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ÅR 2014 – ETT HISTORISKT ÅR!
Just nu är historien väldigt närvarande för den som befinner sig 
på KulturUngdoms kontor i det gråbrunrosa huset i Gamlestan 
i Göteborg. Var och en som kommer hit med spårvagn,buss 
eller tåg undgår inte att se hur det grävs. Här finns historia från 
1400-talet då platsen hette Nya Lödöse, eller Nylöse och  ar-
keologiska utgrävningar ska pussla ihop historien om denna plats. 
Samtidigt byggs det för ett nytt resecentrum. En gammal han-
delsplats som ska bli en ny levande knutpunkt  med  nya  hus och 
invånare om några år.

Även  KulturUngdom bygger en framtid utifrån sin lite blygsam-
mare 20-åriga historia. Men vilka 20 år det har varit! Mer att läsa 
om detta finns i förra årets verksamhetsberättelse. Läs den om ni 
inte har gjort det! Det är en underbar historia.

Men låt oss stanna lite vid året som gått..

2014 var verkligen ett historiskt år för KulturUngdom. Vi fyllde 
20! Medlemmar, anställda och vänner till föreningen firade med 
buller och bång. Buller, i form av personalens sambatrummande 
med en egen karnevaldrottning i spetsen! Bång och sång och 
musik, konstutställning och poesi av grymma konstnärer, textare,  
musiker  och arrangörer bland våra medlemmar. Det var en strå-
lande fest i novembermörkret!

För framtiden blev det ett nytt avstamp. 2014 var det år då vi 
i december fick beslut om ett långsiktigt uppdrag från Västra 

Götalandsregionen. Det är ett förtroende för vår förening  och det 
innebär att vi kan ha långsiktiga planer på hur vi bäst lägger upp 
jobbet  av och med och för unga och våra medlemmar.

Många goda historier finns från 2014 om saker som skett i 
föreningens vittgrenade verksamheter. Några av dem kan du läsa 
mer om i denna verksamhetsberättelse. Medlemmar som arrang-
erat, engagerat sig, skapat och format. På kontoret ska vi arbeta 
med att ge förutsättningar. Men själva grejen , det gör medlem-
marna!  Och här är ett axplock av vad som hänt under 2014 i 
form av siffror i runda tal med efterföljande utropstecken:

Vi har haft ett totalt antal deltagare olika engagemang/arrange-
mang på 5660 personer! Dessa har nått en publik på 61 900 
personer! 2150 unga har fått K-penga bidrag till kulturutövande! 
Detta har nått en publik på ca 22600 personer! Vi har haft ett 
fantastiskt Europa-år med  82 konserter fördelat på 9 resor i olika 
länder!

Så nog händer det grejer. Som ny verksamhetsledare har jag 
sedan min start i april försökt ta in så mycket jag bara kan av alla 
ingredienser i KulturUngdoms verksamheter. Det är mycket. Det 
är kreativt. Det är engagerade medlemmar och konsulenter och 
projektledare som får det att koka. Det är himla sköj! Så vi ser 
fram emot en härlig fortsättning för föreningen KulturUngdom!

Inger Unenge, verksamhetsledare
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ALLAS VÅR RÄTT ATT GÖRA AVTRYCK

Foto: Emmelie Mohlin Z

Angeläget är projektet inom KulturUngdom som handlar om 
mänskliga rättigheter och kultur. Det drivs i gymnasieskolor 
regionen runt. Men de här frågorna är brännande och brinnande 
hela tiden och överallt, inte minst under ett valår. Det är ju en 
stor del i vad konst och kultur handlar om – allas rätt att tycka, 
tänka och uttrycka sig, allas lika värde, rätten att finnas. Att göra 
avtryck.

Så under 2014 startade ett arbete under den rubriken: Avtryck. 
Eller rättare sagt, det smygstartade på Almedalsveckan 2013, 
när konstnärerna Jåanna Andreasson och Julia Berg Oskarsson 
tog plats där och samlade in saker från politiker i ett försök att 
se vilka människor som fanns bakom maskerna. Under 2014 har 
projektet Avtryck synts bland annat på en festival i Skövde – 
Jåanna och Julia igen. Såhär beskriver de sina tankar i en artikel 
på KulturUngdoms hemsida:
”Vi vill engagera unga människor genom det vi har påbörjat, vi 
göra våra avtryck och vill att folk ska inspireras och göra något 
eget av det, vilket de har gjort – det var några stycken på Alme-
dalen i år och gjorde Avtryck två, med sina egna bilder. Vi är me-
delklass och tycker att det är intressant att få allas syn på saker. 
Det blir väldigt konstigt om vi två ska representera hela Sverige, 
där för bjuder vi in andra för att kunna lämna sina avtryck.” (ar-
tikelförfattare Maryam Shahin)
Avtryck fanns också i ett tält på Kulturkalaset i Göteborg där 
praktikanten från Kulturverkstan Emmelie Mohlin Z visade 
insamlade text- och fotokonstverk och höll i dymo, skrivmaskin- 
och polaroidverkstad. Konstpedagogen Simon Torgersson var där 
med en bok, text och pappersverkstad och så bedrevs arrangörs-
pepp, tips, knep och idéverkstad med KulturUngdom.
– Det är bara påbörjat, det kommer att fortsätta, konstaterar ung-
kulturkonsulent Stina Nilss. Den övergripande diskussionen är: 

Vilka avtryck kan vi göra?

Det KulturUngdom har gjort är att försöka hitta personer som 
jobbar konstnärligt med samhällsfrågor. Somliga har de funnit 
via Jåannas och Julias projekt, andra via hemsidan och ytterligare 
några genom Emmelies arbete och kanaler på Kulturverkstan.
Det har varit ett speciellt år, detta valår, menar Stina. Inte helt 
enkelt att navigera.
– Det är en konst att kunna vara en plats för uttrycken, det spretar. 
Politik blir lätt partipolitik och det ryms ju inte hos oss, säger 
hon. Men det är viktigt att visa att politik inte enbart är partier 
utan specifika frågor.
Normer kring tex vithet, sexualitet, storstad/landsbygd/förort till 
exempel, till exempel, är det politik som går att gestalta i konst, 
frågar sig Stina, som tycker det är värdefullt att kunna ta vara på 
samhällsengagemanget inom KulturUngdom.

Det var konstprojektet Get Artivated som la grunden till Avtryck. 
Konst och aktivism. Nu har olika saker dockats till detta och 
spåret ligger. Kanske kan det leda ut i världen.
– Ja, det är spännande att jobba med detta internationellt, säger 
Stina. Vi har en del nya kontakter i Albanien, Polen och Slove-
nien – folk som hört talas om oss och Avtryck och har egna pro-
jekt i linje med det. Mycket är EU-kommenterande och globalt. 
Mycket handlar om gränser och gränsöverskridande.

Avtryck har gett tankar kring KulturUngdoms makt och roll. 
– Vi kan använda vår position för att skapa en bättre värld, inte 
minst genom att vara en brygga mellan medlemmar och till 
exempel kulturnämnden i regionen, säger Stina Nilss. Vara upp-
fångare.



Kliniken är snodd. Eller så kan en se det 
som en av godbitarna som kommer med 
samarbeten. I Norge har nätverket SØRF 
kört ett liknande upplägg och KulturUng-
dom jobbar tillsammans med SØRF kring 
turnéer och annat. Då poppar det upp goda 
idéer som bara är att plocka hem.
Så hösten 2014 har Kliniken kört föreläs-
ningar på tre orter, tre gånger per ställe. 
Riktning musiker och arrangörer som 
hållit på ett tag och vill få inspiration att 
komma vidare och höra hur internationella 
musikrepresentanter tänker och gör. Lite 
livemusik har det blivit också.

Musikkonsulent Mattias Tell håller i 
trådarna kring Kliniken. Och en av lo-
kalerna där det hänt är det kära konferens-
rummet på KulturUngdoms kontor.
– Det står ju tomt ofta, säger Mattias. Och 
om man sätter fyra stolar per rad och har 
lite ståplatser så går det in trettio personer. 
En gammal Musik Direktbackdrop över 
skåp och hyllor. Fika att hämta i köket. 
Det blev bra.
Även detta koncept fick han idén till 
genom KulturUngdoms internationella ar-
bete. Ett ställe i Riga där ett av förenings-

banden spelade hade sittande publik, sex 
stolar i raderna och knökade in nittio  
personer. Perfekt.
Fyrtio kronor kostar det att vara med på 
Kliniken och, förutom i Gamlestan, har 
föreläsningarna hållits i Uddevalla och i 
Skövde. Studiefrämjandet, Skövde Kul-
turhus och Beardmen var medarrangörer 
i Skövde och Sensus och Mf Adrian i 
Uddevalla.
– Dåligt med folk i Uddevalla, berättar 
Mattias och ser lite besviken ut. Men i 
Göteborg och på Sällskapet i Skövde har 
det funkat.

Den första Kliniken-serien hölls av Rob 
Coe och Crispin Anderson. De berättade 
om två olika sätt att jobba; do it yourself 
respektive don’t do it yourself, utifrån 
sina erfarenheter. Cavern People spelade. 
Den andra höll musikjournalisten och dj:n 
Tatiana Rucinska i. Hon har arbetat för 
BBC och delade med sig av sina erfar-
enheter och sin kunskap kring media, 
berättade om varför det öppna sinnet är det 
bästa redskapet för en lyckad karriär inom 
musikbranschen.
I november var det den självlärde pro-

motorn Ricardo Veiga som föreläste. Han 
började spela dödsmetall i sitt hemland 
Portugal redan som femtonåring och var 
med och startade upp festivalen Steel 
Warrior Rebellion. Den finns kvar under 
namnet SWR, hålls i Barroselas och har 
välkomnat fyra band från KulturUngdom 
de senaste åren, bland annat Dying for 
some Action från Uddevalla.

Mattias Tell gläder sig åt att intresset för 
Klinikens fortsättning är stort. Borås och 
N3 i Trollhättan har hört av sig, liksom 
Alingsås, så det blir lite andra svängar 
våren 2015. Och han har lyckats boka den 
välkända bokaren Melissa Perales från 
Berlin till en av rundorna.
– Hon håller bland annat i film- och 
musikkonceptet M:Soundtrack där film 
och musik körs ihop på samma kväll, har 
startat Torstrasse Festival och jobbar också 
med Berlin Music Pool som ger råd-
givning via en expertpool, och mycket mer 
dessutom. Melissa bokas till föreläsningar 
på stora festivaler, berättar Mattias.  

Det blir en grym Klinik-vår.

KLINIKEN
ATT MÖTAS, ATT FIKA, ATT LÄRA

Foto: Erik Hjortstam
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SPEKTRUM VIKTIG DEL AV KONSTÅRET 2014
Tre konstnärer, tre städer, tre uttryck. 
Unga medskapare. Ett samarbete med 
Västarvet, grundad i utställningen Vi är 
romer på Göteborgs Stadsmuseum.
Så kan projektet Spektrum beskrivas. 
Rakel Heed, ungkulturkonsulent på 
KulturUngdom, med ansvar för bildkonst, 
dans och teater, håller i trådarna och har 
varit anställd tjugo procent med detta un-
der året. Initiativet kommer från Västarvet.
– De fick projektbidrag från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd för att 
regionalisera och få fram lokala komple-
ment till Stadsmuseets utställning Vi är 
romer, berättar Rakel.

Monica Gustafsson, utvecklare på Västar-
vet, tog kontakt med KulturUngdom, som 
förstås hakade på. Uppgiften för förenin-
gen var att ta fram tre konstnärer inom 
KulturUngdoms målgrupp, som skulle 
jobba heltid i sex till åtta veckor tillsam-
mans med unga i de utvalda kommunerna 
Falköping, Trollhättan och Borås. Ut-
gångspunkter i projektet är är medska-
pande, inkludering, mänskliga rättigheter, 
medvetenhet kring maktstrukturer och 
spridning och bevarande av nationella 
minoriteters kulturarv.
– Vi gick ut via vår hemsida och via 
personer i kommunerna, säger Rakel. Över 
trettio personer var intresserade av att vara 
med. En grupp hos oss valde ut de tre och 
vi var väldigt överens.

