionen och fortsätta att föra 
målgruppens talan i olika regionala  
sammanhang, en viktig insats för att 
främja delaktighet och inflytande. 

Nationellt & internationellt
Det är viktigt att ha bygga bra nätverk 
även i övriga landet och internationellt. 
Vi kommer även fortsättningsvis vara en 
drivande part i nätverk som Jeunesses 
Musicales Sverige, Nätverket 50/50 och 
UKM Sverige. Vi ansvarar även för den 
nationella samordningen av Musik Direkt 
under årets första sex månader och kom-
mer att vara en aktiv part i CHECK!, en 
nationell utbildning för unga arrangörer.
Internationellt jobbar vi vidare med 
ERY (European Regions for Youth) och 
musiknätverken Exite Music, Legit Tou-
ring Service och Nordic Music Camp. 
Vi avser att vara en resurs och kunskaps- 
bank för målgruppen och därmed förenkla 
och avdramatisera klivet utanför landets 
gränser.

K-Pengar
K-Pengar är ett regionalt stöd som vi 

förvaltar på uppdrag av Västra Götalands 
kulturnämnd. Stödet bidrar till att förverk-
liga idéer kring projekt och arrangemang 
och vänder sig till åldersgruppen 13-26 år, 
bosatta i regionen. 
2013 fick vi in ansökningar från 34 av 
regionens 49 kommuner. En helt ok siffra 
men vi vill nå fler. Riktade annons-
kampanjer via sociala medier mot de 
kommuner som vi i dag missar kommer  
att kontinuerligt genomföras under året. 
Detsamma gäller kommunbesök, informa-
tionsträffar och uppsökande verksamhet. 
Målet är lika enkelt som självklart; att 
nå fler unga i fler kommuner med vår 
kulturslant.

Konstformer och egna projekt 
De konstformsspecifika satsningarna som 
gjordes under 2013 har börja ge resultat 
och vi har för avsikt att jobba vidare på det 
upptrampade spåret. Då förra året innebar 
etablering av ett antal nya konstformer 
genom den sekundära målgruppen  
kommer arbetet under 2014 mer att riktas 
mot vår primära målgrupp. En speciell 
satsning kommer att göra på text – i befint-
liga projekt, övriga konstformer och med 
hjälp av målgruppens idéer och behov. 
Här nedan kan du ta del av de planerade 
insatserna under det kommande året.

Text 
Det undersökande arbetet under 2013 har
gett fina resultat och nyfikenheten ska  
under 2014 fortsatt vara i fokus. Planen är 
att ytterligare stärka kontakten med redan
pågående verksamheter kring text men
även att undersöka intresse och möjlig-
heter samt eventuellt hjälpa till att genom-
föra skrivarresidens, bokkollo, vandringar,
cirklar, kurser och liknande. Just kurser
och att gå vidare med sitt skrivande finns
som önskemål från flera håll. Förhopp-
ningen är att arbetet kan mynna ut i en 
trycksak i slutet av året. Specifikt kommer 
2014 även att handla om en satsning på 
K-merkt Text där text inom olika konst-
former ska lyftas och arbetas med, detta 
görs i samarbete med övriga konsulenter 
och på initiativ av medlemmar. Här hand-
lar det om text och ord i bred bemärkelse, 
K-merkt text handlar inte bara om regelrätt 
skrivande på svenska utan rör olika typer 
av språk samt olika former av ordkonst 
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och texthantering. 

Musik
Fortsätta att skapa speltillfällen, samman-
hang och ytor för våra band/akter - inom 
regionen, inom landet och ute i Europa. 
Våra arrangörer ska fortsatt erbjudas fler 
akter från oss samt band långt utifrån. 
Under året kommer vi delta i fyra interna-
tionella projekt; Excite Music - musik och 
festivalsamarbete med sex andra länder, 
Nordic Bandcamp Week - fördjupnings-
vecka för band/akter med två andra länder, 
Scottish Songwriting Sessions - precis 
vad det låter, två akter kommer under 
året resa till Skottland för att få input på 
låtskrivande och ges möjlighet att spela 
in och spela live samt SWR Barroselas, 
två band och ett gäng tekniker deltar på 
metalfestival i Portugal. 
I höst planeras en ny kompetensutveck-
lingskurs riktad till våra musiker och 
arrangörer och fler samarbeten gällande att 
få upp band/akter på scen är att vänta. 

Slöjd och hantverk 
I november 2013 bildades nätverket Unga
Slöjdare – detta är en utgångspunkt under 
2014. Planer finns på att söka pengar för 
en anställning, en medlem som sköter 
lite av koordinationen. Samarbete med 
till exempel Slöjd i Väst och Nämnden 
för hemslöjdsfrågor är initierat vilket ger 
regionala och nationella kopplingar till 
nätverket. Ett slöjdläger sommaren 2014 
och flera mindre arrangemang kommer att 
genomföras, främst inom eller nära nät-
verket Unga Slöjdare. Bland annat finns 
planer på tematiska träffar på olika platser 
och att synliggöra/tillgängliggöra slöjd 
genom streaming. Målet är att slöjden ska 
bli än mer synlig i vår verksamhet och 
i olika delar av andra konstformer såväl 
som i samhället.

