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INGER HAR ORDET
2018 har rullat in. Det är full aktivitet i projekt och konstformer. 
Vi tittar över axeln och ser tillbaka på 2017 som var smått fan-
tastiskt. Det händer mycket härliga grejer under ett år, vilket man 
kan läsa om i denna verksamhetsberättelse. Det är ett spännande 
arbete vi bedriver och att vi har en kulturnämnd i Västra Götaland 
som värderar och gillar vår verksamhet känns bra.
Av nån anledning har jag vid flera tillfällen i olika sammanhang 
detta år hört ett citat som sägs härstamma från Winston Churchill. 
Jag antar det var under andra världskriget. Generalerna ville ha 
mer pengar, “det finns inga mer pengar”, svarade Churchill. 

Då tyckte generalerna att de skulle ta pengar från kulturbudgeten. 
Men nej. Churchill svarade: “Vad ska vi då försvara?”
Ja, vad är livet utan kultur? Jag känner en stor tacksamhet för all 
sång, konst, musik, hantverk, film, dans, scenkonst, skapande, 
poesi, arrangemang och engagemang – ja allt det som vi lite torrt 
benämner som ”kulturutövande”. Det rymmer så väldigt mycket. 
Stort tack till alla er som är med och får allt detta att ske!
Välkommen nu att läsa vår verksamhetsberättelse och artiklar 
från året som gått - och om våra planer för framtiden. 
Nu kör vi vidare.
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SLÖJD IN DA HOUSE

Elin Thomasson och Malin Karlsson jobbar med vidgat del-
tagande och slöjd. Under våren kommer de bland annat vara 
med på Musik Direkt/Imagine Sweden, där deltagarna under 
varje deltävling kommer att få prova på en slöjdteknik med 
olika handledare. Samtidigt är de ute och träffar personer, 
projekt och verksamheter för att ta reda på i vilka samman-
hang slöjd finns. Tanken är att ta reda på hur fler människor 
kan få reda på att det går att slöjda på fritiden. Säg hej till 
KulturUngdoms nya slöjdkoordinatorer!

Hej Elin, vem är du?
- Jag är en skärgårdsbo från Åland som uppskattar att ha mindre 
än tre timmars resa till tandläkaren, men sörjer bristen på lagligt 
slöjdmaterial i Göteborgs parkområden. Att lära mig nya saker är 
det bästa jag vet, oberoende om det är korgbindning, rättstavning 
eller hur hissen fungerar. Det bästa jag vet är att fika länge och 
prata politik, gärna med ett handarbete i händerna.

Hur ser din relation till slöjd ut?
- Den är lite dubbel. Å ena sidan så älskar jag ruset av att kunna 
skapa saker jag behöver helt själv. Jag brinner innerligt för att alla 
någon gång ska få känna det ruset och veta om att det är möjligt 
att uppleva. Å andra sidan så är jag livrädd för att gå på kurser 
i grupp, för jag känner så mycket prestationsångest i skapandet. 
Det finns så mycket rätt och fel. Därför tycker jag att det är vik-
tigt att alla får möjlighet till förutsättningslöst slöjdande.

Vad gör du just nu på KulturUngdom?
- Jag håller på och förbereder för en träff för personer och 
organisationer som försöker få människor att träffas kring slöjd, 
skapande, hantverk och making på olika sätt. Träffen kommer 
att vara den 4e maj och tanken är att vi ska ta del av varandras 
erfarenheter, problem och behov för att se hur vi kan organisera 
oss eller ta hjälp av varandra. Alla intresserade är välkomna! (för 
mer info maila elin.t@kulturungdom.se)

Bäst just nu: Att Cleo kommer till Imagine i Uddevalla!!!!!!!!!!

Sämst just nu: Ängslighet.
 
Hej Malin, vem är du?
- En slöjdnörd från västkusten som gärna grottar ner mig i nya 
och gamla slöjdtekniker och älskar att möta andra människor som 
också gör det. Helst slöjdar jag historiskt återskapande, om jag 
hade tiden skulle jag gärna klippa ullen från fåren, spinna garnet, 
färga det, väva tyg och slutligen sy kläder av det. Den processen 
har alltid varit fascinerande för mig. Men jag älskar också att 
sticka, tälja, väva, pyssla och en massa annat handgjort skapande. 
Förutom slöjd nördar jag gärna film och älskar nästan all sorts 
film, men har en viss förkärlek för science fiction, fantasy och 
kostymdrama.

Hur ser din relation till slöjd ut?
- Jag älskar att skapa med händerna, är oerhört fascinerad av 
hur händerna lär och lär om när de får skapa olika saker ofta 
och länge. Även om jag på senare tid insett att jag börjat bli rätt 
skicklig inom vissa slöjdtekniker är ändå min ingång fortfarande 
att det finns så mycket att lära sig, oavsett hur länge en håller på. 
Det kan vara något så enkelt som att inom stickning, som jag hållt 
på med i drygt tio år, behöver tänka om för att jag plötsligt ska 
sticka med ett nytt sorts garn.

Vad gör du just nu på KulturUngdom?
- Jag och Elin förbereder just nu för fulla muggar inför deltävlin-
garna i Imagine/Musik Direkt. Under deltävlingarna kommer alla 
deltagande musiker få slöjda tillsammans med olika handledare 
medan de väntar på sin soundcheck. Varje deltävling får tälja, 
brodera, trycka på tyg och på olika sätt slöjda ihop varsin bokstav 
till ordet IMAGINE, och resultatet kommer kunna ses i samband 
med regionfinalen i Uddevalla!