Konstnärlig bakgrund, att ha arbetat peda-
gogiskt någon form och att ha en koppling 
till tematiken var det som efterfrågades.
– Det var inga kriterier, säger Rakel, utan 
mer en riktning.

Erika Ikkan Fridén, Mahmud Abbas och 
Ellen Tafferner heter de tre konstnärer som 
fick uppdragen. Falköping och Falbyg-
dens museum var först ut. I ett litet rött 
hus intill museet har guldsmeden Ikkan 
verkat. Hon har låtit workshopdeltagarna i 
text reflektera över begreppet utanförskap 
och välja ut ett ord i sin text som de sedan 
stämplat på en kopparplåt. Ordet har sedan 
fästs på en halsring i silver, ett smycke 
som växer ju fler som deltar. Spektrum-
processen i Falköping har pågått mellan 2 
november 2014 och 22 februari 2015.
Såhär beskriver Ikkan på KulturUngdoms 
hemsida varför just utanförskap är grun-
den för verket och workshopen:
”Anledningen att jag har valt ordet utan-
förskap är för att markera romers utsatthet 
i samhället men också för att det ordet 
kan alla relatera till. Kan man personligen 
sätta sig in i en kontext och känsla om att 
vara utanför så har man lättare att också 
förstå romers och andra folkgrupper så 
som flyktingars utsatthet, vad dom känner 
och vad dom får erfara när dom kommer 
till Sverige. Att inte vara inkluderad i det 
svenska samhället när man mot sin vilja 
har varit tvungen att lämna sitt hem måste 
vara en oerhörd psykisk påfrestning. Det 
är detta jag vill förmedla till ungdomar 
som kommer och deltar i min workshop 
och hoppas att dom får med sig en tank-
eställare när dom går därifrån.”

Mahmud Abbas kommer att jobba i 
Trollhättan under 2015 och hålla till på N3 
med sina workshops, berättar Rakel Heed. 
Utställning blir det i konsthallen.
– Mahmud är från Gaza och arbetar med 
måleri. Han har gjort mycket politisk 

konst, vilket gjorde honom extra intressant 
i projektet. 

Ellen Tafferner har jobbat med frågeställ-
ningar kring begreppet hem, bland annat 
i SFI (Svenska för invandrare)-grupper. 
Hon använder skrot som material och 
kommer att finnas i Borås, men det blir 
först i slutet av 2015 och början av 2016, 
så det är lite oklart kring lokal och form 
där än så länge.
Klart är däremot att konstnärerna kommer 
att besöka varandras arbetsplatser och så 
småningom göra ett verk tillsammans. Det 
ingår i projektet, som, tillsammans med 
Avtryck, utgjort en stor del av arbetet med 
konst inom KulturUngdom 2014.

På konstområdet i övrigt har föreningen 
haft ett finger med i den turnerande utställ-
ningen Hembygd, som Reportagebörsen 
står bakom.
– Det är lite av en Get Artivated/Avtryck-
satsning, säger Rakel. På vissa platser 
- Öckerö, Ale, Härryda och Stadsmuseet 
i Göteborg - har vi stöttat en lokal ung 
konstnär eller person som haft workshops 
i anslutning till utställningen.

KulturUngdom har också fortsatt samar-
beta kring Kulturplaneterna, som är Rädda 
Barnens ferieverksamhet med kultur-
anknytning i socialekonomiskt utsatta 
områden. Fokus 2014 har varit  stadsdelar 
i Göteborg.
– Förhoppningsvis lever det vidare även 
om projektet avslutas, säger Rakel. Många 
kommuner är involverade. Det är en 
lyckad verksamhet.
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Förra året startade en extrasatsning på 
text och litteratur inom KulturUngdom. 
Turnéer på skolor, besök hos skribenter, 
intervjuer med föreningar och medverkan 
i nätverk av ungdomsbibliotekarier var lite 
av det som gjordes.  I år, 2014, skulle K-
merkt text starta, var tanken. KulturUng-
dom har tidigare jobbat med projekt under 
rubrikerna K-merkt musik och K-merkt 
konst.
Text och litteratur är en annan femma, 
visar det sig.

– Det finns många bloggar och poesisidor, 
men ont om scener. Många jobbar  
ensamma och långsamt. Text är på många 
sätt mer introvert, säger ungkulturkon-
sulent Stina Nilss, som har text och slöjd 
som huvudsakliga ansvarsområden.
Det hon sett under året är att rum saknas 
för textskapande, till exempel på fritids-
gårdar. Och här krävs uthållighet. Det gör 

sig inte själv.
– Kunskap behövs kring varför det är 
spännande att jobba med text, säger hon. 
Vi behöver det här på kontoret också, det 
krävs mycket av oss.
Vad skrivande och läsande ger är inte svårt 
att se, anser Stina:
– Att lära mer om andra människor, att 
förstå världen bättre, att få vara i en annan 
värld en stund.

Läsambassadörers argument att en måste 
lära sig fylla i blanketter ger hon inte 
mycket för. Att läsa och skriva är större 
än så.

Under Musik Direkt 2014 träffade Stina 
Nilss några några av de medverkande 
grupperna. Hon intervjuade dem kring 
textskrivande och förstod att alla tänker på 
texten.
– Och hos många kommer texten först, de 

utgår från en textrad, det är lite olika, vad 
det verkar.

Två av banden kom med idén att göra 
läger kring textskrivande och musik. Det 
är en fråga för 2015, då arbetet kring text 
kommer att fortsätta. Och inom slöjden – 
brodera texter är ju något som folk gör.
– Det vi också fångat upp är att folk vill 
träffa varann. Till sådana träffar kan 
föreläsare och gästförfattare bjudas in, 
säger Stina.
Ordspår (beskrivet i en annan artikel) är 
också en del av text-året.

Samarbetet med ungdomsbibliotekarier 
har fortsatt under 2014, men mycket är 
kvar att göra. Stina konstaterar med en 
suck att en 60-procentig tjänst, delad mel-
lan text och slöjd, inte räcker till riktigt allt 
en vill.

VÄGAR I TEXTENS VÄRLD 
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NYTT SUCCÉKONCEPT I ÅMÅL: 
BACON!

– På kvällen kollade vi på skräckfilm för 
att göra det ännu mysigare, berättar Vale-
ria Mikkola från Mellerud. Annars var nog 
bowlingen det roligaste.

För bowlinghall finns på Karlbergsgym-
nasiet i Åmål, en lyx som besökarna på 
BaCon uppskattade. Överhuvudtaget är 
konventarrangörerna väldigt nöjda med 
den skolan.
– Det är mysigt där, färgglada soffor över-
allt i de långa korridorerna. De på skolan 
tyckte det var jättebra att vi var där och 
en vaktmästare tittade in var fjärde-femte 
timme, säger Valeria.

Tillsammans med Isabel Vivat och några 
kompisar i en förening (som egentligen 
inte är någon formaliserad förening) ar-
rangerade hon första upplagan av BaCon 
2-4 maj 2014. Något sådant är inte gjort 
i Dalsland förut. Hundrafemtio personer 
från hela landet rörde sig i lokalerna under 
tre dagar – femtio av dem var funktionärer. 
Att få ihop folk som jobbar är lätt, berättar 
Valeria.
– Vi har områdesledare som tar hand om 

café, säkerhet, sjukvård, bio, städ, akti-
viteter och tv-spelsrum. Sedan rekryterar 
de folk i sina grupper.

En del kom för armbandets skull.
– De tyckte det var helt okej att betala 
150 kronor för ett baconarmband, säger 
Valeria.

Tjejerna brukar vara i majoritet på sådana 
här konvent. Där Dreamhacks LAN samlar 
mest killar lockar cosplay, film, tvspel, 
lajv, konst och shopping av bland annat 
plushies, fler tjejer. För det är vad BaCon 
innehåller. Men här var det ändå ganska 
jämnt mellan könen, enligt Valeria, om 
funktionärerna räknas in. 
Mat fanns att köpa; nudlar i caféet och 
pajer och chokladbollar som gruppen 
Dandy sålde.
– De hörde av sig till oss och ville komma, 
säger Valeria.

Några problem hade de inte på konventet 
i Åmål, förutom att en fönsterruta gick 
sönder - enligt rapporten på KulturUng-
doms hemsida för att  ”en sprang in i det 

under överlevnadsspelet som anordnades 
under lördagskvällen”. Allt funkade bra i 
övrigt.
– Det gick som smort och vi gick med 
vinst, så vi betalade tillbaka de 6 000 kro-
nor vi fick som K-pengar!

I februari åker flera av BaCon-arrangörer-
na till NärCon Vinter i Linköping för att få 
inspiration,  och genom ett eget rum med 
konstaktiviteter och film sprida informa-
tion. För även 2015 blir det konvent.
 – Ja, BaCon 2, med tema rymden. I maj, 
säger Valeria.

En snabb titt på Facebook, som förstås 
används för att bjuda in och hålla kontakt, 
visar att alla funktionärsposter var fyllda 
många månader innan BaCon 2 går av 
stapeln (1-3 maj).
Att Isabel flyttat till Jönköping gör inte så 
mycket, enligt Valeria, hon kommer hem 
till Dalsland när det är dags.
 
Ta med pyjamas och gosedjur, hälsar ar-
rangörerna på Facebook . 

Foto: Emil Agrell
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Sedan 2010 har Ung Kultur Möts, UKMs, stora regionala festival 
legat nere.  De kommunala festivalerna har fortsatt, om än i fal-
lande skala antalsmässigt, men urvalet till Riksfestivalen gjorts 
på annat sätt.
Att det blev så berodde bland annat på att Regionfestivalen vuxit 
ut till en oformlig gigant med fyrahundra deltagare och femtio 
till sjuttio scenakter per dag – svårroddad med andra ord. Och 
eftersom UKM behövde utvärderas i stort och KulturUngdom var 
tvungna att strama åt ekonomin, las festivalen på is.
Under 2013 var detta uppe till diskussion i KulturUngdoms 
styrelse och beslut togs att UKM åter skulle prioriteras. Region-
festivalen skulle arrangeras igen. Malin Bodin anställdes i slutet 
av det året och 2014 blev det festival. I Alingsås.
– Alingsås har tagit på sig värdskapet i tre år, berättar Malin. 
Kommunen jobbar jättemycket med ungt inflytande, så UKM och 
Regionfestivalen passade bra där. 

Det alla hoppas på är att tre år på samma plats ska ge trygghet 
och kontinuitet i arrangörsledet nu i nystartsskedet. En ytterligare 
förhoppning är att en regional ung arrangörsgrupp ska byggas 
upp, som är med och gör nästa års Regionfestival.
– Vi siktar på 2015, och hoppas att det är helt igång 2016, säger 
Malin Bodin.
För att unga är med och arrangerar ingår i UKMs koncept. Malin 
tycker att projektet är perfekt för det – en tydlig ram, en bra skola 

för folk som vill lära sig hur det går till att ordna events.

När UKM var som störst arrangerades lokala festivaler i mer än 
30 kommuner. Nu har antalet halverats och ofta samverkar flera 
kommuner, så totalt blev det nio lokala festivaler 2014. Drygt 
hundra unga kulturutövare valdes ut att åka till Alingsås. Det 
fanns plats för dubbelt så många, så festivalen har marginaler. 
Och att den är populär är det ingen tvekan om.
– Det blev mycket hurrarop över att Regionfestivalen är tillbaka, 
berättar Malin. Det har synts i utvärderingar att folk har saknat 
den. Det är en mötesplats som behövs.

