


2008 och 2009 är år som präglas av allt 
från Kulturutredningar till finanskriser 
med ökad arbetslöshet, men också år då 
kreativiteten har blomstrat, nya arenor  
formas, fantastiska projekt och  
arrangemang förverkligas och ett Europa  
som kommer närmare. 
Ett bultande, pulserade, spretigt och  
alldeles, alldeles underbart kulturutbud 
som presenteras genom alla grymma  
grupper, band, filmare, konstnärer,  
arrangörer, föreningar, dansare, poeter, 
författare, VJare, DJare med flera.
Västra Götalandsregionen är en av  
Sveriges främsta kulturregioner och enligt 
vår mening, på grund av er som aldrig ger 
upp och som vägrar sluta ta för er!

Alla unga medborgare har rätt att deltaga i 
och påverka kulturutbudet, sägs det. Ändå 
visar rapporter på hur den yngre  
generationen mer och mer trycks ut 
periferin och ofta visualiseras som en 
apatisk och oengagerad generation. 
Ungdomsstyrelsen meddelar att endast 5 
procent anser att de kan påverka politiska 
beslut och upplever att besluten är så 
komplicerade att det är bättre att experter 
bestämmer. Unga medborgare är relativt 
pessimistiska i sin syn på medborgarin-
flytande och skrämmande skeptiska till att 
medborgare kan påverka förtroendevalda.  
Vi möter en annan verklighet, genom den 
kultur som produceras och arrangeras 
av unga. Här används den demokratiska 
rättigheten att reflektera runt sin samtid, 
här tar man ställning, här engagerar man 
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sig, här tar man sin egen plats utifrån sina 
egna villkor. Vi möter en generation fylld 
av entreprenörskap, vilja, engagemang och 
kreativitet. Problematiken är dock att de 
strukturer som finns runt dessa människor 
inte riktigt har hunnit med. Otaliga försök 
har gjorts att pressa ihop yviga och ban-
brytande idéer i en byråkratisk och något 
förlegad form som efter oändliga försök, 
ändå inte riktigt passar. Det vill vi ändra 
på. Vi vill verka i brytpunkten mellan det 
civila samhället, det offentliga och  
näringslivet - där möjliggörs utveckling. 
KulturUngdom bygger på vad unga själva 
vill göra och finner intressant. 
Vi styr inte den unga kreativiteten, vi  
synliggör och hjälper till att realisera den. 

Satsningar på ungkultur är en viktig del 
av visionen kring det goda livet och en 
förutsättning i diskussioner kring hållbar 
utveckling. 

Sofia Lubian
Verksamhetsledare KulturUngdom

Dokument som präglar KulturUngdoms 
verksamhet är:
*Västra Götalandsregionens kulturvision
*Västra Götalandsregionens vision om 
Det goda livet.
*FNs allmänna förklaringar om mänskliga 
rättigheter
*FNs Barnkonvention
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Vi ser den unga kulturen som ett funda-
ment för ett välmående samhälle. Kulturen 
är ett fenomen som förenar människor och 
korsar gränser, som skapar förståelse och 
tolerans, som leder till dialog och bildning. 
Utan plattformar riskerar många ung- 
domars intresse för kultur att aldrig  
blomma ut och nå sin fulla potential, oav-
sett om deras ambition är att spela lokal-
teater, skriva noveller, anordna festivaler 
eller bli popstjärnor. Vi ser att det finns en 
oerhört viktig funktion att fylla i detta; en 
funktion som i alla avseenden ligger i hela 
regionens intresse – bland annat för en 
bättre fungerande integration, ökad  
sysselsättning, ett brinnande entreprenör-
skap, ett levande kulturliv och en fortsatt 
vital ideell folkrörelse. Om vi inte  
tillvaratar ungdomarnas kompetens idag 
har vi ingen kultur imorgon. 

Organisation och verksamhetsidé
KulturUngdom är en ideell förening som 
är verksam i hela Västra Götalands- 
regionen. Föreningen utgör en plattform 
för att stötta och realisera ungas idéer och 
projekt kring kultur. KulturUngdom är 
också en knutpunkt i ett ständigt växande 
nätverk av nationella och internationella 
aktörer. Föreningen arbetar för att främja 
unga kulturutövares och arrangörers 
demokratiska rättigheter till inflytande och 
delaktighet i det regionala kulturlivet.  
KulturUngdom arbetar efter grundsatsen 
av och med ungdomar. Av och med in-
nebär att verksamheten i huvudsak skall 
bedrivas på ungdomars initiativ, genom 
ungdomars deltagande och genom  
ungdomars utförande.  