Bäst just nu: Ostbågar.
Sämst just nu: Att ostbågar inte räknas som vare sig frukost, 
lunch eller middag. Kanske om en lägger till en grönsak?

Artikel hämtad från KulturUngdoms hemsida 2017



Mira Aasma är på väg ut på sin första 
turné, vilken sammanfaller med en 
intensiv period med singelsläpp och ett 
album på väg ut strax efter hemkomst. 
Under resan är sättningen en trio, att 
jämföra med soloarbetet i studion, 
något Mira ser fram emot. 
-Vi passar väldigt bra ihop både musi-
kaliskt och som vänner, så det ska bli 
hur kul som helst att resa med den här 
sättningen!

Mira släppte första singeln i slutet av 
2015, följde upp med ny singel våren 
2016 och nu är alltså tredje singeln släppt, 
Snow White Wedding, och ett album är på 
gång. Men först blir det turné genom Ös-
terrike, Ungern, Tyskland och Danmark, 
vilket vi passade på att prata om. 
- Nu har vi har repat oss varma, skrivit 
packlistor, kollat igenom planerna och 
gjort grymma spotifylistor! Har även job-
bat en del med att kontakta lokala medier 
så hoppas kunna marknadsföra spelnin-
garna där och sprida min musik så mycket 

som det går.
Har du spelat i någon av städerna in-
nan? Har du någon favorit på förhand?
- Har faktiskt inte varit i just de städerna 
innan utom Köpenhamn, så det ska bli 
jättekul att få se hur musikscenen ser ut i 
respektive stad och få knyta nya kontakter 
där!

Bandet är lite nytt så även om Mira spelat 
live i många olika konstellationer så är 
det lite nya tankar och sätt att göra låtarna 
som gäller. 
- Arrangemangen på låtproduktionerna 
är ganska stora med mycket olika spår 
och ljud, men jag tycker att det blir mer 
intressant att jobba med de instrument och 
verktyg som vi har än att spela dem exakt 
som de låter med hjälp av backtracks och 
hundra olika pads och synthar.

Hur tror du turnén kan ha påverkat 
dig och er och ert liveset när ni väl är 
hemma igen?
- Om vi räknar både förarbetet och själva 

turnén tillsammans så har det ju varit ett 
väldigt stort projekt och hållit på gan-
ska länge redan nu, har lärt mig otroligt 
mycket av bara planeringen och repen 
och tror att vi kommer lära oss minst lika 
mycket på resan! Vi kommer ha med oss 
egen scenografi med projektion och tyger 
o.s.v och både den och musiken kommer 
vi ju behöva anpassa till olika spelställen, 
det tror jag kommer vara väldigt lärorikt.

Hur ser vårens planer annars ut?
- Veckan efter turnén spelar jag på SPOT 
i Århus, sen blir det en mindre albumre-
lease i Stockholm, en större albumrelease i 
Göteborg, ett par festivalspelningar och ett 
par spelningar utomlands. Känner på mig 
att det kommer bli en kul och spännande 
vår, är speciellt taggad på albumreleasen 
i Göteborg på Röda Stens Konsthall 24:e 
maj eftersom det är ett av de största pro-
jekten jag jobbat med. Det kommer bli en 
liveupplevelse utöver det vanliga så se till 
att få en plats säkrad!
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I början av året beviljades Mona Namer 
K-Pengar för dansprojektet Visitor/
Baeti, ett samarbete mellan två dansare 
från Sydafrika och två från Göteborg. I 
slutet av maj kan vi ta del av resultatet 
då föreställningen visas på Blå Stället i 
Angered samt Frilagret och Radar 72, 
båda i Göteborg. Missa inte det! Här 
kommer Monas egna ord om projektet.

“Förra året åkte vi till Johannesburg för 
att dansa Pantsula. Vi upplevde kän-

slan av att inte tillhöra normen och våra 
tankar resulterade i en dansfilm vid namn 
“Visitors”. Den handlar om två aliens som 
landar på främmande mark och utforskar 
sin nya miljö. Kring detta stycke vill vi 
skapa en show där dansstilarna House 
och Pantsula förenas. I en samproduktion 
mellan sydafrikanska och svenska dansare 
vill vi undersöka hur dans kan binda sam-
man människor och samhälle, och hur 
samhälleliga och kulturella olikheter i det 
konstnärliga utbytet blir till styrkor istället 

för hinder. Människor är del av politiska 
system som på många sätt bestämmer vår 
existens. Vi vill utforska människan som 
rytmisk, expressiv varelse, hur rörelse 
kan vara ett alternativt språk som tillåter 
en kommunikation och samhörighet som 
överskrider de samhällsstrukturer som 
skapar hinder mellan människor. Med 
dans som medel kommer vi att resa genom 
utanförskap, innanförskap och mellanför-
skap, som är temat i vårt projekt.”