Festivalen huserade den 17-18 maj på Arena Elva, som ligger 
alldeles intill Alströmergymnasiet i Alingsås. Deltagarna övernat-
tade på skolan och där hölls också vernissagen. Tolv bildkonst-
närer ställde ut. De tjugoen scenakterna, som till allra största 
delen bestod av musik – något som bör ändras på, enligt ut-
värderingen – tog plats på Arena Elva, kommunens ungdomsscen 
och fritidsgård. En publik på trehundra personer tog sig dit.
Utöver scenframträdanden och utställning fick deltagarna också 
vara med på speed-dating där de hade möjlighet att pitcha sina 
idéer hos erfarna kulturkonsulenter, de hade en härlig chill-lounge 
utomhus och de som var intresserade av att arrangera Regionfes-
tivalen 2015 kunde skriva upp sig på en lista.
Urvalsgruppen, som skulle utse Västra Götalands representan-

UKMS REGIONFESTIVAL TILLBAKA!  
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ter till Riksfestivalen bestod av Stina Nilss, ungkulturkonsulent 
på KulturUngdom, med ansvar för text och slöjd, Oscar Glans, 
musiker och filmare, Linn Pettersson, konstpedagog Röhsska 
museet/Göteborgs konsthall, Sofia Åström, filmare och regissör 
och P-G Björkman från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. 
Veckan efter Regionfestivalen fanns konstnärerna och scen-
akterna som valts ut listade på KulturUngdoms hemsida. Enligt 
utvärderingen ett bra sätt att hålla spänningen vid liv utan att det 
blev tävling av det hela. 
Enligt reglerna fick Västra Götalandsregionen skicka åtta scen-
akter och fem konstnärer. Tyvärr fick tre av scenakterna förhinder 
i sista stund, så till Riksfestivalen i Halmstad for totalt tjugofyra 
deltagare, varav tre unga arrangörer. Ett antal ledare var också 
med under festivalen, som blev lyckad, med runt trehundra del-
tagare. Glada, nöjda och trötta for alla hem igen den 17 juni.

UKM drivs och samordnas sedan flera år av en förening, UKM 
Sverige. De sju län och regioner som arrangerar festivalen  har 
representanter där och 2014 blev Malin Bodin invald som leda-
mot i styrelsen. Ekonomin kommer från medlemsavgifter från 
länen, men den skulle behöva stärkas.
– Det är lite skört på grund av ekonomin, berättar Malin, men här 
finns många eldsjälar. 

KulturUngdom stod värd för den nationella rikskonferensen för 

UKM Sverige 2-3 april. Den hölls på Stora teatern i Göteborg och 
ägnade sig åt att blicka framåt. Och inåt. En tydligare bild av vad 
UKM är ska arbetas fram, beslöts det, och i linje med det ska den 
grafiska formgivningen och kommunikationen uppdateras. Malin 
Bodin kommer att jobba vidare med detta.

Under hösten 2014 bildades också en arbetsgrupp som ska 
fokusera på utvecklingen av UKM i Västra Götaland – vad det 
kan vara, vilken funktion projektet fyller, hur fler kan nås. Rikt-
linjerna är inte helt lagda – en omvärldsanalys kommer att ingå i 
arbetet.
Och Malin är övertygad:
– UKM har en enorm potential!

Fakta:
Kommuner som var med och arrangerade lokala UKM-festivaler 
2014:
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Hjo, Kungälv, 
Lidköping, Lysekil, Munkedal, Skövde,  Sotenäs, Tanum, Tibro 
och Tjörn.

Län och regioner som arrangerar UKM:
Halland, Skåne, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västman-
land och Västra Götaland.

Foto: Alexandra Andersröd
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Än så länge hänger namnet med. Men 
förändringens vindar blåser – snart fasas 
Musik Direkt-begreppet ut och in kommer 
Imagine. För så heter festivalerna runt om 
i Europa och världen, de som är syskon till 
Sveriges bredaste och äldsta musiktävling 
för unga. Imagine Festivals. Nu ska de 
likna varann ännu mer. Under hösten 2014 
gjordes en första anpassning, när ålders-
spannet utvidgades och blev 13-21 år. För 
så ser det ut i övriga länder.

Men under årets säsong gällde de gamla 
reglerna. I Västra Götaland arrangerades 
fyra deltävlingar som gick i Göteborg, 
Skövde och Trollhättan. Semifinalerna är 
återinförda och hölls i Alingsås.  
Säsongen i väst avslutades med pompa 
och ståt i Uddevalla den 26 april, där Re-
gionfinalen drog in i Grottan på Hotel Car-
lia. Tolv akter deltog och när juryn tänkt 
och sagt sitt, så stod det klart att soulrock-
arna Legato, grungetrion Nangilima och 
singer/songwritern Jakob Malmfors skulle 
få representera Västra Götalandsregionen 
på Riksfestivalen i Sundsvall. Dessutom 
delades några specialpriser ut, bland annat 
av Folkteatern, som valde Pretty Princess 
och Metal Project West, som gav pris till 
SoundAct.

Det var Malin Bodin och Joel Lind som 
höll i de flesta trådarna säsongen 2014. 
Yohanna Eek, som är tillbaka som pro-
jektledare för Musik Direkt, berättar att 
deltävlingarna numera till stor del drivs av 
unga arrangörer.
– De är ännu mer involverade i helheten 
nu, säger hon. De tar större ansvar för hela 
projektet.

Inför säsongen 2015 beslöts dels att Yo-
hanna och Malin skulle arbeta med UKM 
och Musik Direkt tillsammans, men också  
att två unga regionala arrangörer skulle 
hänga med genom samtliga deltävlingar. 
De arvoderas för förberedelserna och 
får del av entréintäkterna, precis som de 
lokala arrangörerna. 
– De har sån koll på läget att vi i Kul-
turUngdom-personalen kan vara färre nu 
under helgerna, berättar Yohanna.
Men för att få till det här krävs tät kontakt 
med de kommuner där Musik Direkt hålls. 
Så det blev många resor till Ulricehamn 
och Mariestad för Yohanna under hösten 
2014 för att lära känna de unga arrangö-
rerna och personal på kultur- och fritids-
förvaltningarna. I Ulricehamn skulle det 
dessutom för första gången bli både UKM 
och Musik Direkt på samma ställe.
– Ja, det är nytt! säger Yohanna. Utställ-

ningsdelen av UKM är med där, samtidigt 
som Musik Direkt kör sina deltävlingar.

Att Musik Direkt ska anpassas till det 
internationella nätverkets åldersregler 
beslöts på länsmusikorganisationernas 
höstmöte. Det är sedan några år tillbaka 
föreningen Jeunesses Musicales Sverige 
som är spindel i nätet i tävlingen och där 
har KulturUngdom representation genom 
Andreas Sollén. 

Joel Lind, tidigare Musik Direkt-ansvarig 
på KulturUngdom, är nationell samord-
nare och det som förberetts hösten 2014 är 
den kommande Riksfestivalen i Kris-
tianstad i maj 2015. Det är tjugo år sedan 
Musik Direkts Riksfestival intog den 
staden. Och det året, 1995, var ett gyllene 
år för Västra Götaland – två av tre vinnare 
på den Riksfestivalen kom från oss – Kims 
Karusell (med den briljante Kim Fransson 
som sångare och basist, då 12 år gam-
mal) och Citizen Kaine. Och det skedde 
märkliga ting i stan – vilda musikanter 
sågs dansa runt kyrkan i den ljusa natten 
till trolltoner från den tredje vinnaren, 
folkmusiktrion Draupner...
Vi får väl se om Kristianstad lever upp lika 
mycket nästa vår – vi återkommer till det i 
verksamhetsberättelsen 2015!

ETT NYTT MUSIK DIREKT TAR FORM
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Personal 2014 

Tillsvidareanställda/vikarier: 

Inger Unenge/Verksamhetsledare
Andreas Sollén/Kommunikation & bitr. VL
Andrea Ohlander/Ekonomiansvarig
Erik Hjortstam/IT & AD
Erik Lundin/Projektledare Angeläget
Malin Bodin/Projektledare UKM
Mattias Tell/Musik
Rakel Heed/Foto, konst & scenkonst
Stina Nilss/Slöjd & text
Yohanna Eek/Projektledare Musik Direkt
Joen Windahl/Film (vikarie)

PERSONAL - STYRELSE

Styrelsen 2014

Johan Björklund, ordförande
Valentina Velasquez, v.ordf.
Filip Darj
Marcus Wilson
Jonas Martinsson
Ellinor Andersson
Cissi Hagberg

Astrid Ekermo, suppleant
Jenny Ask, suppleant
Frida Lernstål, valberedning
Johan Reiman, valberedning 

Patrik Carlsson, föreningsrevisor
Pernilla Rehnberg, auktoriserad revisor

Foto: Josefine Larsson
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Krönikeboken
KulturUngdom presenterar krönikor på hemsidan varje vecka och 
sedan 2009 författas dessa av medlemmar. Genom åren har ett 
30-tal unga skribenter från olika delar av regionen rört sig mellan 
musikaliska kärleksförklaringar, filmiska blinkningar, poetiska 
påpekanden, teatrala reflektioner; tillfälligheter, vardagligheten, 
hopp, frustration, nära inblickar, världsliga utsikter. Texter som 
rör livet i stort och smått med andra ord. För några år sedan kom 
en bok med samlade krönikor för åren 2009-2011 och 2014 var 
det dags för en ny antologi: Krönikor 2012-2014 – ett urval av 
texter från kulturungdom.se. Är du intresserad av ett exemplar? 
Skicka din adress till info@kulturungdom.se så fixar vi det. Så 
långt lagret räcker.

Oh, vilket party!
Med trummor och dans firades KulturUngdoms 20-årsjubileum 
på Berg 211 i djupaste Gamlestaden. Bergrummets salar fylldes 
av medlemmar från då och nu och kvällen bjöd på en glittrande 
kavalkad av konstformer, allt under ledning av kapellmästare och 
konferencier Simon Ljungman. Kvällen till ära tilldelades Pale 
Honey Roger Magnussons Minnesfond för Unga Musiker. Vi 
tackar alla som förgyllde denna afton och ser fram emot många 
fler fantastiska år tillsammans. Länge leve KulturUngdom. Hurra!

Deltagare/publik
Totalt antal deltagare/publik: 67 593 st
Egna arrangemang & samarbeten: 42 859 st
K-Pengar: 24 734 st

NOTISER & STATISTIK 2014
K-Pengar
1 miljon kronor har fördelats under 2014 (1 034 255)
Antal projekt som sökt pengar: 227
Beviljade projekt: 159
Antal projekt per vecka: På 52 veckor 3, 06 // Räknat på faktiska 
tiden vi har haft öppet fönstret, 40 veckor 3,97
Genomsnitt summa: 6504:-
Antal berörda kommuner: 29
Totalt sökt belopp: 2 252 715
Total omsättning för beviljade projekt: 8 123 630 

Antal beviljade projekt/konstform
Annan festival: 13 st
Bildkonst: 16 st
Dans: 14 st
Dokumentärfilm: 9 st
Konstfilm: 1 st
Musik: 26 st
Musikfestival: 8 st
Musikturné: 7 st
Musikvideo: 12 st
Slöjd: 3 st
Spelfilm: 13 st
Teater: 17 st
Text: 4 st
Övrigt: 15 st

Hemsida och sociala medier
Antal användare på hemsidan: 3 568 st
Antal fans på Facebook: 2 981 st 

Foto: Josefine Larsson
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FÖRDELNING K-PENGAR 2014
Under 2014 har 227 ansökningar behandlats (exakt lika många 
som 2013!) varav 159 ansökningar har beviljats och 29 kom-
muner har varit med i matchen. Det är en tydlig indikator på 
att det finns ett engagemang som har behov av att synas, höras 
och stöttas. Lite trist konstaterar vi att fem kommuner färre än 
föregående år är representerade men vi får istället glädjas över 
att fördelningen av beviljade projekt per konstform utjämnats 
jämfört med året innan.