Målgrupp 
KulturUngdom riktar sig primärt till alla 
unga kulturaktörer/kulturintresserade  
mellan åldrarna 13-26 år – enskilda, i 
grupp eller organiserade i föreningar som 
är bosatta inom Västra Götalansregionen. 
KulturUngdom riktar sig sekundärt till 
alla övriga, oavsett ålder och hemvist, 
som anser att den verksamhet som bedrivs 
är viktig och intressant. Den sekundära 
målgruppen kan till exempel bestå av 

beslutsfattare eller personal inom  
offentliga, privata och ideella  
organisationer som på ett eller annat sätt 
har intresse av eller inverkan på ung-
kulturen. 
Föreningens resurser och medel skall  
placeras inom målgruppen ungdomar  
mellan 13-26 år bosatta i Västra  
Götalandsregionen.

Värderingsplattform
KulturUngdom är en politiskt och religiöst 
obunden förening. Verksamheten skall 
genomsyras av demokrati och yttrande-
frihet. Föreningen tillämpar principen om 
allas lika värde oavsett egenskaper som till 
exempel kön, etnisk bakgrund, religion, 
sexualitet eller funktionsnedsättning. I 
alla delar av KulturUngdoms verksamhet 
beaktas perspektivet av en miljömässigt 
hållbar utveckling.

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

 Verksamheten skall:
• Ständigt vila på grundsatsen: av och med 
ungdomar.
• Ständigt sträva efter jämställdhet, mång-
fald och tillgänglighet. 
• Synliggöra och lyfta fram den unga 
kulturen.
• Synliggöra unga kulturskapare och  
arrangörer genom medlemskap i  
KulturUngdom.
• Främja ungas demokratiska rättigheter 
till inflytande och delaktighet i det  
regionala kulturlivet.
• Genom kompetens, lyhördhet och  
flexibilitet realisera ungas idéer och  
projekt.
• Utveckla verksamheten i dialog med 
föreningens medlemmar.
• Bana väg för de nya uttryck som mål-
gruppen utvecklar.
• Verka för att riva hinder för alla ungas 
rätt till eget kulturskapande oavsett funk-
tionsnedsättning eller funktionshinder.
• Bevaka och föra fram ungas rättigheter 
och behov i den strategiska utvecklingen 
av Västra Götalandsregionens kulturliv.
• Verka för ökad mobilitet och utbyte med 
andra länder hos målgruppen
• Lyfta fram och hitta vägar för att främja 
det unga entreprenörskapet  
• Verka för ett mer åldersintegrerat sam-
hälle där ungas idéer och initiativ sätts i 
främsta rummet.
• Verka för en geografisk och social ut-
bredning av ungkulturellt utövande.
• Aktivt anpassa hemsidan så att den 
speglar såväl verksamhet som omvärld på 
ett ständigt uppdaterat sätt.
• Arbeta i linje med de kulturpolitiska styr-
dokumenten ”Det goda livet” och ”Västra 
Götalandsregionens kulturvision”.
• Aktivt arbeta för att förenkla,  
modernisera och avbyråkratisera processer 
kring ungkulturellt stödarbete.  
• Arbeta resurseffektivt och målmedvetet 
inom ramarna för verksamhetens syfte.
• Utförligt dokumentera och utvärdera 
verksamheten och dess projekt. 
• Utveckla och sprida innovativa metoder 
för kulturverksamhet.  
• Ha en styrelse med målgruppsmajoritet.

Vision KulturUngdom
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Utvecklingen går mot större, mer genom-
arbetade och proffsigare projekt. Sanna 
Eskilsson och Mattias Tell ser också att 
ett ökat antal tjejer söker K-pengar och att 
fler konstformer har letat sig in. Inte minst 
teaterprojekt och festivaler med blandad 
kompott; musik, bildkonst, dans. Och vad 
gäller filmen, så står K-pengar bakom 
många av de kortfilmer som görs av unga 
filmare i regionen idag – några andra 
direkta stöd finns inte. K-pengar har blivit 
ett begrepp.