Artikel hämtad från KulturUngdoms hemsida 2017
VISITOR/BAETI - EN DANSFÖRESTÄLLNING
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Moazima Stanikzai är en boråsbase-
rad konstnär och poet som arbetar 
med bildkonst, film och text. Under 
en månad finns hennes utställning 
Landscapes Poetry Peace till allmän 
beskådan på NäRA i Borås. Här ges 
målningar och poesi som tematiskt rör 
sig kring platser, möten och mänskliga 
rättigheter. Vi passade på att ställa ett 
par frågor inför vernissaget den 27 
februari.

Hi Moazima, can you tell us some more 
about you?
I am from Afghanistan, I am living in 
Borås and right now I study. I want to be 
independent, creatively free and I love to 
travel - its a great thing to see the world 
and to know more people to understand 
them. I want to experience life, and then 
paint it. I want to paint my dreams and 
when I write its out of everything I experi-

ence and live with. Some of these experi-
ences are worth to have a physical body, 
worth to be put in paintings or poems.

You have done some exhibitions before 
and are a experienced artist - can you 
tell us whats special with the show on 
NäRA?
Yes, I have had many exhibitions in many 
cities in Sweden and would love to show 
my arts more and more. In my exhibi-
tion at NäRA I am showing just a few 
landscape paintings, in them you can try 
to see cities from my perspective and I 
would love to share some of my writings 
with you. The paintings are all landscapes 
and the poetry I wrote is about peace and 
harmony, therefor the title of the project. 
It is mostly about loving each other and 
accepting each other in the way we are. 
And I think the texts really matches the 
paintings. It will also be a great thing hav-

ing live music at the vernissage and poetry 
readings and a talk on the event march 6. 
Im looking forward to meet the visitors 
and hoping to get good talks and response 
during the month.

VERNISSAGE 27 februari kl. 17-19
Presentation och poesiläsning. Livemusik 
av MAJID HUSSEINI & YOUSEF NA-
SIRI - sång och dambura - från Mellerud.

SAMTAL & POESI 6 mars kl. 18-19
Ta del av poesi på dari, engelska och sven-
ska samt ett samtal om poesins landskap 
och konstens kraft med även Stina Nilss 
från KulturUngdom.

NäRA - Österlånggatan 10, Borås | Mer 
info: www.kulturungdom.se, 0702303653 
| I samarbete med KulturUngdom och 
NäRA

Artikel hämtad från KulturUngdoms hemsida 2017
LANDSCAPES POETRY PEACE
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Förra hösten kom det in en ansökan 
om K-Pengar från Lily Malm. Hon ville 
göra en kortfilm om HBTQ-rättigheter 
och konflikterna med kristendomen, 
gestaltat genom skådespel och modern 
dans. Viktigt projekt, tyckte vi på Kul-
turUngdom och hjälpte till med bud-
geten. Nu är filmen Incognito klar och 
redo att användas i politiska samman-
hang. Vi tog ett kort snack med Lily 
Malm om processen bakom filmen. 

När började du skapa film och varför?
Jag har hållit på sen jag var i lågstadiet 
med filmidéer etc, men det var inte förrän 
i gymnasiet som jag började planera inför 
seriösa filmprojekt. Under denna tid hade 
jag lagt ner tusentals timmar på att studera 
cinematiska metaforer, färgval, sceno-
grafiska kontext, kostymer, hur karaktärer 
fysiskt förhåller sig till varandra och sin 
omgivning, samt många fler saker. Listan 

är oändlig. Det finns så många trådar man 
kan dra i för att påverka en publik, trots 
att de knappt är medvetna om det själva. 
Detta har engagerat mig till att bli en med-
veten mottagare, vilket har format mitt 
intresse för att själv skapa film.

Kan du berätta lite om ditt filmprojekt, 
hur fick du idéen?
Strax efter att jag kom ut som gay till 
min dåvarande bästa vän klippte hon 
kontakten. Hon var den första i min 
dåvarande skola jag kommit ut till, men 
när det inte togs emot som jag förväntat så 
totalvägrade jag att berätta för fler. Efter 
några månader kände jag att jag behövde 
nåt sorts utrymme för att få ur mig all 
ångest och ilska, och det utrymmet blev 
senare till ett filmprojekt. Alla cinematiska 
verktyg jag studerat sedan tidigare blev 
som terapimekanismer, till exempel kunde 
jag bygga färg-kodade karaktärer baserat 

på deras inställning till omvärlden eller 
deras politiska preferenser. Mycket blått 
och rött, istället för svart och vitt. Det var 
med dessa metaforer som jag byggde en 
ganska experimentell grund till en ganska 
experimentell idé.

Har du något bra filmskapartrick som 
du kan tipsa våra medlemmar om?
En bra sak kan vara att våga lyfta kontro-
versiella ämnen från ett kontroversiellt 
perspektiv, riktad mot en särskild mål-
grupp. Det ger filmen en “hook”. Sedan 
är det bara att samla så många tankar och 
funderingar om ämnet som möjligt för 
att kunna bygga karaktärer, överraskande 
dialoger/monologer, nytänkande metaforer 
och allt annat. Bryt så många cinematiska 
regler du kan, bara för att testa. Det värsta 
som kan hända är att du mognar utanför 
boxen.

Artikel hämtad från KulturUngdoms hemsida 2017
KOMMA UT GENOM FILM
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Film
K-Pengar för film, dokumentärfilm och konstfilm har bidragit 
till en stor del av ungas filmskapande i regionen. Ett urval av 
dessa filmer visades på den tredje upplagan av KulturUngdoms 
Filmdag som arrangerades i februari. Arrangemanget var ett av de 
större samarbetena med Frilagret och Göteborg Film Festival. Det 
var även sista året för Angelägets medverkan på filmdagen.