Till det mindre roliga hör att Göteborg fortfarande är en lite väl 
stor buffel vad det gäller både antal ansökningar och utbetalda 
kronor, och inom kategorierna Dans, Text och Musikvideo är det 
bara projekt från göteborgsområdet som fått beviljat stöd. Vi får 
helt enkelt kämpa vidare med detta.

Nytt från 2013 var att vi höll tre sk ”stormöten” under vår/höst 
för stöd över 15 000:- vilket vi fortsatt med under 2014, och det 
känns fortfarande rätt. Gruppen kring stödet har slimmats något 
och nu är det fyra handläggare som bereder alla ansökningar 
- och dessa fyra plus vår kommunikatör ses på stormöten för 
gemensamma beslut.

Likt tidigare år kan året sammanfattas som massivt, fullt av goda 
idéer, vansinniga planer och lyckade (samt misslyckade) projekt. 
Och faktiskt, att vi har möjlighet att få ut en miljon kronor till det 
unga engagemanget är något vi ska vi vara stolta över. 

Statistik 2014 
1 000 000 kronor har beviljats till 3,97 projekt/vecka med ett snitt 
om 6 329 kronor/projekt.

227 ansökningar, varav 159 beviljade från 29 kommuner inom 
regionen.

Statistik tidigare år
2013 beviljade vi 996 000:- till 157 projekt med ett snitt på 6344 
kronor och 3,3 projekt/vecka.  
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 2014
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– Det var fint att se att när vi förklarade 
tanken bakom, så ställde folk upp.
Det säger Vera Jarnskog, en av arrangör-
erna av Festival Illegal. Artisterna kom 
gratis, lokalerna och hotellen kostade 
ingenting eller betydligt mindre än annars. 
KulturUngdom bidrog med K-pengar och 
Sensus stöttade med trycksaker, backline 
och bidrag.

Det var fullt pådrag på Järntorget med 
omnejd i Göteborg en vecka i augusti. 
På Litteraturhuset, Frilagret, Jazzhuset, 
Smedjan och Pustervik – kvällar av poesi, 
performancekonst, teater, film, informa-
tion, banderollverkstad, diskussioner, dj:s 
och livemusik. 
Men det startade på Gustav Adolfs Torg på 
måndagen, då aktivister från bland andra 
Asylstafetten, FARR (Flyktinggruppernas 
riksråd) och Ingen människa är illegal 
talade. Sanna Vestin, ordförande i FARR, 
ställde brännande frågor: ”Hur många 
nya blodiga attentat krävs innan Sverige 
stoppar utvisningarna till Afghanistan av 
barnfamiljer och unga pojkar utan nät-
verk? Hur många fler kidnappade kvinnor 
och barn behövs det i Irak, hur många 
fler svältande och dödade krävs innan 
Sverige stoppar utvisningarna till förföljda 
minoriteter dit?”
Sedan blev det musik och utomhusbio vid 
Björngårdsvillan, bland annat I am REVA. 
Och så var Festival Illegal igång.
Planerna på spridning ut till förorterna 
och Plankas tanke på bussresor mellan 
Långedrag och Angered blev inte av den 
här gången, vilket Vera Jarnskog beklagar.
– Det var jättesynd. Vi kommer att jobba 
på det till nästa festival, att nå ut till hela 

Göteborg, säger hon.
I övrigt är arrangörerna – en kärntrupp 
på runt åtta personer från nätverket Ingen 
människa är illegal – väldigt nöjda med 
festivalveckan. 
– Vårt mål var att nå en så bred publik 
som möjligt. Vi ville lyfta asylfrågan inför 
valet. Genom att vi var olika människor 
med olika åsikter och kontaktnät breddade 
vi utbudet, konstaterar hon.
Vera är också nöjd med att några av spel-
ningarna var fristående, arrangerade av 
andra på egen hand.

Under tisdagskvällen möttes ett 50-tal 
personer på Litteraturhuset, där bland 
andra Juliana Jolly Akello, Louisa Garcia 
och Joakim Stampe fanns. Det blev poesi, 
musik och performancekonst och des-
sutom en övning med Bokkaféet Vulgos 
skrivargrupp, då en dikt lästes upp och 
orden placerades ett efter ett på en vägg. 
Publiken fick sedan välja ett ord de tyckte 
var extra vackert, ta ner det och sätta dit 
ett nytt. Kvällen avslutades med punk-jazz 
impro på Smedjan.

Onsdagen var Frilagrets. Fyrahundra 
personer och massor av musik med både 
nystartade och etablerade grupper, dans 
från Afghanistan, Iran och Egypten och 
film från Doc Lounge. 
Under torsdagen hölls banderollverkstad 
på Syndikalistiskt Forum och sedan blev 
det popklubb på Jazzhuset med bland 
andra Det stora monstret. Och så kom 
fredagen och festivalens höjdpunkt – 
galakväll på Pustervik. Behrang Miri var 
konferencier, Räfven spelade gypsy-punk-
balkan, Olivia Bergdahl var där med sin 

poesiorkester, Pfemme Records, The Tape, 
Bellaroush, Hästpojken, dj:s Julia Pugsi, 
Odiggity, We are Bastards och många fler 
– alla på topp. Åttahundra personer var på 
plats och dansade sig svettiga.
Elektro Illegal arrangerade sista kvällen, 
en avslutningsfest med artister både från 
Berlin, Stockholm och Göteborg. Eat the 
Rich, Linny Hex, STRUCK och flera an-
dra. Fyrahundra personer hittade dit.

Vera Jarnskog är nöjd. Allt gick bra. Det 
blir en fortsättning. Arrangörsgruppen job-
bar vidare, vid sidan av jobb och studier.
– Den 6 juni gör vi en endagsfestival på 
Världskulturmuseet. De hörde av sig till 
oss, berättar hon. Det kommer att handla 
mycket om nationsgränser och vad natio-
nalitet är.
– Det blir föreläsningar, filmer och diskus-
sioner, säger Vera.

Och en manual för en festivalvecka är 
skriven – det är bara att köra vidare. Det 
kommer att bli en Festival Illegal till under 
2015. Det behövs, det är lång väg att gå, 
nationsgränserna verkar fastetsade, tycker 
Vera.
– Men det händer grejer. Det finns ett 
starkt motstånd. Folk som flyr ska inte 
behandlas som om de vore skyldiga till 
ett brott. De är oskyldiga. Det ska vara 
en självklarhet att personer som inte har 
någonstans att ta vägen ska få stanna här 
eller i andra länder, säger hon.

Ingen människa är illegal. Den devisen 
håller.

HJÄRTAN BRINNER FÖR FESTIVAL ILLEGAL



Kompani 415. Ett gult gammalt trähus i Kviberg med k-märkt 
innertak i stora salen. Ramp in. Möbler av olika ursprung i 
salongen. Nästan varenda rum och lokal fyllda av människor som 
jobbar med kultur. 
En ekonomisk förening driver sedan ett år det som en gång var 
fritidslokaler för militärerna på LV 6 och som nu har blivit ett 
levande kulturhus – ett erbjudande från ägaren Higab och  Stads-
delsförvaltningen Nordost. Huset är också platsen för författarfru-
kosten med Amanda Svensson hösten 2014, ett evenemang som 
KulturUngdom stöttade med K-pengar. Även Sensus bidrog. Och 
så pågår en särskild satsning på läsfrämjande och litteratur inom 
Västra Götalandsregionen, där fick föreningen också medel.

Johanna Nilsson och Kristin Ödlund är två av medlemmarna i 
den ekonomiska föreningen med samma namn som huset, Kom-
pani 415. Emma Nilsson är den tredje i arrangörsgruppen. De 
tycker frukosten var lyckad. Runt tjugo personer kom, folk som 
brukar vara i huset, men även boende i området, som tyckte det 
var kul att något hände i därute. 
– Vi affischerade på biblioteket, annonserade i kalendarier i 
tidningarna och Sensus gjorde reklam, säger Kristin Ödlund. Men 
mest använde vi Facebook.
Trots det var det lite mindre folk än de hoppats på - klockan tio 
en lördag var nog lite tidigt - men stämningen var genuint trevlig 
och författaren själv var nöjd och glad för att få besöka ett lite 
annorlunda ställe.
– Nästa gång kommer vi att köra klockan elva eller tolv, säger 
Johanna Nilsson.

Frukosten föregicks av en bokcirkel, där Amanda Svenssons 
böcker diskuterades. Det var bara tre personer som kom, men den 
var givande, enligt Johanna och Kristin. De kunde plocka med 
delar från samtalet i cirkeln vid mötet med författaren. Själva 
hann de läsa Svenssons utgivningar flera gånger innan det var 
dags. Det var särskilt viktigt för Kristin som ledde samtalet. 
Att de valde just Amanda Svensson som första författare ut har 
att göra med hennes skildringar av unga trotsiga kvinnokarak-
tärer, som inte följer normen.

– Det finns en igenkänningsfaktor där, säger Kristin. Vi kan iden-
tifiera oss med dem.

Författarfrukostar kommer det att bli fler av, berättar de. Om det 
löser sig med pengar. Men det hoppet lever, de kommer att vända 
sig till samma bidragsgivare igen. Första frukosten 2015 blir i 
mitten på februari.
– Manusförfattaren Cilla Jackert kommer, berättar Kristin. Hon 
har bland annat skrivit manus till SVT-serierna Molanders och 
SPUNG, och till filmen Känn ingen sorg.
Inför det samtalet har de kontaktat gymnasieskolor för att se om 
de kan få till cirklar. Både i Göteborg och i kranskommunerna. 
De tänker sig en vardagskväll – käka popcorn och kolla serier.

Andra författare som de hoppas boka till Kompani 415 är 
Kristofer Ahlström, som skrivit det psykologiska familjedramat 
Ett liv för lite, och Anna Fock, vars andra roman Cirkus Smuts 
utspelar sig i studentmiljö i Göteborg.

Hur kommer det sig då att Johanna och Kristin arrangerar lit-
terära frukostar i det gula huset i Kviberg? Hur hamnade de här?
– Vi är kulturvetare från Göteborg, och vi var med i gruppen 
Avant, som arrangerade olika saker, berättar Johanna. 
När frågan kom från Higab och Stadsdelsförvaltningen Nordost 
skickade de in en ansökan om att driva huset. En ekonomisk 
förening med sju medlemmar bildades och de fick köra. De två 
första åren med subventionerad hyra. De målade om salongen, 
samlade ihop möbler och hyresgästerna strömmade till.
– Det är kreativa, kulturella och sociala aktörer, de vi känner pas-
sar in, säger Kristin. De flesta kommer från östra Göteborg, vilket 
är tanken. Vi vill ha in olika uttryck och folk med olika bakgrund.
Lokalerna hyrs också ut till konsertarrangörer och till fest. Sub-
urbia är en festival som arrangerats i huset. Och så gör de, utöver 
frukostarna, en del egna event i stora salen; quizet På vagnen till 
exempel, en gång i månaden.
De överlever på diverse brödjobb, men hoppas förstås på att 
kunna ägna sig åt kulturverksamhet på heltid. Kompani 415 är en 
bra plattform för det.

FÖRFATTARFRUKOST I KULTURKOMPANIET
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MUSIKER PÅ LÄGER OCH PÅ VÄGARNA
– Alla var överdrivet nöjda! 
Det konstaterar musikkonsulent Mattias 
Tell. Nordic Band Camp var en succé; sa-
marbeten startade och det börjar puttra på 
med spelningar över gränserna. En turné 
2015 ingår i bidraget som campen fick, så 
banden och artisterna kommer att ses igen.

Idén kom från KulturUngdoms kompanjon 
i Danmark, Søren Kristiansen. Han hade 
hållit läger på norra Jylland förut och hittat 
ett bra upplägg med coacher och föreläsare 
och god bandgemenskap. Tillsammans 
med norrmannen Kjetil Nordhus från 
SØRF snickrades en ansökan ihop, till 
Nordisk Kulturfond. 
– Efter några månader ringde Søren och 
berättade att ansökan var beviljad, säger 
Mattias Tell. KulturUngdom och övriga 
deltagande organisationer gick in med lite 
medel – campen kunde genomföras. Pen-
garna räckte till coacher, föreläsare, hyra 
av folkhögskola, backline och två bilar, 
plus kommande turné. Det var helt gratis 
för banden.