Film
Vi kommer att lägga mycket tid och 
resurser på nätverket FilmCloud, en 
mötesplats för unga filmare i regionen. 
Nätverket jobbar för att synliggöra de 
aktörer som finns i regionen och skapa en 
väg in till filmen.
Vi planerar även ett samarbete med Film 
för Fred och Gothenburg Independent 
Film Festival samt GIFF och Frilagret 
kring unga filmare och ung film på Göte-
borgs Internationella Film Festival. 

Teater och dans
Våra vänner i Teater Nu har beviljats ett 

treårigt stöd från Arvsfonden och kommer 
husera under vårt tak under denna period. 
De kommer att jobba med en regional 
guide för den unga och oetablerade scen-
konsten. Samarbetena är många och vi 
kommer bland annat att under tre dagar 
samla scenkonstutövare för tre dagar 
av teater, fortbildning och workshops i 
samarbete med Backateatern och Riks-
teatern. 

Konst och foto
Get Artivated!, projektet där konst, akti-
vism och samhällsengagemang står i 
fokus, lever vidare. Get Artivated! kom-
mer under året att vara en del av den 
turnerande utställningen Hembygd - 
någonstans i Sverige och besöka ett antal 
konsthallar och andra platser i regionen. 
Projektet kommer även att gästa Alingsås 
kommun under fyra dagar med work-
shops och konstaktiviteter på konsthallen, 
biblioteket och på fritidsgården. Liknade 
aktiviteter planeras i andra kommuner. 
Vi kommer också att ha fortsatt kontakt 
med olika konstskolor för att tillsammans 
identifiera behov och etablera samarbeten.

Arrangörskap
Under våren 2014 kommer vi att satsa på 
arrangörskapet i projekten Musik Direkt, 
Angeläget och UKM. Vi har en coachande 
funktion och vår uppgift är att identifiera 
behov, fånga upp dessa och bidra till att 
förverkliga de idéer som dyker upp. 
Ambitionen är arrangera en serie work-
shops där deltagarna ska få fördjupa sig i 
olika delar av arrangörskapet. Idén är att 
öka kunskapen hos våra medlemmar samt 
att skapa en mötesplats där  arrangörer kan 
nätverka och utbyta erfarenheter. Första 
workshopen handlar om presentations- 
teknik i tal och skrift. Initiativet till denna 
workshop kommer direkt från arrangörer 
som har haft kontakt med under hösten 
2013. På samma sätt ska vi förvalta fler 
önskemål och behov hos målgruppen för  
att skapa relevanta fortbildningstillfällen.

UKM
Ung Kultur Möts är en tvärkulturell festi-
val och mötesplats som arrangeras av och 
med unga på lokal, regional och nationell 
nivå. 2014 är vi glada över att återigen 
kunna arrangera en Regionfestival, denna 
gång tillsammans med Alingsås kommun 
och ett stort antal unga arrangörer. Den 
17-18 maj träffas närmare 200 deltagare 
och arrangörer från hela regionen för två 
dagar av scenframträdanden, konstutställ-

ningar, workshops och mycket mer. Vår 
förhoppning är att kunna utveckla detta  
samarbete och lokalisera Regionfesti-
valen till Alingsås under en treårsperiod. 
Vi söker även ständigt nya samarbetspar-
ter, fler aktiva kommuner och möjliga 
utvecklingsområden. Vi kommer även att 
arr-angera UKM Sveriges rikskonferens, 
en nationell mötesplats för landets sam-
ordnare.  

Musik Direkt
Musik Direkt är ett nationellt projekt 
och Sveriges bredaste livemusiktävling. 
Arbetet med att bredda tävlingen genre-
mässigt har pågått länge och utvecklas 
ständigt. Under de senaste åren har vi 
jobbat mycket med att involvera unga 
arrangörer i projektet, ett arbete som fort-
sätter under 2014. Även unga fotografer 
och skribenter kommer att anlitats i sam-
band med tävlingstillfällena för att skapa 
ytterligare deltagande av och med med-
lemmar, inte enbart verksamma inom  
konstformen musik. Arbetet med att 
involvera unga med olika konstnärliga 
fokus i Musik Direkt är ett viktigt arbete 
som kommer att fortlöpa. 2014 minskas 
antal deltävlingar från fem till fyra och 
sedan förra året är nivån med semifinaler 
återigen, efter några års paus, med som ett 
steg i tävlingen.

Angeläget
Angeläget är ett ständigt aktuellt projekt  
som vi står bakom tillsammans med 
Amnesty International. Projektet syftar 
till att inspirera unga människors konst-
närliga skapande kring ämnet mänskliga 
rättigheter, rättigheter som dessvärre är 
långtifrån så självklara på det sätt de borde 
vara. Orättvisor och kränkningar omger 
oss och vi måste ständigt påminna oss om 
att kämpa för våra mänskliga rättigheter. 
Varje dag. Hela tiden. 
Angeläget erbjuder unga människor på 
gymnasier i Västra Götaland ett forum att 
fundera över och uttrycka sig kring dessa 
frågor genom skolfestivaler och den  
nationella filmfestivalen. Skolfestivalerna 
är alla unika och helt elevproducerade. 
Målet är att genomföra tio festivaler under 
året med fortsatt god regional spridning. 
Genom åren har 546 dokumentärfilmer 
skickats in till Angelägets Filmfestival och 
den 7 maj är det dags för den nionde upp- 
lagan av denna nationella angelägenhet.  
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