Vidare arrangerades Skaraborgs Filmfestival i Skövde i april, 
i samarbete med Studiefrämjandet, Filmforum Skaraborg och 
Skövde kommun. Dessutom etablerades ett samarbete och 
utbytesprogram med en filmfestival i Malmö för unga, MUKKF. 
Efter att ha lyssnat in medlemmarnas behov konceptualiserades 
projektet “Mitt hörn av världen”, som sjösätts under 2018 på sju 
kommuner. Projektet beviljades medel av Arvsfonden och samar-
betspartners är kommuner, ungdomssatsningar och studieförbund. 
Övriga samarbetspartners har varit lokala och regionala aktörer så 
som Pop Studios, Fryshuset, FilmCloud och Kultur i Väst.
  
Imagine Västra Götaland & Imagine Sweden
2017 var det sista året i processen kring namnbytet från Musik 
Direkt till Imagine, något som varit tidskrävande men som sam-
tidigt öppnat möjligheterna till att arbeta med nya, viktiga och 
aktuella värden för varumärket. Organisationsstrukturen består av 
en lokal, ung arrangörsgrupp, projektledare från KulturUngdom 
och kultursamordnare från Kultur och fritid/Uddevalla kommun.

Samarbetet med Songlines och Sveriges Ensamkommandes 
Förening fortsätter, vilket bidragit till en ökning av nyanlända 
unga deltagare på alla plan; i publik, tävlande och arrangörs-
grupp.
Även i år blev Imagine Sweden beviljade Musikverkets bidrag 
för jämställd bokning. Med hjälp av bidraget bokas stora akter 
till Imagine Sweden Festival, som Silvana Imam och Maxida 
Märak, vilket höjer statusen på Imagine som musikaktör. Festiva-
len och tävlingens nationella final paketeras som en stadsfestival 
i Uddevalla, för att på så vis bli mer relevanta för kommunen än 
tidigare.  Det blir tydligt att engagemanget i Imagine har skapat 
ringar i vattnet och ökat kunskapen kring kulturarrangemang och 
känslan av delaktighet i staden. Arbetet med unga arrangörer och 
täta samarbeten med olika studieförbund förregionala Imagine 
fortskrider som tidigare år.

Konst  &  Scenkonst
Under året har projektet Avtryck börjat ta form. Avtryck är ett 
konstprojekt som sätter samman konst och aktivism och ställer 
frågor kring vilka avtryck en vill göra på den plats man befinner 
sig. Genom workshops, utställningar och residens under 2018 
kommer projektet ta sig ett konkret uttryck tillsammans med 
unga skapare. Som ett led i arbetet med att etablera en strategisk 
utställnings- och projektyta, initierades ett samarbete med Boy 
Konsthall i Bollebygd tillsammans med Teater Nu.

KONSTFORMER 2017



  11

KulturUngdom kan förlägga viss aktivitet här och samarbetet 
fortsätter in i 2018 med fler aktiviteter. Under årets senare del har 
fokus legat på kunskapsspridning om K-Pengar och KulturUng-
dom i orter där vi tidigare sett låg aktivitet. Specifika nedslag har 
gjorts i Gullspång och Falköping, med målet att ge praktiskt stöd 
till unga skapare. Tillsammans med Scenkonstguiden arrang-
erades det under 2017 fyra
konstbruncher, med fokus på inspiration och kunskapsdelning 
som uppmuntrar till civilsamhällets bidrag som opinionsbildare 
och röstbärare.

Musik
2017 var ett av år av genombrott. Excite Music beviljades EU-
stöd via CreativeEurope för att expandera arbetet, den regionala 
plattformen Westside Music Sweden  initierades och videoserien 
Vad har du i påsen? genererade drygt 19 000 visningar.  
Westside Music Sweden besökte åtta festivaler på fyra konti-
nenter och arrangerade en egen kväll under Reeperbahn Festival 
i Hamburg, Tyskland. Dessutom arrangerades konferensen VIVA 
GBVG för första gången med regional/lokala artister och 20 
gäster från sex olika länder hämtade från musikbranschen. Aktiv-
iteterna har attraherat ett flertal samarbetspartners från olika håll, 
inklusive än fler från utlandet, något som bidragit till att vi kan 
vara just den resurs som behövs för musiklivet. Samarbetet med 
Nacksving Studios har fortsatt, om än med tre istället för fyra 
akter som tidigare. I övrigt har arbetet med att supporta musiker 
och musiklivet fortsatt, vi har backar resor och turnéer, backat ar-
rangörer och festivaler inom regionen, bjudit in relevanta gäster, 
och fortsatt med samma kraft som tidigare.