Hur valdes de ut, kan en undra?
– De fick anmäla intresse, berättar Mattias. 
Ett trettiotal gjorde det och Mattias stod 
för första gallringen. Därefter samlades de 
fem utvalda från varje land för gemensam 
lyssning och diskussion. 
– Från Västra Götaland for Bottlecap, Pale 
Honey och The Bongo Club plus singer/
songwriter Magnus Lundberg. Ytterligare 
en singer/songwriter var utvald, men hon 

backade ur i sista stund, tyvärr, meddelar 
Mattias.

De åkte på söndagen och det hela startade 
måndag morgon. Avslutning fredag mor-
gon. Då hade de upplevt en del.
– Varje lands arrangör skulle se till att 
en bandcoach och en föreläsare fanns på 
plats, säger Mattias. Det var ett djävulens 
jobb.

För när Mattias trodde att han fått till det 
– Graveyards Axel Sjöberg skulle vara 
coach och Hella Collett föreläsare - så 
kom ett Graveyardgig på Liseberg och 
stjälpte omkull alltihop. Axel skulle spela 
och Hella vara ljudtekniker. Men det löste 
sig.
– Axel kunde komma över en dag och 
föreläsa, säger Mattias. Och så fick jag 
loss Anders Lagerfors som coach. Det blev 
bra.

Danskarna skickade dit ett par garvade 
branschmänniskor; Roskildes bokare och 
Gaffaredaktör och dessutom managern för 
heta trion Baby In Vain. Det pratades om 
nödvändigheten av PR-kampanjer för att 
ha en chans att ta sig in i danska Gaffa, 
om storytelling kring band och om USP – 
unique selling point. Hårda bud.
Men grupperna var, som sagt, nöjda. Varje 
kväll spelade tre band konsert för de övri-
ga. De och bandcoacherna kom med input 
och feedback, och samarbeten uppstod. 

– Magnus Lundberg spelade mycket med 
Caved Crew från Danmark, berättar Mat-
tias, som själv besökte band campen mot 
slutet av veckan. De sågs och spelade i 
december igen.
Pale Honey bokades till norska festivalen 
Sørveiv. Och Mattias hoppas på mer spel 
över gränserna. Det har redan börjat.
– Band till från alla nordiska länder bo-
kades till Snusstock, Uddevallakalaset och 
Festival del Mar på Asperö redan innan 
campet, säger han.

Vad gäller det internationella i övrigt inom 
musikområdet på KulturUngdom, så har 
det fortsatt i stor skala. Turnéerna rul-
lar ut över Europa, om än i något mindre 
omfattning än rekordåret 2013. Men så var 
det också tänkt.
– Det har blivit åttiotvå gig, säger Mat-
tias. Lite färre än förra året, men med fler 
inblandade. 

Nio kortare eller längre turnéer har det 
varit. Den längsta gjorde The Bongo Club 
– tjugoåtta spelningar i november och 
december.
– Flera sattes av en kille i Spanien, som 
jag lärt känna, berättar Mattias Tell. 

Och det är målet nu; fler kontaktpersoner 
ute i Europa, som själva sätter gig åt 
banden, så att Mattias kan släppa en del av 
bokningsjobbet.
– Det blir för mycket att hålla i huvudet, 
säger han.

Foto: Erik Hjortstam
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EN KONSTNÄRLIG FEST I OCH FÖR SKOGEN
I begynnelsen fanns spridda tält i Dalslandsskogen i närheten av 
Stenebyskolan. Det var just när somrarna drog in. Musik hördes, 
folk träffades. Så småningom började det hela organiseras och 
sedan fem år kallas evenemanget Skogsfesten. Djuren i skogen 
arrangerar – den ideella föreningen med bästa namnet hittills 
(med Vi på filten och Nu trivs vi som främsta konkurrenter, enligt 
den här artikelförfattaren).
De håller till på Birgits mark, gården Fåfängerud i trakterna av 
Dals-Långed. Och den marken vill de vårda, så miljötänket har 
varit med från början. På Skogsfesten 2014 initierades fimpsam-
larna.
– Vi samlade ihop alla små burkar vi kunde komma över, berättar 
Felicia Ljusteräng, en av arrangörerna.
Snören fästes i dessa och rökarna fick dem som halsband. Des-
sutom tillverkades rör av formgivare på Stenebyskolan, vilka 
målades som fimpar. Resultat, enligt Felicia: Bara 25 fimpar 
behövde plockas upp.

Smarta sorteringsstationer för avfall och dumpstrad veganmat 
är också delar av Skogsfesten, som fick 17 000 kr i K-pengastöd 
2014. Och RättBuss forslade artister och publik från Stockholm.
– Vi vill undvika att alla ska komma med varsin bil, säger Felicia. 
Den gula bussen bidrar också med sitt till festivalen.
RättBuss är ett bussbolag och en ideell förening och bussen kan 
bokas till independentfestivaler landet runt. Den används också 
för resor till badplatser runt Stockholm och gör egna event (läs 
mer på https://www.kulturdirekt.se/kulan)

Djuren i skogen består till stor del av elever vid Stenebyskolan. 
Nuvarande eller före detta. Hos dem finns vana vid performance 
och kunskap att bygga festivaler.

– Steneby är mötesplatsen, säger Felicia. 

Den här gången fick arrangörsgruppen extra energitillskott av ett 
gäng nya elever, enligt rapporten på KulturUngdoms hemsida. 
Mycket av utrustningen, inklusive PA:t, lånades ihop. En hel del 
material kunde återanvändas. Birgit och grannbonden Rolf hjälpte 
återigen till att gräva nya toaletter och levererade stora vattentan-
kar till området.
Skulpturer fanns bland träden och ett hängande vardagsrum med 
utsikt över festivalen byggdes upp på en kulle. Grillplatsen kal-
lades Badrummet eftersom det eldades i ett gammalt badkar, och 
ett handfat med rinnande vatten installerades vid ett träd intill. 
Textilutbildningen på Stenebyskolan hade tillverkat gungor och 
hängmattor av rep från återvinningsmaterial och det fanns en 
specialbyggd karaokeanläggning i en koja. Nära sjön körde klubb 
Cardboard dans efter att sista bandet spelat klart. Det dansades 
fram till frukost dagen därpå. 
Solpaneler drev en LED-vägg på scenen och det var extra lyckat 
eftersom vädret var varmt och soligt. För livemusiken stod The 
Naima Train, The Marble Fauns, Amina Hocine med band, Franz 
Klezmer and His Magiska Cirkus, Tikkle Me, Magna Mater, 
Phonographics, Wildhart och GROS.

Föreningen gläder sig åt att folk från trakten numera tittar förbi 
och vill vara med och de hoppas att de blir ännu fler. För Skogs-
festen fortsätter. Det lutar åt sista helgen i maj även 2015.
– Vi hade ungefär tvåhundrafemtio besökare 2014, berättar Feli-
cia Ljusteräng. Dels från trakten, men också lite varstans ifrån - 
Göteborg, Stockholm, Dalarna. Någon kom från Indien.
– Publikstorleken känns bra, tycker hon. Målet är att det ska gå 
runt.
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KULTUREN RIVER MURAR I UDDEVALLA
En helg i november drog dansare, musiker, författare, bildkonst-
närer och cosplayare in i Uddevalla Folkets Hus. Efter en idé från 
musikern Johan Frasse Gustafsson samlades det spretiga och för 
varann bitvis okända unga kulturlivet i Uddevalla på Festivalen 
som River Alla Murar, FRAM.
Den västsvenska avdelningen av Sveriges ensamkommandes 
förening, SEF, var arrangör, med stort stöd av Uddevalla kom-
muns Kultur och fritidsförvaltning. En ny internationell kulturfes-
tival såg dagens ljus.

Det gick snabbt från idé till festival. Poff, så var det bestämt. 
Det hela startade i ett möte med unga arrangörer i mars, en av 
referensgrupperna i det kulturplansarbete som pågått i Uddevalla 
under 2014. Inte så många kom till biblioteket den där kvällen, 
men de som var där ville något. Johan Frasse Gustafsson var 
en av dem och hans dröm var att göra någon form av mässa där 
unga som håller på med musik, konst, dans och annat kunde visa 
upp vad de höll på med. Mohammad Jawshani och Zabihullah 
Matin kom till mötet som representanter för Sveriges Ensamkom-
mandes förening som startat en regional avdelning på Västkusten. 
Föreningen hade redan arrangerat två fester och nu ville de ta sig 
in i Uddevallas kulturliv på allvar. 18-åriga Daria Matqszek var 
också där, allmänt kulturintresserad och sugen på att arrangera. 
Dessutom fanns ungkultursamordnarna Kerstin Karlsson och 
Patrik Carlsson på plats.
Från att vara ett av alla möten under kulturplansprocessen, där 
processledare Christine Hellqvist lyssnade in behov och önske-
mål och synpunkter kring Uddevallas framtid som kulturstad, 
blev den kvällen i mars ett startskott för FRAM. Till nästa träff 
kom arton personer. Och sedan rullade det på. Kultur i Väst, som 
stöttade arbetet med kulturplanen, kunde gå in med lite medel 
till FRAM – det blev verkstad direkt av kulturplansprocessen. 
K-pengar söktes och 20 000 kr beviljades.

Mohammad Jawshani är nöjd, för att vara första gången funkade 
det helt okej.
– Det gick jättebra! Lokalerna var lite krångliga och vi hade 

skyltat för dåligt, men vi har lärt oss mycket av det. Självklart blir 
inte allt vad man förväntar sig första gången.

Det arrangörerna hoppats på var fler besökare. Och att hela 
Folkets Hus skulle koka av olika saker. Nu blev det lite uppdelat 
eftersom det inte gick att ta sig runt i huset som de hoppats. Vissa 
aktiviteter störde varann. Marknadsföringen hade brister. Men 
mycket gick bra.
– Det roligaste var att vi kunde lyfta fram det som finns i Ud-
devalla. Folk fick presentera sig, visa att vi också kan göra saker, 
säger Mohammad.

FRAM innehöll, utöver musikgrupper, workshops, författarsam-
tal, klädvisningar, cosplay, konstutställningar och mat från olika 
håll, mycket dans. Både i form av battles och av framträdanden. 
UA Dance Festival hade knutits till FRAM den här gången och 
hade workshops med bland andra Twisted Feet under dagarna 
på Sinclairgymnasiet. Sedan kom dansarna till Folkets Hus och 
körde på scenen.

Utvärderingen visade att informationen och kontakten med media 
behöver bli bättre och att festivalen ska ha en annan inramning, 
en annan lokal. I början av 2015 blir det rundvandring i stan för 
att hitta en sådan. För FRAM fortsätter.
– Datum är inte satt, men vi har bestämt oss. Den här gången ska 
allt vara på samma plats, så att det blir tillgängligt, säger Moham-
mad.

Han tycker att det han och de andra i SEF i Västsverige hoppades 
på; att ta sig in i Uddevallas kulturliv, blev verklighet. Nu arbetar 
de vidare i föreningen. Mohammad gör det vid sidan av studier 
och två jobb. De är över femtio medlemmar och Mohammad vet 
att det kommer ett tiotal unga flyktingar till Uddevalla inom kort. 
De kommer säkert också att gå med. 

– Vi gör fester och firar våra högtider, så att vi inte tappar bort 
dem, säger han. Så att de lever kvar i våra minnen.
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VIDUNDERLIGA TEXTER PÅ HEMSIDAN
KulturUngdoms hemsida har under senare 
år kommit att innehålla allt fler texter 
av medlemmarna. En högst medveten 
satsning – KulturUngdom är sina medlem-
mar. Varje år utses nya krönikörer och till 
olika evenemang sänds reportrar ut för 
att fånga upp och skriva ner. Här är några 
exempel.