Sedan år 2006 har KulturUngdom haft 
möjlighet att dela ut stöd till ungas kultur- 
projekt i Västra Götalandsregionen. I 
början var det på försök som Kultur-
nämnden överlät en del av sin projektpott 
på oss - vi fick 300 000 kr att fördela 
första året. Summan fördubblades år 
2007 och 2008 fanns det 900 000 kr i 
K-pengakistan. De tog slut i månadsskiftet 

oktober-november. Då hade 120 projekt 
fått stöd. 
Det är Sanna Eskilsson, ungkultur- 
konsulent, och Mattias Tell, musik- 
konsulent, som handlägger  K-penga-
ansökningarna som kommer in. För att 
kunna fatta så bra beslut som möjligt finns 
en referensgrupp/beslutgrupp av  
kollegor med i arbetet. Möten hålls en 
gång i veckan. Målet är att ingen skall 
behöva vänta längre än en månad på beslut 
och utbetalning. Och att de lägre beloppen 
skall rullas iväg så fort som möjligt, helst 
inom en vecka eller två. 
När det gäller de lite större ansökningarna 
så skulle Sanna vilja träffa dem som söker, 
oftare än vad som sker nu.
- Det hade varit bra, så skulle man slippa 
en massa mail- och telefonkontakter som 
tar tid. Att ha möten med alla skulle ju inte 
fungera, om man inte har en renodlad K-
pengatjänst, men vi kanske skulle skriva 

det i kriterierna; ”Vi träffas gärna..:”
Från start har det funnits en målsättning att 
dela ut K-pengar till så många projekt som 
möjligt. Det innebär att de stora beloppen, 
runt maxgränsen 50 000 kr, inte betalas 
ut särskilt ofta. K-pengarna skall vara en 
del av finansieringen av större projekt, 
inte bära hela kostnaden. Så har det också 
blivit– den sammanlagda kostnaden för 
alla projekt som fått K-pengar 2008 är  
4 miljoner, vilket kan ställas mot de  
900 000 kr som KulturUngdom har haft  
att fördela på dem. Det innebär att större  
projekt har haft en rad andra sam-
arbetspartners, vilket är precis som det 
skall vara.
- Vi har startat ett samarbete med de  
kommuner som har, eller är på gång med 
ett snabbslantssystem, berättar Sanna. Vi 
träffas då och då och diskuterar  
administrativa förutsättningar och  
kreativa lösningar att stötta varann.         

K-pengarna nådde 29 000 personer 
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K-pengaansökningar från kommuner som 
har snabbslant skickas numera över till 
dem, så vi kan samordna det hela.
Hittills är det Alingsås, Uddevalla,  
Trollhättan, Borås, Göteborg och Skövde 
som mött upp. Skövde har ännu inte 
startat, men är intresserade av att vara med 
i diskussionerna. Och från de kommuner 
där ett stödsystem finns, där ser man en 
tydlig nedgång av K-pengaansökningar. I 
alla fall inom de kriterier som kommunen 
har. 

- För Göteborgs del kan det betyda att vi 
får in fler ansökningar från 26-åringar som 
inte är berättigade till snabbslant – gränsen 
går vid 25 år där. Vi får också ansökningar 
som gäller film- och mediaproduktioner 
och även musikarrangemang, där grupper 
från andra håll har bjudits in, eller som 
arrangeras i Göteborg, men av personer 
från kranskommuner. De får heller inte 
snabbslant, konstaterar Sanna.

Samarbetet mellan kommunerna är nog 
så viktigt då den geografiska spridningen 
lämnar mycket i övrigt att önska. Ungefär 
hälften av K-Pengarna har gått till  
Göteborg två år i rad. En hel del har sökts 
av projekt, baserade i förorterna. 
- Om man tar bort musikprojekten från 
den totala summan kniper 031-området 
ungefär 70 procent, inom en del konst-
former är siffran ännu högre. Tyvärr är 
inte kurvan neråtgående. Detta är något vi 
måste ta på allvar, säger Mattias Tell.

En av de största vinsterna med  
kommunernas snabbslantssystem är att 
de unga lär sig vem man kan prata med i 
kommunen, vem man vänder sig till för 

att kolla om man kan få lokalsubventioner 
till exempel. Det innebär att K-pengar inte 
behöver sökas till det. 
- Alla kommuner bör kunna ställa upp med 
lokaler till ungas arrangemang, tycker vi, 
säger Sanna. Så vi uppmanar de unga att 
ta kontakt med de lokalansvariga i kom-
munen och vi kan också ställa frågan till 
kommunerna, varför de unga skall tvingas 
betala. Risken är att vi curlar sönder  
arrangemangen om vi tar sådana kostnader 
via K-pengar.
Om ännu fler kommuner bestämde sig för 
att ha en pott medel till ungas  
arrangemang, skulle K-pengarna i större 
utsträckning kunna användas till regionala 
projekt, enligt Sanna Eskilsson. Och till 
turnéer inom och utanför region och land, 
som inte kvalar in i kommunala stöd.
- Vi kan också fortsätta stötta film som 
spelas in i en annan del av landet, men av 
filmare som är bosatta i Västra Götaland, 
säger Sanna. 