Slöjd
Slöjdkoordinatorernas arbete har dominerat året, med målet att 
utarbeta och sammanställa en metodguide för slöjd och vidgat 
deltagande. Projektet roddes i hamn och 2 tusen exemplar av 
Slöjda gemenskap – en guide i mod och tålamod trycktes (finns 
på KulturUngdom, Hemslöjdskonsulenterna på Västarvet samt 
skickats ut till alla bibliotek i regionen tillsammans med slöjdtid-
ningen Till handa). Projektet har bidragit till ökad synlighet, både 
fysiskt i form av nätverksträffar och föreläsningar, och
digitalt på hemsidan. Att öka synligheten för slöjd har genom-
syrat årets aktiviteter. Digitalt sett har det
publicerats bild/text-serierna Textila Texter och The Will to Cre-
ate, och fysiskt sett har möten och dialoger i form av utställnin-
gar, visningar och workshops genomförts. Vi har varit på platser 
som exempelvis Textilmuseet, Alingsås Konsthall och Café 
NäRA i Borås, arrangerat Slöjdläger samt gjort inspel inom pro-
jektet Ung Kultur Utmanar den Urbana Normen i Alingsås och 
Bollebygd. Arbetet med historia, tradition, hantverksberättande 
och möten via slöjd och textil design har förverkligats i fem kom-
muner genom projektet och utställningen Fraidoon Temmoree – 
Culture Clothes – LGBT life in Afghanistan.
Samverkan med kommuner och lokalt aktiva aktörer inom slöjd 
har varit prioriterat. Genom dessa samarbeten skapar man platt-
formar och arenor för unga att visa upp och dela med sig av sitt 
slöjdande.

Text
Hösten 2017 var starten för en ny satsning på poesi genom 
Månadens poeter. Dessutom initierades publiceringskoncepten 

Brevättelser och Minnesbilder – spår, platser, berättelser. Poesi 
och prosa får därmed ökad synlighet, jämte veckokrönikorna som 
fortsätter att generera engagemang bland medlemmarna. Fokuset 
att lyfta personer som är normbrytare något vis, samt målet att nå 
personer som identifierar sig som män/killar, har varit ständigt 
närvarande. Vi är nöjda med att till exempel ha jämn represen-
tation i satsningen Månadens poeter. Utställningar med fokus 
på text har genomförts, exempelvis under Borås Pride, inom 
projektet Ung Kultur Utmanar den Urbana Normen och inom 
samarbetet med Kultur 4ür Västra Götaland och No Limit. Vidare 
har vi haft medverkan under
Bollebygd Pride, Trollhättan Poesifestival, Dalslands Bokdagar 
och Almedalsveckan. Ett antal workshops kring skrivande, bokut-
givning och textkonst har genomförts, och dialogen kring att ar-
rangera och delta på kurser inom skrivande/text kommer fortsätta

Ung  Kultur  Möts
Våren är som alltid en intensiv period för UKM (Ung Kultur 
Möts). Tio lokala UKM-festivaler genomfördes tillsammans med 
14 kommuner i regionen, och årets regionfestival arrangerades i 
Ale kommun. 80 unga kreatörer och konstnärer från hela Västra 
Götaland deltog på regionfestivalen. Årets riksfestival gick av 
stapeln i Västerås, dit 38 unga kreatörer och konstnärer från re-
gionen åkte. I arrangörsgrupperna till samtliga festivaler har unga 
haft en aktiv roll i arbetet med, inför och under varje festival. På 
det viset stärker UKM ungas röst i kulturlivet – inte enbart som 
kulturutövare – utan även som arrangörer och
producenter. Nytt för i år var lanseringen av UKM Konstcamp, 
med syfte att lägga fokus på och
lyfta konsten. UKM Konstcamp genomfördes i december i 
Dalsland, i samarbete med Region Värmland.
Vidare gjordes även ett utbyte mellan Västra Götaland och Hed-
mark Fylke i Norge. 18 unga kreatörer, konstnärer och arrangörer 
tog denna möjlighet till inspiration och kunskapsutbyte.

Samarbeten  med  mindre  orter  och  kommuner
KulturUngdom är som främjande organisation ständigt i sam-
verkan med kommuner och organisationer. KulturUngdom 
samverkade under perioden 2015-2017 i mer eller mindre grad 
med alla kommuner i regionen. I de 13 kommuner och orter som 
har mindre än 10.000 invånare samarbetade vi med 10 av de 13 
mellan åren 2015-2016. Under 2017 hade vi samarbeten och/eller 
aktiviteter i 11 av dessa 13 kommuner.

Landsbygdsfokus
I det landsbygdsfokus som KulturUngdom har växer samverkan 
och aktiviteter fram. Nätverket Unga på landsbygden har under 
2017 haft en turné med unga konstnärer från hela Sverige. I 
Västra Götaland ordnade vi med två platser för den turnérande 
utställningen i Alingsås och Bollebygd. Projektet Ramaskri – där 
möten på spännande kulturarvsplatser eller lokala marknader 
mellan modiga, kreativa människor varit i fokus – är en slags 
föregångare till Avtryck. Samhällsengagemang, aktivism och 
konst har varit grunden i aktiviteterna som genomförts under 
Avtrycks flagg på olika små orter i regionen, som Grästorp och 
Nossebro. Under våren 2018 fortsätter detta i bland annat Lim-
mared, Vårgårda och Tranemo.
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Personal 2017 

Inger Unenge/Verksamhetsledare
Andreas Sollén & Tatiana Madrid/Kommunikation
Andrea Ohlander/Ekonomiansvarig
Elin Åström/Ung Kultur Möts & Avtryck
Erik Hjortstam/IT & AD
Erik Lundin/Film Övrigt 
Joen Windahl/Film
Julia Wiel/Imagine Sweden
Malin Bodin/Ung Kultur Möts
Mattias Tell/Musik
Robin Havbring/Musik & K-Pengar 
Sara Östebro/Dans/Konst/Teater
Stina Nilss/Slöjd & Text
Tilde Hjelm/All Together Now
Yohanna Eek/Projektledare Musik Direkt