Edwin Chalusi, 16 år, gjorde ett besök på 
Göteborgs Dans och Teaterfestival i slutet 
av maj och så här startar hans text: 
”Jag dansar runt i det mörka universum, 
lösgör min kropp och låter oändlighetens 
tankar jaga ifatt mig. Letar jag efter den 
länge åtrådda utopin eller flyr jag en för-
färlig naturkatastrof?
Min kropp väljer tillsammans med nitton 
andra personer som alla är ombord på ett 
rymdskepp som ger sig av från jorden. Jag 
lämnar mig själ och beger mig in i en an-
nan värld. Teaterns värld.”

Och så här avslutar Edwin:
”Vi är rädda för människors fördomar. Vi 
är rädda för att bli dömda och behandlade 
på ett visst sätt beroende på händelse-
förlopp i livet som vi inte kunnat styra. 

Därför blir vi också främlingsfientliga och 
fördomsfulla när något nytt vill klampa in 
i vårt känsliga förflutna. Det skapas en ond 
cirkel där irriterade blickar och taskiga 
kommentarer övertar vår empatiska för-
måga. Hur kan man lösa detta problem då? 
Jo, varför inte samlas tjugo personer i ett 
rymdskepp och yra runt ett tag? Varför inte 
teater? På sistone har jag förstått att teater 
är så mycket mer än stjärnglans och ära, 
det är ett trollbindande spindelväv som för 
samman människor och lär om känslor. 
Teater är en idé- väckande inspirations-
källa som hela tiden utmanar åskådaren att 
ge sig an en resa som hen sent kommer att 
glömma.”

Isak Bergenheim har varit en av kröni-
körerna under året. En av hans texter 
handlade om musik och här beskriver han 
vad som kunde hända när hans far ringt 
på vägen hem för att kolla att Isak var 
hemma. Och var redo för en musikresa:
”Sedan satt vi tillsammans. Pappa bad mig 
sluta mina ögon och försöka känna vad 
som skedde i mig till musiken. Vi lyssnade 
på Bobby McFerrins mer okända låtar, och 
musiken tog mig genom pyramidkonstruk-

tionen i Egypten, vidare igenom trånga 
och smällfulla marknader i Asien och flög 
över oceaner och hav. Det var magiskt. 
Sedan satt vi och jämförde upplevelser. 
Det enda som krävdes var att verkligen, 
verkligen lyssna. Lyssna och bara känna 
in. Förstå vad Herr McFerrin hade i sitt 
bröst dagen han komponerade låten vi lys-
snade på. Det var inte bara ett fantastiskt 
sätt att komma närmare min far på, det 
lade dessutom grunden för mitt odödliga 
musikintresse som idag är en lika stor del 
av mig som skrivandet.”

Patrik Svensson har skrivit flera krönikor 
med brännande aktuellt politiskt innehåll. 
I denna, med rubrik Supporterkulturen – 
för evigt skändad, skriver han om sin egen 
utveckling från helt ointresserad av sport i 
tidig barndom, till nördig tabellföljare och 
Djurgården-fan. Han avslutar såhär:
”Men för vissa människor är det här knap-
past en epok i livet. Det är livets funda-
ment. För dem handlar idrott och sport om 
något annat än hälsa, moral och vänskap. 
Det är en fråga om liv och död. Huliganer 
har världen över släpat begreppet sup-
porter genom sin egna utspridda dynga 
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och smutsat ned det till oigen- 
kännlighet. Vad som är supporter är idag 
ett begrepp svårt att definiera. Det som de 
så kallade ”firmorna” skanderar på läk-
tarna klassar de nog själva som skönsång. 
Men i själva verket är det hatsånger som 
dessa som ständigt kommer påminna oss 
om den tumult och det okontrollerade 
kaos som skapas i och med fotbollsvål-
det. Det var under sådana omständigheter 
som gärningsmannen tog till flaskan och 
en djurgårdssupporter fick sätta livet till. 
Kulturen är för evigt skändad.
Vila i frid, Stefan.”

Krönikören Karin Johansson skrev en 
krönika om att vara hästtjej. Det speciella 
och fullkomligt uppslukande livet i stallet, 
som många av oss känner igen. Här är ett 
citat:
”Min första kärlek hette Undine. En liten 
fux som med råge levde upp till ryktet 
om rödhårigas temperament. Hon högg 
mot allt och alla som kom i närheten av 
henne och sparkade mot andra hästar så 
mycket att hon fick ha ett rött band knutet 
i svansen som indikerade fara för de som 
inte kände henne. Jag var ganska liten på 
den tiden, ändå var det jag som bestämde 
i Undines box. Hon och jag blev ett vi och 
efter ett tag förstod hon att det inte var 
någon idé att försöka hota mig med sin 
tandrad. På Undines rygg kände jag mig 

fri som aldrig annars. Även om hon ibland 
kastade av mig när jag minst anade det.”

Simon Tehyrell arrangerar festivalen 
Solid Sound i Uddevalla tillsammans med 
Pontus Blom. Där stod artister som Angel 
Haze, Timbuktu, Hoffmaestro, Melissa 
Horn, Laleh och Graveyard på scen 2014. 
Simon hann efter festivalen skriva en 
krönika om hur arrangerandet tog fart. Det 
hände sig i Umeå, under utdragna studier 
som inte riktigt nådde fram till examen, 
men som gav hans liv en ny riktning.
”Vi bodde mitt i studentghettot Ålidhem 
och där fanns en liten festlokal man kunde 
låna och det gjorde vi såklart. Vi tapetse-
rade Umeå med en svart affisch med en vit 
kontur av en älg samt datum och plats, in-
get mer. Sedan la vi upp ett event på Face-
book vid namn ÄLGFESTEN. Vi utlovade 
fest hela natten och man var tvungen att 
tacka JA på eventet för att kunna komma 
in, så att vi sedan skulle skriva ut listorna 
för att veta vilka som var på plats ifall 
polisen skulle dyka upp. Problemet var att 
det var 1500 personer som tackade ja och 
lokalen hade plats för 250. Ekvationen 
gick inte ihop men kvällen blev en succé 
och när vi sedan helgen efter skulle ha vår 
första stora klubbkväll på den då utdöende 
krogen vid namn Krogen Krogen, så kom 
det fler människor dit än det hade gjort 
någon kväll på 15 år. Sen rullade det bara 

på, vi hade klubben i 4 år och drog fulla 
hus vart vi än vände oss. ”

Marta Neto var också krönikör 2014. Hon 
skriver på engelska och den här texten 
handlar om när hennes pojkvän skulle 
komma på besök – på Valentine’s day, som 
Marta har lite kluven inställning till...
”So rewinding the story a bit, my boy-
friend will be here for the 14th (yes he 
said it with all the words “I don’t want you 
alone on Valentines Day”) which basically 
means I’m celebrating it this year. I’m not 
mad and I don’t find the date superficial at 
all I only have a problem with the rest of 
the population who turns what’s supposed 
to be a meaningful and endearing day, into 
a creepy pink circus. Just to give a realistic 
and fair example, last year I went for a 
walk downtown, completely oblivious 
of the date it was. When all of a sudden 
I found myself surrounded by dozens of 
glowing couples, a weird heart shaped 
stand where MTV was interviewing suck-
ers (“excuse me sir, can you give me your 
thoughts regarding the matter of Love?”), 
my favourite coffee shop was ghastly 
decorated with tiny cupids and the cherry 
on top of this arsenic cake: the nightmar-
ish voice of Mariah Carey resounding all 
over the place, entering my ears and mak-
ing me want to curl up in a corner and cut 
my wrists.”
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Tre olika filmer blev det, tre små egna universum. Tre minuter 
långa.
Det berättar Ellen Sverdrup, som under sin praktik på IM (Indi-
viduell Människohjälp) fick idén att göra film av berättelser om 
flykt.
– IM har gjort ett bildspel tidigare, säger hon. Det handlar om 
Alis resa från Irak till Sverige och den har visats mycket.

Själv såg hon bildspelet som introduktion i sin praktikperiod och 
gillade. IM:s Maria Söderberg var en av dem som låg bakom det 
och hon och Ellen började prata om att göra något liknande igen. 
Och så blev det – att intervjua unga blev Ellens praktikantuppgift 
och så småningom, via IM:s Move It-verksamhet och på andra 
vägar, hittade hon Sanaa Nawlo, Bagher Husseini och Almas 
Ahmadi. Tre unga som hade starka berättelser att förmedla.
– Vi träffades och visste inte i början om vi kunde klara att göra 
film eller om vi skulle använda text eller serier, säger Ellen. Ingen 
av oss hade filmat förut.

När de fick kontakt med filmaren Fredrik Auster kunde den 
ursprungliga idén förverkligas, med en ganska närgången kamera 
som fångade huvudpersonernas ansikten och stories. Ellen 
frågade och sufflerade, men hennes röst finns inte med på filmen.
– Bagher sa från början att han inte ville berätta om själva flyk-
ten, utan om livet före och efter. Sanaa sa ja när jag frågade henne 
och skrev ett färdigt manus direkt, på svenska, efter bara ett 
halvår i Sverige. Almas berättade om sin flykt i lastbil, om att inte 
få luft, om hur några dog på vägen, säger hon.

Hela tiden har de haft dialog, inte minst via en projektgrupp på 
Facebook, där klippningen diskuterades. Den gjordes om flera 
gånger. Bilder letades upp och plockades in – Bashers träff med 
integrationsministern och från när han var med i Vem vet mest. 
Sanaas bilder från Aleppo. Fredrik Auster visade sig vara musik-
skapare också och satte egen musik till filmerna.
I början av 2015 var de klara och visades i samband med Göte-
borgs Filmfestival på Frilagret i stan. 

Nu hoppas Ellen på spridning.
– Vi vill visa dem på socionomutbildningar, på skolor, för alla 
som kan tänka sig att engagera sig i integrationsarbetet, säger 
hon.
Det är viktigt att visa kompetensen, tycker Ellen - att det går att 
göra egna saker och inte alltid vara den som måste bli omhänder-
tagen. 
Hon är en av volontärerna i Move It. De samlar folk 17-20-årsål-
dern som nyss kommit till Sverige och erbjuder aktiviteter – allt 
från bowling och ishockey till dans och tjejkvällar. De flesta kon-
takterna får de via Lindholmens gymnasieförberedande program. 
IM-anställda och volontärer gör besök där och berättar vad Move 
It-träffarna kan handla om.
– Numera finns flera nationaliteter även i volontärsgruppen, 
berättar Ellen. Sanaa är en av dem. Runt sjuttio procent av oss 
volontärer är tjejer.
Bland de unga som är med i aktiviteterna är det däremot över 
sjuttio procent killar. Därför är det bra att ha separata aktiviteter 
för tjejer då och då, tycker Ellen.
– Fast killarna undrar varför de inte får vara med...

Att utvärdera Move It var en annan av Ellens uppgifter på prak-
tiken och det var alltigenom positivt - deltagarna önskade att det 
kunde vara tätare mellan träffarna och att det kunde arrangeras 
saker på loven också.

Och nu är filmerna klara.  De stöttades med K-pengar och de 
fick även lite medel från annat håll.  Hur kom hon i kontakt med 
KulturUngdom?
– Jag har vetat om KulturUngdom jättelänge, sen jag hade en 
pjäsidé som inte blev av.

Nu blev idéerna verklighet.  Nu finns Min resa till Sverige, 
Sanaas, Baghers och Almas färd till en ny tillvaro. Tre universum 
som väntar på att utforskas.

RÖSTER OM FLYKT 
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KULTURUNGDOM MATCHADE ORDSPÅR
Essäer. Tema rörelse. Två personer, två 
idéer, båda inom området litteratur.  Kul-
turUngdoms Stina Nilss, ungkulturkon-
sulent med ansvar för litteratur, kopplade 
ihop dem; Yllka Sheqiri och Berit Harder. 
De hade aldrig träffats, men Stina såg 
potentialen. Och det funkade.