Att KulturUngdom förfogar över K-pengar 
har stor betydelse för verksamheten,  
eftersom vi kan gå in och stötta direkt. 
Mer verkstad, mindre snack.
- Det är en naturlig utveckling. Det blir 
en symbiosverkan, det ger fler kontakter, 
genererar fler medlemmar och stärker 
föreningarna. Vi är främjare på riktigt.
K-pengarna stimulerar den unga kulturen 
och innebär att KulturUngdoms personal 
inte behöver vara med personligen över-
allt, vilket ju är en omöjlighet i en så stor 
region. 
- Om de inte hade funnits, skulle vi 
förmodligen coacha de projektledare som 
hör av sig till oss, och hjälpt dem att finna 
andra bidragsgivare, tror Sanna. Det hade 

inneburit en massa äskningsjobb för alla 
på KulturUngdom.
Att arrangemang och projekt blir av, tack 
vare K-pengar och bidrag från andra håll, 
innebär att det lokala näringslivet också 
får ett uppsving. Enligt rapporterna har 
projekten genererat transporter för  
400 000 kr, ljudteknikhyror på 420 000 
kr, lokalhyror på drygt 300 000 kr och 
mat-kostnader på över 140 000 kr. Nog så 
intressant och viktigt, inte minst i dessa 
tider.

Vid årsskiftet 08-09 införs digitala K-
pengaansökningar och rapporter på den 
nya hemsidan. Fördelarna är många; det 
är enklare att fylla i och sända och det blir 
lättare att ta kontakt med andra som har 
fått stöd, eftersom rapporterna kommer att 
bli synliga på hemsidan. Det kan innebära 
att kontakter skapas mellan projektledare 
och arrangörsgrupper, vilket vore en 
spännande utveckling. Men det kan finnas 
risker med digitalisering också, tycker 
Sanna.
- Det kan bli för lite punk. Ansökningarna 
blir mer byråkratiserade och mer lika. Det 
kan också finnas en risk att man söker 
mer än vad man behöver, att det finns en 
känsla av att KulturUngdom är en  
myndighet.

Det vill Sanna Eskilsson och Mattias Tell 
på alla sätt undvika.
- Vi vill att K-pengarna skall vara verk-
stadspengar! De skall vara en del i att 
projektet blir av, inte en förutsättning.  

Deltagare, arrangörer, publik:  
29 069 personer

“Vi vill att K-pengarna skall vara verkstadspengar! 
De skall vara en del i att projektet blir av, inte en 
förutsättning.”
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Geovanny Hägg drömmer om en magisk 
trädgård, fylld av labyrinter, John Bauer- 
troll, skogsrån, fauner och centaurer. En 
gång, när han har barnbarn, skall den stå 
klar. Hans Gloria-projekt är ett steg på 
vägen dit. K-pengar gjorde henne möjlig.

Geovanny, 20 år studerar vid Form-
akademin i Lidköping, en KY-utbildning 
där han utbildar sig inom grenen 
modelltillverkning. 
- Jag trivs bra eftersom man får testa olika 
saker och olika material där, säger 
Geovanny Hägg. Min praktik och 
examensarbete gör jag på ett stenhuggeri 
som tillverkar gravstenar. Det är tungt med 
sten, men jag har tagit chansen att testa 
att göra halvmeterstora ansikten, som nog 
skulle platsa i min trädgård.
 
Han har fått fria händer under sin praktik 
och har kunnat studera branschen utifrån. 
Det han ser är att de fortfarande arbetar 
med 80-talsdesign på stenhuggerierna. 
- Människor vill ha annat idag – en kvinna 
önskade en sten i form av en segelbåt 
till exempel, eftersom hennes man var 
segelintresserad, berättar Geovanny. Och 
jag har själv en idé till en gravsten som 
också kan fungera som fågelbord, jag vet 
att det finns önskemål om det.

Sten är ett nytt material för honom, men 
han gillar utmaningar och han gillar att 
pröva sig fram. Han arbetar parallellt med 

att göra båtmodeller, som mest är i trä. 
Några av dem finns med på en utställning 
på Sjöhistoriska museet i Stockholm. 