PERSONAL - STYRELSE
Styrelsen 2017

Valentina Velasquez, ordförande
Emmelie Mohlin Z, v.ordf.
Hossein Alizadeh 
William Soovik
Salomon Jakobsson 
Sara Kardirsson 
Filip Darj 
 
Johan Björklund, suppleant
Ellinor Andersson, suppleant 

Frida Lernstål, valberedning
Johan Reiman, valberedning 

Frida Stålhandske, Föreningsrevisor

Foto: Josefine Larsson
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Deltagare/publik egen verksamhet 
och samarbeten: 
49 181 st (2016: 59 741 st)

K-Pengar 2017

Deltagare/publik: 42 767 st (2016: 42 474 st)
Totalt antal ansökningar: 273 (2016: 304)
Beviljade ansökningar: 197 st (2016: 222 st)
Avslagna ansökningar: 72 (2016: 80)

Beviljad summa i snitt: 7362 kr (2016: 6752 kr)
Kommuner som berörts av beviljade K-Pengar: 33 (2016: 34)
Kommuner i VGR som nåtts av projekten: 48

Total summa (Bifall + avslag): 3 054 878 kr (2016: 3 140 321kr)
Total beviljad summa: 1 450 462kr (2016: 1 499 066 kr)
Total avslagen summa (Avslag): 909 751 kr (2016: 830 715 kr)

Total omsättning projekt: 13 228 899 kr (2016: 11 633 183 kr) 
Siffran inkluderar bidrag som genomförda projekten erhållit från 
andra håll, sponsorer samt intäkter för evenemang. 

Totalt antal publik/deltagare: 91 948 st (2016:102 215 st)
(egen verksamhet, samarbeten och K-Pengar)

STATISTIK 2017
Ansökningar/Konstform 
 
Kommun   Totalt Bifall Avslag

Annan Festival   17 10 7
Bildkonst   25 19 6
Dans    21 17 4
Dokumentärfilm   20 15 5
Konstfilm   6 5 1
Musik    35 17 18
Musikfestival   22 16 6
Musikturné   16 13 3
Musikvideo   20 15 5
Övrigt    3 3 0
Slöjd    4 2 2
Spelfilm    28 24 4

Foto: Josefine Larsson
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Den 20–21 maj fylldes Ale Kulturrum 
av 90 st ungdomar och ledare från hela 
Västra Götaland. De samlades för att 
genomföra 2017 års regionfestival av 
Ung Kultur Möts. UKM, som det kal-
las, är mötesplatser i form av festivaler 
där unga människor får uttrycka sig 
kreativt och konstnärligt för en publik. 
Unga arrangörer skapar dessa arenor 
tillsammans med vuxna samordnare. 
Deltagare från de lokala festivalerna 
har alltså blivit vidareskickade av en 
urvalsgrupp till regionfestivalen som 
hölls under helgen.

Gjorde succé
Såväl deltagare som arrangörer var mycket 
nöjda med helgens festival.
- Riktigt bra! Vi har en skön stämning och 
lokalen är verkligen gjord för ett sådant 
här arrangemang, säger Mahan Zirdehi, 
som under helgen var både deltagare och 

arrangör. Vi fick dessutom bra väder så jag 
har inget att klaga på, avslutar han.
Bra lokal gav lyckad festival
Ale kulturrum var den ultimata UKM-
lokalen. Allting fanns i en och samma 
byggnad vilket uppskattades mycket, och 
närheten till Ale Torg var ett plus i kanten.
De många klassrummen inne på Da 
Vinciskolan fick agera sovsalar för de 
tillresande och på den gräsade innergården 
kunde deltagarna göra olika aktiviteter i 
det så kallade ”chillzone”. Även fritids-
gården Ungkan hade öppet och erbjöd bil-
jard, pärlplattor, härligt häng och mycket 
annat.
- Ungdomsgruppen som styrde upp UKM 
här i Ale har gjort ett fantastiskt fint 
arbete, säger Tommy Westers, ungdom-
scoach på Ungkan.

Även scenen imponerade på många. Kevin 
Jansson från Bengtsfors, som utgjorde en 

del av bandet KKB&TSH, var mycket 
nöjd.
- Scenen var perfekt! Dessutom var ljud- 
och ljusteknikerna fantastiska. De visste 
precis hur de skulle placera ljudet och de 
lyssnade på våra önskemål, berättar han.

UKM-konceptet gillas
- Jag älskar att det inte är en tävling även 
om det säkert finns en vilja hos deltagarna 
att gå vidare till nästa steg, säger Tommy 
med ett leende. Men det är ju inte för att 
vinna, utanför att själva eventet är så roligt 
och givande och att de inte vill att det ska 
ta slut.

Allt som allt blev helgen mycket lyckad. 
Med vädret på vår sida och härliga del-
tagare, arrangörer och ledare blev det en 
solklar fullpoängare.