– Det kändes naturligt. Det var verkligen 
matchmaking, säger Yllka Sheqiri. Fast 
jag var skeptisk först, tänkte ”låt mig ha 
min essäsamling för mig själv”.
Litteraturvetaren Berit Harder var den som 
tog den första kontakten med KulturUng-
dom och det hon ville ta fram var en bok 
kring rörelse. 
– För fem år sedan kom jag hit från Tysk-
land, berättar hon. Många flyttade då, alla 
rörde sig. Jag fick en idé om gränser, att ha 
rörelse som tema för texter.

Yllka ville göra en essäsamling. Ex-
perimentera med den formen, närma sig 
den på ett lekfullt sätt, i samtal. Utmana 
genren. Och så blir det – essäer av tolv 
unga författare, fritt kring ämnet rörelse. 
Utbyten av och feedback på utkast pågår. 
Nu har de startat förlaget Ordspår, som 

ideell förening, för att kunna ge ut boken. 
KulturUngdom stöttar med K-pengar och 
medel från 2014 års litteratursatsning.
Men samarbetet med KulturUngdom 
har bestått av annat också. Yllka deltog 
i Ordival i Borlänge, där KulturUngdom 
hade en programpunkt och Ordspår var 
med på Bokmässan hösten 2014. De hade 
ett monterprogram på Internationella 
torget och fick besök av unga tjejer från 
en skrivarkurs på Biskopsgårdens bib-
liotek, som ville veta mer om antologin. 
De träffade också handledaren Bile Hashi, 
Randi Myhre från Immigrantinstitutet och 
Homeira Tari som arbetar med Romska 
berättelser i väst och Made in Backa.

Hur fick de kontakt med essäförfattarna?
På lite olika sätt, visar det sig.
– Vi delade ut reklam här på Frilagret och 
på bibliotek i Göteborg, berättar de, och 
KulturUngdom la ut information på sin 
hemsida. 
– En av dem träffade jag på Ordival, säger 
Yllka.
Det finns många ursprung bland förfat-
tarna och därmed blir det en bok på flera 
språk, vilket måste vara unikt.

– Vi vill att de ska skriva på det språk de 
själva väljer, säger Ordspårsgrundarna. 
Det behöver inte bli ett ”mångfaldspro-
jekt” för det. 
På nätet kommer det att finnas översättnin-
gar, men det går ju också bra att bara njuta 
av tonen och rytmen. Det finns olika sätt 
att ta till sig ord och språk; dagen innan 
vi ses på Frilagrets kafé hade de arrang-
erat en dramaworkshop i huset, med åtta 
deltagare. Där undersökte de rörelsetemat 
med kroppen under ledning av Maria 
Hesse. Stöd till workshopen fick de, 
förutom av KulturUngdom, även från 
Frilagret, som de prisar, och av ABF, där 
de nu har en liten lokal att tillgå.

På 2015 års bokmässa ska antologin kring 
rörelse ha release. Sådan är planen. Så un-
der våren ska texterna bli färdiga. Boken 
ska få illustrationer av Ellen Ahlström, 
som just gått ut HDK. 
– Vi såg hennes bilder och kände att de 
skulle passa, säger Berit. När vi träffades 
förstod vi att vi setts förut. Alla känner 
alla...



UR PROJEKTFLODEN 2014
KulturUngdom har på olika sätt stöttat hundratals projekt under 
2014. De flesta har fått K-pengar, den fina miljon som Västra 
Götalandsregionen uppdrar åt föreningen att fördela.
Här är några exempel på sådant som fått stöd. Hela listan finns på 
sidan 17.

RFSL Ungdom Skaraborg skapar
Med ett tydligt fokus: en trygg plats för alla att skapa på, driver 
Pom Sandhagen, Elias Jensen, Elliot Nilsson och Eli Måns-
son sedan ett år tillbaka skaparträffar för unga hbtq-personer 
i Skaraborg. Ett skapande sommarläger är på gång och hela 
processen ska sedan resultera i en utställning sommaren 2015. 
KulturUngdom är mycket glada över möjligheten att framöver få 
följa projektet via deras blogg.
För ett år sedan arrangerades hbtq-dagar på Nyeport i Skövde 
och med utgångspunkt i detta har Pom, Elias, Elliot och Eli sedan 
dess regelbundet arrangerat workshop-tillfällen och skaparhelger 
under under arbetsnamnet “Unga hbtq-personer skapar ihop”- 
allting byggt på en antirasistisk, queerfeministisk grund där alla 
kan känna sig lika mycket värda. Till en början var helgerna upp-

delade efter en specifik konstform, exempelvis teater eller foto, 
men med tiden blev det kombinationer som till exempel teater 
och film, där man istället kunde använda sina teaterkunskaper 
direkt ett filmprojekt. Deltagarna har själva fått styra innehållet 
och då även vad som känns mest relevant att satsa på framöver.
– Ett fritt skapande i en trygg, icke dömande miljö för alla är 
grundbulten i vår verksamhet. Det ska vara helt fritt att skapa, så 
som man känner, säger Elliot Nilsson.

Utöver KulturUngdom får projektet stöd ifrån Skövde Kommun, 
ABF och Skandias “Idéer för livet”.
Följ RFSL Ungdom Skaraborg på Facebook

Gatufestival i Borås
Föreningen De så vi gör de, DSVGD, arrangerade en happe-
ning för unga och vuxna i Borås den 20 september. Tanken var att 
väcka drömmar och nya intressen genom att besökarna skulle få 
möta utövare och förebilder på nära håll. Samhörighet och ömse-
sidig respekt oavsett ålder, social ställning, kön, etnisk bakgrund 
och sexuell läggning, det var grunden. Inget snack om integra-
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tion, utan verkstad. Borås har ambitioner 
att bli bäst på att skapa arenor och platser 
där barn, unga och vuxna för möjlighet att 
utöva sina intressen, enligt föreningen.
Skateboard, streetbasket, musikscen, par-
kour, breakdance, konstutställningar, lekis 
för barn och vuxna, teater, workshops i 
graffiti och mycket mer bjöds det på. 
KulturUngdom stöttade med K-pengar.

Släppfest för BBY Magazine
Det allra första numret av feministiska 
fanzinet BBY magazine släpptes på en 
fest på RUM26 i Göteborg. De som ligger 
bakom BBY magazine ser det mer som en 
plattform för kvinnliga kreatörer än som 
en tidning och vill gärna föra över känslan 
av systerskap som de försöker sprida via 
internet till fysiska möten.
Eventet blev tack vare allt stöd mycket 
lyckat, tycker arrangörerna. Riktigt alla 
planerade programpunkter fick inte rum, 
men det som kanske var kvällens höjd-
punkt, nämligen ett panelsamtal med 
illustratörerna Annu Kilpeläinen (UK), 
Hattie Stewart (UK), Lynnie Zulu (UK) 
och Johanna Berg (SWE) blev av. Det var 
mycket uppskattat. 
Dessutom spelade Lisa Ehlin och Love 
Karlsson skivor under hela kvällen och 
höll stämningen på topp från början till 
slut. Antalet besökare var mellan 150 och 
200 personer, och det var alldeles perfekt 
med tanke på storleken på lokalen.

Dans i Hammarkullen Folkets Hus – 
Open House
Sheyla Paredes var projektledare för Open 
House i februari.  Målet med projektet var 
att kunna samla ungdomar och dela glädje 
och vänskap via dans.
När de valde att kalla det Open House var 
ett öppet hus med en öppen dörr där ALLA 
var välkomna det de hade i tankarna. Och 
så blev det. Arrangörerna berättar i rap-
porten:
”Vi har utvecklat, inte bara duktiga dan-
sare i dagsläget - utan även en fin vänskap 
och samhörighet som grupp, något vi är 
jättestolta över. Vi lyckades lära ut olika 
danser och fick även tillfället att låta 
ungdomarna dansa inför publik - vilket 
blev en succé.”

Gamla dräkter hjälpte de själva till att 
piffa upp, och med paljetter, glitter, nål, 
tråd och en massa lim fick de nytt liv.
De  lyckades även hålla några “smink-
dagar” där de tillsammans kom upp med 
nya sminkningar som de kunde använda 

inför den stora dagen.

T-shirtar som ett slags sätt att kunna 
identifiera sig som grupp tillsammans med 
ungdomarna lyckades de också med och 
idag har alla som dansar en egen t-shirt 
som ABF har sponsrat med till projektet.

Än idag är vi aktiva och fortsätter att 
träna, skratta och dansa ihop, hälsar 
Sheyla Paredes.
KulturUngdom stöttade med K-pengar.

Kulturstammens cykelteater spelade sig 
till Öland
Det här var ett kultur- och miljöprojekt i 
form av en teaterturné där gruppen tog sig 
fram på cykel.
Två egenkomponerade föreställningar per 
speldag, en interaktiv barnteater och en 
improvisationsföreställning som riktar sig 
till den vuxna publiken. 
Syftet var att inspirera till en hållbar 
livsstil och medvetna val bland annat 
genom att använda cyklar som transport-
medel, återanvända material och äta ekolo-
giskt och närodlat.
Ensemblen bestod av fem personer i 
20-årsåldern med olika teaterbakgrund 
från bland annat Skara Skolscen och Film 
i Väst. Ensemblen är uppväxt och bosatt 
bland annat i Lidköping, Skövde och 
Göteborg.
Premiär var det den 18 juni för de två 
föreställningarna; barnteatern “Det Tokiga 
Äventyret” och improvisationsteatern “De 
Gröna Milen” i Slottsskogen, Göteborg.
Den 26 juni började cyklingen, från Göte-
borg till Lysekil, där de spelade två dagar.
Sedan vidare mot Lidköping, Eggby, 
Skövde, Mariestad, Wassbacken, Forsvik, 
Karlsborg, Hjo och till sist Jönköping.
De väckte en hel del uppmärksamhet, inte 
minst i media och barnen var entusiastiska 
och delaktiga. Improvisationsteatern var 
lite svårare, men gruppen tycker att de 
uppnådde sitt mål. Såhär skriver de i rap-
porten:
”Cyklingen var nog det som gick bäst, 
en del riktigt långa sträckor (13 mil som 
längst) på 3-växlade damcyklar som 
resulterade i en del muskelvärk men vi 

kom fram och hade roligt. Förändringen 
vi gjorde var att ha en följebil med för 
att frakta känslig ljudutrustning (myggor, 
mixerbord, högtalare) istället för att cykla 
med cykelkärror.”
Och de avslutar med orden:
”Klarade fem skådespelare av att cykla 60 
mil med två teaterföreställningar, ska vi 
nog klara av att cykla andra sträckor också 
för att kunna hjälpa miljön några steg i rätt 
riktning.”

Från Skaraborg till Hollywood – en 
dokumentär
Inventum gjorde en film som handlar om 
den långa och spännande vägen en väst-
svensk film har tagit från idé till visning i 
USA. 
Svart kung är en film från Västsverige 
som producerats under 2013 utan särskilt 
mycket stöd. När den var klar skickades 
den till flera filmfestivaler och i september 
visades den på Big Bear Lake Film Festi-
val utanför Los Angeles. 

Jenny Larsson var en av tre som for till 
USA i september. Hon dokumenterade 
det som hände, har själv varit delaktig 
i produktionen av Svart kung och hade 
därför den bakgrund och de fakta kring 
produktionen som behövdes för att skapa 
en dokumentär med en genuin känsla och 
helhet.
Filmen fick stor uppmärksamhet, dels för 
att några från produktionen var där, men 
också på grund av berättelsen. Det visade 
sig att filmen skapade samma sorts diskus-
sioner kring våld, droger och ungdom-
skriminalitet där som i Sverige. 