Så länge han kan minnas har han tecknat 
och skissat och trädgårdsdrömmen föddes 
när han som liten lockades på upptäckts-
färd i sin farfars hus och trädgård, på jakt 
efter sina födelsedagspresenter. Farfar 
var arkitekt, och gillade att rita kartor till 
Geovanny – att finna presenterna blev ett 
äventyr i sig, något som satt spår.
Att skulptera Gloria blev en utmaning, 
eftersom hon skulle tillverkas på bara två 
veckor. Skulle det lyckas, kände han att 
trädgården inte vore omöjlig heller.
Av 117 kilo lera, gips och mycket tanke- 
och handarbete blev hon till. Geovannys 
idé var att skulptera en kvinnokropp, en 
galjonsfigur som är det enda som finns 
kvar av en krossad båt. 
Två och en halv vecka tog det och lagom 
till Porslinsfestivalen i Lidköping i somras 
var hon klar.

K-pengapotten bidrog med 5 000 kr. Det 
räckte till det mesta av materialet, till 
leran, facklorna, lampoljan, gipset och 
färgen. 
- Gloria står i min pappas affär i Vetlanda 
nu, berättar Geovanny. Det är bra, då syns 
hon!

Se Geovannys verk på   
www.geovanny.webb.se 

Geovanny fick sin Gloria 

“Människor vill ha 
annat idag – en 
kvinna önskade en 
sten i form av en 
segelbåt...”
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Det blev något helt annat än vad AOP 
Film tänkt sig. Planen var klar vid avresan 
18 februari 2008, men Abbabba  
Foundation, organisationen de skulle följa, 
hade hastigt fått problem. Filmaren  
Andreas Haglund tvingades tänka om. 
Men en rundresa i Ghana blev det och 
massor av intervjumaterial har han samlat. 
Hans första dokumentärfilm blev en 
lärorik historia.

Med 22 000 kr från K-pengapotten och 
med stöd även från Studiefrämjandet i 
Skövde for Andreas Haglund till Accra i 
Ghana. Kvar hemma i Sverige fanns  
kollegan i AOP Film, Petter Björnlund, 
som skulle stå för teknisk support, redi-
gering och efterarbete. Meningen var att 
Andreas skulle samarbeta med Abbabba 
Foundation och göra en så kallad ”walk” 
genom landet. Under färden skulle han 
följa Abbabbas sätt att arbeta med hygien 
och hälsa och fokusera på vad industri-
aliseringen fört med sig för Ghana, som 
är ett av få länder i världen vars ekonomi 
gick uppåt under 2008.
Nu blev det inte så, eftersom organisa-
tionen drabbats av svårigheter. Istället fick 
Andreas kontakt med DAAPU (Defence 
against aids, poverty and undevelopment) 
och togs, som europeisk dokumentär-
filmare, emot med öppna famnen där. Eric 
Agbozo blev hans kontaktperson och stöd 
på resan – att som ensam vit europé dra 
runt med en dyrbar filmutrustning var inte 
optimalt, det insåg Andreas Haglund.
Han stannade i Ghana i fyra månader och 
tillbringade den mesta tiden i huvudstaden 
Accra. Arbetet där bestod av filmade in-
tervjuer av människor på gatan, en metod 

som också praktiserades på andra ställen 
i landet. Där kompletterades det hela med 
förberedda intervjuer och med filmande av 
möten och workshops i DAAPU:s regi. 
Andreas bodde också under en period 
tillsammans med en familj i stadsdelen 
North Kaneshie, där han delade rum med 
två ghanianska killar. Kameran åkte fram 
emellanåt och det ledde till att spontana 
samtal förevigades, något som Andreas 
tyckte kändes väldigt bra, särskilt eftersom 
de var i samma ålder och kunde jämföra 
sina uppväxtmiljöer, se skillnader och 
likheter.
Även Eric, som ju följde Andreas Haglund 
på hela resan, placerades framför kameran 
och samtalen med honom är tänkta att bli 
en röd tråd i filmen.

Nu är filmen färdigklippt, men bild och 
ljud behöver efterbehandlas innan Andreas 
och Petter är helt nöjda. Det har också 
varit en del strul kring musikrättigheter, 
eftersom musik från gator och torg har 
fångats upp. Alla tillstånd måste vara 
klara för att distributörer skall våga ta sig 
an filmen. Kanske måste den musiklösa 
varianten bli den som används. 
Detta är en av sakerna som AOP Film har 
lärt sig under den här resan. En annan är 
värdet av en gedigen planering innan allt 
startar. Rejält med tid bör läggas på det.