/Linn Costa

Artikel hämtad från KulturUngdoms hemsida 2017
UNG KULTUR MÖTS REGIONFESTIVAL I ALE



Artikel hämtad från KulturUngdoms hemsida 2017

Medlemmen Martina Sandström har sammanställt en finfin 
skrivguide som du hittar här nedan. Vi tackar och bockar för 
alla de matnyttiga tipsen och passar på att ställa några väl 
valda frågor.

Hej Martina! Berätta: vem är du?
Hej! Jag är en småstadstjej vilsen i storstan, född och uppvuxen 
i Falköping men bor numera i Stockholm. På dagarna pluggar 
jag skönlitterärt skrivande vilket innebär att jag skriver och läser 
mest jämt. När jag inte gör det hänger jag med vänner, dricker te, 
lyssnar på musik, sträckkollar Girls, går långpromenader, utfor-
skar Stockholm, också drömmer jag om London.

Du går alltså på en skrivarutbildning: hur hittade du den, 
vad drog dig till just den utbildningen och vad är dina 
förväntningar på den?
Precis, jag går en grundkurs i litterär gestaltning vid Jakobsbergs 
folkhögskola och trivs jättebra. Jag minns faktiskt inte hur jag 
hittade den, det kan ha varit så enkelt som en google-sökning. 
Det som drog mig till just den kursen var dels att den är placerad 
strax utanför Stockholm och jag var nyfiken på storstan. Men 
också för att den ger en bred grund inom skrivande, man får testa 
på flera olika genrer på ett prestigelöst sätt. Jag tyckte också att 
det var kul med en skrivarkurs som inte var på distans utan en 
hamnar i en klass med andra skrivande personer. Mina förvänt-
ningar när jag sökte var nog bara att få skriva mycket och sen få 
respons på det — och det har jag fått!

Hur ser din relation till skrivande ut?
Fastän jag har ägnat snart ett helt år till skrivande så skulle jag 
säga att relationen ändå är ganska ny. Jag är ingen person som 
föddes till att bli författare utan mitt intresse har växt med tiden 
och kommit fram ur andra konstformer. Innan jag studerade 
skrivande så var det musik som gällde och jag skrev lite sven-
ska pop-låtar, men en dag så försvann lusten till att skriva själva 
musiken men texten fanns kvar och på den vägen är det. Jag kän-
ner att jag fortfarande har mycket kvar att lära mig och mycket 
kvar att utveckla.

Vad hoppas du att din skrivguide ska bidra med?
Jag hoppas att den ska bringa skrivlust! Till de som har berättel-
ser och ord inom sig som vill komma ut, men inte vet var de ska 
börja. I guiden har jag samlat några grundstommar som man kan 
tänka på när man vill börja skriva prosatext.

Vilka andra sätt att komma framåt i sitt skrivande vill du 
tipsa om?
Kanske att starta en liten skrivarcirkel eller bara hitta en skri-
varkompis eftersom skrivandet kan ju vara ganska ensamt. Då 
kan man till exempel ge varandra skrivuppgifter, läsa varandras 
texter, ge respons men framförallt peppa! En bokklubb tänker jag 
också kan vara kul, att läsa mycket tror jag är grundläggande för 
att utveckla sitt skrivande. Att diskutera böcker och djupdyka i 
dem tillsammans med andra tycker jag är väldigt givande.
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Vi har ett nytt LSU, långsiktigt upp-
drag, från Västra Götalandsregionen. 
Tre mål ska vi uppnå och de är ganska 
lika de mål vi hade under den tidigare 
treårsperioden. De är:

Mål 1 - KulturUngdom är en efterfrågad 
resurs för ungdomar i Västra Götaland 
med
särskilt fokus på att engagera fler unga på 
landsbygd och i förort.

Mål 2 - KulturUngdom är en efterfrågad 
kunskapsresurs av kommuner och civil-
samhälle
för utveckling av lokal ungdomsverksam-
het.

Mål 3 - KulturUngdom utvecklar kapac-
iteter tillsammans med regionala, natio-
nella och
internationella aktörer och nätverk för att 
möjliggöra ungas möten, mobilitet och
erfarenhetsutbyten.

Här följer ett axplock av vad vi planerar 
genomföra under 2018 för att nå våra mål

Avtryck
Avtryck är ett nytt konstprojekt knutet till 
platser och aktivism utifrån frågan ” Vill 

du förändra världen med din konst?” Vi 
har inplanerade aktiviteter under vår och 
försommar med processer där vi skapar 
tillsammans på mötesplatser där samhälle, 
konst och aktivism möts. De platser vi 
har valt första halvåret 2018 är Göling-
storp/Limmared, Vårgårda och Visby ( 
Almedalsveckan). Därefter ska vi göra en 
utvärdering av projektstarten.

Mitt hörn av världen
Ett treårigt filmprojekt finansierat genom 
Arvsfonden. Ambitionen är att i detta 
projekt bygga upp plattformar för film-
intresserade unga på sju orter i regionen. 
Här ska de kunna nätverka, utvecklas och 
skapa i grupp såväl som individuellt, och 
vi kommer bl.a. att erbjuda dem möjlighet 
att delta i ett stafettkonstverk. Projektet 
startar våren 2018.

UKM
Under 2018 ska det fortsätta arbetas 
för att UKM ska bli Västra Götalands 
främsta mötesplats för, av och med unga 
kulturutövare och arrangörer. Alla unga 
i Västra Götaland ska ha kännedom om 
UKM och tillgång till en UKM-festival. 
UKM skall fortsatt arbeta för att vara 
tillgänglig för alla oavsett kön, etnicitet, 
religion, politisk åskådning, sexuell läggn-

ing, socioekonomiska förutsättningar eller 
funktionsvariation.