Det blev en 11-minuters dokumentär om 
den spännande vägen från ett kontor i 
Främmestad till röda mattan i USA. Målet 
var att visa att det kulturella skapandet 
inte bara ska behöva vara beroende av 
pengar utan att man kan skapa något 
stort och viktigt genom engagemang 
och vilja. Förhoppningarna var att med 
dokumentären kunna inspirera andra unga 
filmare. Filmen skickades till Frame Film-
festival i Göteborg och till Nordic Youth 
film Festival i Norge.

Sök K-Pengar på kulturungdom.se
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2015 är ett år att se fram emot säger vi på 
KulturUngdom! Vi har fr.o.m. i år  fått 
ett långsiktigt uppdrag från regionen att 
främja ung kultur  i hela Västra Götaland. 
Ett långsiktigt uppdrag innebär att vi har 
en mer stadigvarande roll för den unga 
kulturen i regionen. Efter 20 års arbete 
i föreningen  är det en milstolpe att få 
förtroendet att fortsätta jobba med  starkt 
stöd  från Västra Götalandsregionen. Vår 
genomförandeplan för året är 16 sidor 
lång, den ska vi bespara er. Men här följer 
en kortfattad summering av vår plan:

Tre  uppdrag har vi att arbeta med  
under 2015-2017:

1. KulturUngdom angår och engagerar 
unga, särskilt på landsbygd och i förort

2. KulturUngdom är efterfrågad resurs av 
kommuner och organisationer för utveck-
ling av lokal ungdomsverksamhet

3. KulturUngdom möjliggör ungas in-
ternationella rörlighet i samverkan med 
regionala och europeiska nätverk
 
Dessa tre uppdrag kommer särskilt att 
styra vår verksamhet. Vi kommer att arbe-
ta - som vi alltid gjort - av och med unga, 
den primära målgruppen för vår verksam-
het. Vi kommer också att vara en resurs 
för den s.k. sekundära målgruppen som 
består av dem som ocksa arbetar av och 
med unga. Det kan vara kommunanställda 
och anställda i andra organisationer. 

Vi ska arbeta uppsökande ute i regionen, 
vi ska inventera arenor och ta vara på tidi-
gare kontakter . Vi ska  vara med och ska-
pa nya samarbeten och på alla sätt främja 
ung kultur i förort och på landsbygd. Hur 
detta tar sig konkreta uttryck kan du bl.a. 
läsa om under de olika konstformerna och 
projekten. 

Vi handlägger  K- pengen som är ett eko-

nomiskt stöd till unga kulturutövare och 
arrangörer. Genom K-pengen får vi många 
kontakter med unga runtom i regionen. 
Dessa kontakter kan generera nya projekt 
och samarbeten framöver.

Våra egna projekt, Angeläget och  Musik 
Direkt och Ung Kultur Möts  fortsätter 
under 2015 och de är viktiga arenor för 
ung kultur och unga arrangörer.

Internationellt kommer vi att ha ett  EU-
projekt tillsammans med en kulturförening 
i Berlin ( Läs mer under Angeläget!) Vi 
kommer att ha flera musikakter på eu-
ropaturnéer och festivaler utanför Sveriges 
gränser (läs mer under Musik)

Här följer några axplock av det som hän-
der i våra olika verksamheter i år:

ANGELÄGET
Angeläget är en festival för gymnasiesko-
lor som handlar om att belysa mänskliga 
rättigheter. De uttrycks genom olika kon-
stformer. Under 2015 planerar vi att ar-
rangera sju lokala Angeläget Festivaler på 
olika gymnasieskolor i regionen. Fem av 
dem är redan inbokade och de är i Mark, 
Ulricehamn, Uddevalla, Stenungsund 
och på Munkebäck i Göteborg. Dessutom 
genomför vi Angelägets årliga filmfestival 
för tionde gången och jubileet kommer 
märkas lite extra på biograf Bergakungen 
i april.
Angeläget har också ett nytt internationellt 
spår och vår första resa sker i påsk. Det 
är en grupp unga konstnärer och filmare 
som får resa till Berlin och möta andra 
unga konstnärer och filmare. Detta projekt 
delfinansieras av EU:s Erasmus + och 
sker i samarbete med föreningen Loesje 
International i Berlin, samt den Svenska 
ambassaden i Berlin. Samtal förs även 
med en kulturaktör i Ungern för att under-
söka möjligheterna till ett utbytesprojekt 
även där. 

MUSIK DIREKT
Musik Direkt är ett nationellt projekt 
och Sveriges bredaste livemusiktävling. 
Arbetet med att bredda tävlingen gen-
remässigt har pågått länge och utvecklas 
ständigt. Under de senaste åren har vi 
jobbat mycket med att involvera unga ar-
rangörer i alla delar av projektet. 
2015 genomför Musik Direkt åtta arrange-
mang i Västra Götaland - ett i Ulricehamn, 
två i Göteborg, två i Mariestad, två i 
Kungälv och ett i Vänersborg. Förutom 
tävlingsmomentet syftar varje tillfälle till 
att utveckla individen i sitt musicerade 
genom workshops och fortbildning. 

UKM 
Ung Kultur Möts är en tvärkulturell 
festival och mötesplats som arrangeras 
av och med unga på lokal, regional och 
nationell nivå. 2015 är det andra året av 
tre som UKM Regionfestival arrangeras 
i samarbete med Alingsås kommun och 
ett stort antal unga arrangörer. Den 30-31 
maj träffas närmare 200 deltagare och 
arrangörer från hela regionen för två dagar 
av scenframträdanden, konstutställning, 
workshops och mycket mer. 2015 kommer 
vi att jobba med en regional arrangörs-
grupp med unga från hela regionen, som 
tillsammans med Alingsås arrangörer 
kommer att planera innehållet i festivalen. 
UKM jobbar vidare på att alla unga i hela 
Västra Götaland ska ha möjlighet vara 
med i en festival. Vi söker även ständigt 
nya samarbetsparter, fler aktiva kommuner 
och möjliga utvecklingsområden.

FILM
På filmsidan kommer samarbeten med 
olika nätverk och föreningar ligga i fokus. 
Vi kommer att samarbeta med Film för 
Fred kring deras filmfestival och de delar 
som riktar sig till unga filmare. Som 
huvudpartner i FilmCloud har vi fortsatt 
en nyckelroll i det regionala filmnätverket. 
Även samarbetet med regionala aktörer 
fortsätter kring olika kortfilmsfestivaler 

VERKSAMHETSPLAN 2015



  33

och Kulturkalaset. Det nya samarbetet 
med Göteborgs Film Festival och Frilagret 
kring KulturUngdoms filmdag går av sta-
peln i slutet av januari, ett utmärkt tillfälle 
av ge målgruppen att ta plats i ett etablerat 
sammanhang som GIFF. Unga från hela 
regionen bjuds in och ett nära samarbete 
med Mixgården i Hammarkullen planeras. 
Förhoppningen är att KulturUngdoms 
filmdag ska bli ett årligt återkommande 
arrangemang och vara en viktig samlings-
punkt för ung film från hela regionen.

KONST
Samarbetet med den turnerande utställ-
ningen Hembygd fortsätter. Tanken är 
att vi stöttar unga lokala konstnärer som 
i samband med utställningen håller i 
workshops där deltagarna själva kan skapa 
kring temat Hembygd och lyfta lands-
bygdsperspektivet.
Under samlingsnamnet Spektrum sa-
marbetar vi med bland annat Västarvet 
kring den turnerande utställningen Vi är 
Romer. I projektet får tre lokala konstnärer 
i Falköping, Trollhättan och Borås hålla 
interaktiva workshops på temat mänskliga 
rättigheter tillsammans med unga besö-
kare.
Vi har även en nära samarbetspart i ett 
konstprojekt i Hammarkullen som syftar 
till att säkerställa att unga skall få vara en 
del av såväl utställningarna som utveck-
lingen av platsen och det lokala konstut-
budet. 

MUSIK
Verka för att skapa speltillfällen, samman-
hang och ytor för våra band/akter - inom 
regionen, inom landet och ute i Europa. 
Bland annat genom det regionala projektet 
Hemmaplan, där unga musikanter från 
fyra olika kommuner arrangerar och spelar 
tillsammans i de egna kommunerna. Totalt 
32 speltillfällen under våren och hösten. 
Dessutom samarbetar vi med totalt sex 
regionala sommarfestivaler under perioden 
maj till augusti. 

Vidare planeras fem omfattande eu-
ropaturnéer och ett antal internationella 
musikakter kommer att gästa regionen 
under året. Vi kommer även att samarbeta 
med ett antal internationella festivaler 
och därigenom ge fler musikakter från 
regionen möjlighet att möta en internatio-
nell publik. 
Ett viktigt marknadsföringsredskap är 
även det nya projektet K-Sessions där vi 
hjälper unga medlemsakter att nå en större 
publik genom en serie korta filmer med in-
tervjuer, liveframträdanden och liknande. 
Föreläsningsserien Kliniken, ett fort-
bildningstillfälle med internationella 
föreläsare och fokuserar på alternativa, 
konventionella, vanliga och ovanliga sätt 
att jobba med musik och kultur, fortsätter 
under året med med sex tillfällen.
Under året vill vi erbjuda målgruppen 
kraftigt subventionerad studiotid genom 
ett samarbete med Nacksving Studios i 
Göteborg, ett behov som återfinns hos 
målgruppen och på senare år har saknats i 
verksamheten.

TEXT
Efter den bredare satsningen K-Merkt Text 
under 2014 kommer vi arbeta mer kvali-
tativt med konstformen text genom att 
jobba nära ett fåtal nyckelpersoner inom 
målgruppen, främst den primära men även 
den sekundära, för att få till mer långsik-
tiga samarbeten. Vi planerar bland annat 
att genom samarbeten skapa plattformar 
och scener för text i samband med Alme-
dalsveckan, Bokmässan i Göteborg, West 
Pride och Kulturkalaset i Göteborg. Flera 
skrivcirklar planeras runt om i regionen.
Målet är att under 2015 hitta rimliga 
former att arbeta med ett internationellt 
perspektiv utifrån konstformen text.

SLÖJD/HANTVERK
Samarbetet Slöjdbyrån tillsammans med 
unga slöjdpedagoger, Slöjd i Väst och 
studieförbundet Bilda fortsätter under året 
genom bland annat fortbildningstillfällen. 

Vi ämnar undersöka plattformar och 
arenor för slöjd/hantverk så som bibliotek, 
konsthallar och liknande för att skapa 
utställningstillfällen för unga slöjdare, 
initierat och arrangerat av unga. 
Vi kommer självklart fortsätta att under-
söka behov och intressen för konstformen 
slöjd och de olika delar som finns inom 
den, genom samtal och konkreta projekt 
med målgruppen.
Till exempel planeras ett nytt Slöjdläger 
och förhoppningsvis ett antal mindre 
läger/träffar.
Även handledning i genomförande av 
gillen och arrangemang med fokus på 
historisk slöjd kommer att vara en del av 
verksamhetsåret 2015.
Målet är att under 2015 hitta rimliga 
former att arbeta med ett internationellt 
perspektiv utifrån konstformen slöjd/hant-
verk och de intressen som visats där.

SCENKONST 
Vi planerar ett nära samarbete med 
Danskompaniet Twisted Feet genom 
projektet Community X. Tanken är ett 
projekt som skall hållas i fem kommuner 
i regionen och samla unga dansare och 
lokala eldsjälar i ett nätverk för ung dans.
Under en treårsperiod huserar projektet 
Scenkonstguiden under vårt tak. Scen-
konstguiden vill öka intresset för scen-
konsten i stort och göra det lättare att 
hitta till spännande upplevelser. Förutom 
att finnas i digitala kanaler är Scenkonst-
guiden också en mötesplats med arrange-
mang för både publik som utövare av 
scenkonst. 2015 är år två för projektet.

Den som är intresserad av att veta mer i 
detalj om KulturUngdoms uppdrag, kan 
läsa eller hämta uppdragsbeskrivningen 
på kultursekretariatets hemsida. Gå in på 
www.vgregion.se sök på kultur, ekono-
miskt stöd, långsiktigt uppdrag, så hittar 
du oss där.
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