K-pengastödet var helt avgörande för att 
filmen skulle kunna göras, skriver Andreas 
Haglund i ett mejl från Australien, där han 
våren 2009 går en utbildning. Utan det 
hade de helt nödvändiga kostnaderna kring 
själva filmandet och resan inte kunna
täckas.

En lärorik historia från Ghana
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”Många bamsekramar till er på Kultur- 
Ungdom. Vi älskar er. Med vänlig hälsn-
ing Ryds Multikulti”
Så avslutas rapportmejlet av arrangörerna 
bakom Rydsdagen i Skövde 2008.
Vi tackar och tar emot och gratulerar 
gruppen till en lyckad dag, som lett fram 
till nytt självförtroende hos dem som var 
med, och även till ett stort projekt.

Anledningen till det hjärtliga tackandet var 
att KulturUngdom tyckte att Rydsdagen 
var en så bra idé att 25 000 kr beviljades 
ur K-pengarna. Och dagen blev en succé, 
600 personer kom, 65 unga var med och 
arrangerade. 60 procent av dem var tjejer.
En lång rad samarbetspartners och spon-
sorer hade engagerats i Rydsdagen den 7 
juni. Här fanns, vid sidan av KulturUng-
dom, Skövde kommun, Västra Götalands-
regionen, KulturVäst, Folksam, SISU 
Idrottsutbildarna, FC Södra Ryd,  
Coompanion i Skaraborg och många fler.

Förmiddagens aktiviteter ansvarade 
föreningsrådet för, och från klockan 14 tog 
ungdomarna över. Medina och standup-
komikern Shawn The Man var två av 
artisterna som de hade bokat.
Utvärderingen i arrangörsgruppen visar att 
alla inblandade tyckte att det var jätteroligt 
att vara involverade. En majoritet av dem 
var nöjda med sitt arbetslag och ansåg 
också att de vuxna skötte sig och lät de 
yngre ta mycket ansvar. Alla vill vara med 
igen.

Solen strålade över Södra Ryd den här 
junidagen och bland de låtar som hördes 
från scenen fanns en som hiphoparen 
Jimmi Thedon och en polare till honom 

hade skrivit. De var klara med texten 
klockan 5 på morgonen den 7 juni. Här är 
ett litet utdrag: 

Ni har säkert hört om Ryd, det har hänt så 
många bränder
Men nu ska ni komma ihåg oss för nåt 
annat
Vi vägrar att stanna, vårat kaffe kommer 
aldrig att kallna
Är inte högt upp men är högre än er
Glöm era förhoppningar, möt oss, kom och 
se

Det Ryds Multikulti vill är att visa hela 
sanningen om Södra Ryd. Inte minst 
viljan bland de unga att engagera sig och 
organisera sig. Till sin hjälp har de vuxna 
som brinner för uppgiften. En av dem är 
Shorik Adam.
- Jag är uppväxt i Tensta och känner igen 
mig i det som de unga i Södra Ryd  
upplever, säger Shorik. Att känna sig vilse, 
att ingen lyssnar, att inte ha med övriga 
samhället att göra.

Shorik har sett flera av sina vänner gå 
under i drogmissbruk. Några av dem sitter 
i fängelse.
- Allt det har jag i mitt huvud och i mitt 
hjärta, berättar hon. Jag vill inte att det 
skall hända med ungdomarna i Ryd, vill 
inte att de skall fördärva sina liv och  
samhället omkring dem, jag vill förhindra 
den utvecklingen.

Shorik Adam är numera projektledare i 
Ryds Multikulti. Det är ett projekt som 
vuxit fram bland annat via Rydsdagen 
och som stöttas av Allmänna Arvsfonden, 
Västra Götalandsregionen och Skövde 

Kommun. Ryds Multikulti skall jobba med 
idrott, kultur, entreprenörsskap, syssel-
sättning och föreningsliv. Shorik arbetar, 
som en av tre projektledare, mest med 
kultur och omvärldsbevakning och i alla 
delar av projektet finns sysselsättnings-
aspekten med.