Imagine
Imagine fortsätter vara den musiktävling 
som funnits genom åren under det tidigare 
namnet Musik Direkt och som varit det 
första steget för många artister att utveckla 
sin musik. Vi vill nu ge utrymme för music 
camps inom Imagine och utveckla ungas 
arrangörsskap. Det är där vi ser behovet 
som störst.

Musik
Inom musiken erbjuder vi infrastrukturell 
support, likt tidigare år kommer vi vara 
en resurs för våra medlemmar. De frågor 
de har besvaras och tillgängligheten finns 
på telefon, mejl och i fysiska möten. Vi är 
ett bollplank kring mycket och vi kom-
mer jobba vidare med studiomöjligheter, 
arrangör- och festivalsupport, turnéer och 
utbyten med festivaler utomlands, med att 
bjuda hit gäster - både musiker och aktörer 
- och bara fortsätta vara med i matchen. 

Film
KulturUngdoms filmdag fortsätter att 
utvecklas. I februari får medlemmar möj-
lighet att visa upp sina filmprojekt under 

VERKSAMHETSPLAN 2018
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Göteborgs Filmfestival och Frilagrets tak. 
I år har vi spännande samtal med filmarna 
från scenen samt inbjudna etablerade 
regissörer som delar sina erfarenheter. Här 
delas också KulturUngdoms filmpris ut till 
en filmare som berättar viktiga historier 
som sällan ges utrymme.
I april kommer den 3:e upplagan av 
Skaraborgs Filmfestival gå av stapeln. 
Unga filmare från Skaraborg visar sina 
filmer, träffas och lär sig om filmskapande. 
En heldag där workshops på  dagen blir 
filmvisning på kvällen. Grästorp tar nu 
över värdskapet från Skövde. På ett hörn 
är även Falköpings kommun med som 
kommer att ta stafettpinnen 2019. Under 
hösten fortlöper arbetet med 2019 års 
festival.

Text
Vi fortsätter med krönikörer samt poesi- & 
prosa-publiceringar på vår hemsida. Ut-
forska intresse för scener för text, genom 
exempelvis ett slags turnéer - både för 
skrivande och uppläsningar i samarbeten 
med enskilda personer samt tex bibliotek, 
konsthallar och kulturarvsplatser. Vi ska 
medverka på festivaler och arrangemang 
med fokus på text. Kontakt med kultur-
festivaler och specifikt litteraturfestivaler 
i Västra Götaland. Möta intresset av att gå 

kurser, skriva gemensamt, lära av varan-
dra och bjuda in till träffar där skribenter 
möts, med krönikörerna och övriga 
intresserade. Här ryms även att där det 
passar försöka skapa “blandade grupper” 
utifrån kön, bakgrund, funktion etc för 
vidgat deltagande.

Slöjd
Slöjdläger i tre delar, till hösten - mindre 
varianter av tidigare Slöjdläger. Här ryms 
även processer, möten, workshops med 
regional inbjudan. Side by side – musika-
lisk patchwork genomförs under Imagine 
delfestivaler i Mellerud och Vara, samt 
ställs ut under riksfestivalen i Uddevalla. 
Ett slags samverkan också med Västarvets 
hemslöjdskonsulenter och deras projekt 
”Tidens Täcke” under februarilovet. Tema 
här är tillsammans, möte, ålder, tid, ålder-
suppskrivningar, förändring. Allt görs med 
en aktiv antirasistisk grund och vänder sig 
till nyanlända såväl som etablerade. Sa-
marbete med föreningen Ta i Hand för att 
tillgängliggöra deras arbete också för fler 
unga och möjliggöra arbete på fler platser 
i regionen.
Med mötet i fokus göra något ihop med 
nya kulturutövare inom Sverock , cosplay 
och lajvverkstan

Westside Music Sweden
Genom arbetet med Westside Music 
Sweden (WMS) når vi det tredje målet för 
vår verksamhet ; att jobba regionalt med 
internationella aktörer och utbyten. Det 
är ett prioriteringsområde där vi 2018 ska 
försöka sätta partnerskap med internatio-
nella festivaler. Förra året besökte vi via 
WMS åtta festivaler, vilket i år ska bli tio. 
Målet är att utveckla kapaciteten för re-
gionala musikbolag via relevanta spelplat-
ser för deras artister och representanter. 
Strategien är att säkra samarbeten på fler 
motiverade platser inför kommande år.

Excite Music
Här är vi lead partner för ett tvåårigt pro-
jekt finansierat av Creative Europe. Basen 
kring Excites verksamhet är densamma 
men vi har ökat med fyra ”associated 
festivals” i fyra länder vi inte jobbat med 
tidigare, vi gör egen scen på Reeperbahn 
Festival i Hamburg, vi ska göra Artist De-
velopment Camps och vi har budget och 
möjlighet på att dokumentera aktiviteterna 
och även öka vårt pr-arbete. 

K-Pengar
Vi fortsätter åka runt i regionen och prata 
K-pengar med unga. Ombyggnad av vår 
hemsida för K-peng ska göras 2018.

VERKSAMHETSPLAN 2018
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