Innan hon tog initiativ till att samla unga 
kring Rydsdagen var hon kock i ett  
cateringföretag. Nu har hennes inställning 
att tänka möjlighet istället för hinder alltså 
lett fram till ett stort projekt. Hon lever 
efter devisen ”Allt är möjligt” – ord som 
kommer att finnas på broschyrerna från 
Ryds Multikulti.
- De flesta här tänker ”vi kan inte få jobb 
ändå, varför utbilda sig”, säger Shorik. 
Genom att de unga fick ta ansvar i  
arrangemanget av Rydsdagen fick de nytt 
hopp, mer självförtroende. De är inte vana 
vid att få ta ansvar. När de fick göra det 
kände de sig värdefulla.

Ryds ungdomar har visat sig själva och 
världen att de brinner och vill och de har 
fått vuxna som lyssnar och hjälper dem 
fram. År 2009 kommer några av dem att 
arbeta som volontärer och artisttipsare 
till föreningsrådet, som skall stå bakom 
Rydsdagen. Arrangörsgruppen, som enligt 
Shorik mycket väl kan bli större än de 65 
som var med 2008, kommer att hålla i en 
Ungdomsdag i september. En arrangörs- 
kurs väntar och några problem att få tag 
i artister till Ryd lär det inte bli. Sms:en 
duggade tätt från de som var med i somras 
– de var överväldigade över mottagandet 
och vill gärna komma tillbaka.

Nytt självförtroende i Södra Ryd
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Vår gamla hemsida somnade in 2008. 
Precis innan årsskiftet smyglanserades den 
nya, som IT-ansvarige Erik Hjortstam slitit 
med under sommar och höst. Vi använder 
nu ett nytt open source-system, med enkel 
uppdatering, stor potential för förändringar
och en ny registreringsfunktion som  
öppnar dörrarna mot det unga kulturlivet i 
Västra Götaland.

Hemsidan innehåller många förbättringar, 
som verkligen varit efterlängtade. Inte 
minst möjligheten att kunna välja storlek 
på text och till talsyntesfunktion. Den har 
också tydliga kontraster mellan bakgrund 
och text. KulturUngdoms hemsida är nu 
tillgänglig för många, många fler än förut. 
Vi har gått över till att använda oss av 

Joomla, ett CMS-system som har många 
fördelar. I samband med bytet har K- 
pengaansökningarna och rapporteringen 
blivit digitala, vilket underlättar för alla. 
En grupp unga krönikörer har knutits 
till sidan, nyheterna skall avlösa varann, 
liksom filmklipp och musik.
Hemsidan har redan fått glada tillrop 
och fler och fler registrerar sig som 
medlemmar, kan logga in och få tillgång 
till sidans fulla potential, och till hela 
KulturUngdoms verksamhet; bandlistor, 
arrangörsregister, gallerier, bildbanker, 
möjlighet att hyra PA, med mera, med 
mera – och, framförallt, få chansen att 
vara med och forma det unga kulturlivet i 
Västra Götalandsregionen. 

En ny användarvänlig hemsida
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År 2008 utvidgades Musik Direkt och tog 
emot 135 akter istället för 120. Trycket var 
hårt – 200 grupper och solister hade  
anmält sig och ville vara med, så en del-
final till var ett välkommet tillskott. 
. 
En annan glädjande trend var att antalet 
deltagande tjejer var uppe i 26 procent 
och att andelen steg ju längre tävlingen 
fortskred. Många grupper, där kvinnliga 
musiker spelade, gick alltså vidare. När 
det var dags att åka till Riksfestivalen 
bestod de tre utvalda grupperna från 
Västra Götaland av hela 60 procent tjejer! 
Det är rekord. 
Dessa blev också framgångsrika; People 
from Pascal (som nu döpt om sig till P5 
Records) fick ett av vinnarturnépriserna 
och Dearest Blake fick rockfestivalpriset. 
Båda banden kommer från Göteborg med 
omnejd.

Som alltid var delfinalsdagarna välfyllda 
– så ser den ambitiösa Västra Götalands-
upplagan av  Musik Direkt ut. Dan Viktor 
och Marcus Ahlberg, med Lukas Stark 
som avbytare, höll i låtskrivarworkshops, 
som var mycket uppskattade. Dessutom 
togs, på begäran, videoseminarierna upp 
igen. De handlar om coachning av scen-
framträdandet och sköttes av musikerna 
och Musik Direkt-assistenterna Lotta-
Karin Hansson och Malin Bodin.

Sammantaget var Musik Direkt 2008 en 

riktigt bra säsong, där KulturUngdoms 
nya ljudanläggning invigdes och väl-
signades av crew och publik. Den innebar 
att det var lättare att hålla den stipulerade 
genomsnittliga ljudnivån på 95 dB(A) med 
bibehållen kvalitet.
Juryerna, bestående av fyra personer per 
konsert, hade jämn könsfördelning och 
bestod till största delen av musiker och fd 
Musik Direkt-deltagare.
Nio delfinaler genomfördes, i Göteborg, 
Angered, Hammarkullen, Hjo och 
Trollhättan. Två semifinaler hölls, i form 
av en lägerhelg i Vänersborg, och sen 
den stora regionfinalen på Brew House, 
Göteborg. Totalt tolv konserter i Västra 
Götaland.
Riksfestivalen gick i Kalmar i maj.

Under hösten träffades referensgruppen, 
som består av Musik Direkt-deltagare och 
som har till uppgift att diskutera innehållet 
och upplägget av projektet, och hjälpa till 
att utveckla det.

Då testades också den tilltänkta work-
shopen säsongen 2009 på KulturUngdom-
personalen och visade sig fungera bra.
Det var Yohanna Eek som höll i trådarna 
för Musik Direkt 2008 - hennes tredje 
säsong i rollen som projektledare. 

Deltagare, arrangörer, publik:
2 410 personer

Ett större och bättre Musik Direkt
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Projekt Angeläget, som pågått i tre år, 
har visat sig vara såpass angeläget att det 
nu har blivit en del av KulturUngdoms 
ordinarie verksamhet. Detta beslutades i 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd 
på försommaren 2008 och beslutet 
applåderades förstås i föreningen. Det 
betyder att KulturUngdom nu verkar även 
i skolorna, och inom ett av de viktigaste 
områden som går att finna – eget skapande 
kring mänskliga rättigheter.

Även samarbetsparten i den nationella 
delen av projektet, Amnesty International, 
har beslutat integrera Angeläget i sin verk-
samhet, vilket betyder att elevers 
dokumentärfilmande runt om i landet 
kommer att fortsätta. Som det ser ut nu 
delar initiativtagaren och projektledaren 
Martin Rydehn sin tid mellan det regionala 
jobbet och det nationella.
Att arbeta i skolorna innebär stora 
fördelar, anser han och känner igen sig i 
många av eleverna.
- Jag har alltid varit intresserad av 
mänskliga rättigheter, även när jag gick i 
skolan, men jag var inte en av de super-
engagerade, de som väljer att gå in och 
arbeta i organisationer, berättar Martin. 
Så tror jag det är för en stor del av ung-
domarna och därför är skolan en bra 
plattform att utgå ifrån.

I skolan når man alla och kan väcka lust 
och engagemang att jobba med 
mänskliga rättigheter på olika sätt och 
inom olika ämnen, menar han. Vägen går 
via lärarna, och de läromedel som 
Angeläget producerat under de tre 
prjektåren har varit bra verktyg. Lärarna 
har sällan tid att ta fram arbetsmaterial 
själva. Nu finns handledningar kring 
dokumentärfilmande, novellskrivande och 
journalistiskt arbete på temat mänskliga 
rättigheter och dessa är uppskattade och 
använda, det visar utvärderingarna. Och 
ännu mer är på gång.

Det hela började med dokumentärfilm och 
som grande finale det första Angelägetåret 
arrangerades en regional filmfestival på 
Draken i Göteborg. Sex filmer hade valts 
ut för visning, ännu fler var nominerade 
och den gigantiska biosalongen var fylld 
av elever och lärare, som alla blev berörda 
och imponerade av filmerna. Liksom 

juryn. Just att få chansen att visa vad man 
åstadkommit är en viktig del av projektet, 
enligt Martin Rydehn.
- Det som görs skall visas upp och 
diskuteras. Unga människor gillar att 
exponera det de skapat.

Filmerna från festivalen på Draken har 
spridits över landet, via dvd, i 2 000 
exemplar. Även de övriga 24 filmer som 
tillkommit under de nationella doku-
mentärfilmsprojekten 2007 och 2008 har 
släppts på dvd. Totalt har 5 500 dvd-
samlingar nått ut till skolor runt om i 
landet. Till var och en av dessa finns en 
lärarguide, vilket innebär att de lätt kan 
användas i undervisningen. 

I Västra Götalandsregionen har Angeläget 
utvecklats till ett bredare eget skapande. 
Sedan år två i projektet ingår även novell-
skrivande och journalistik kring mänskliga 
rättigheter och dessutom finns ett digitalt 
bildarkiv på hemsidan www.angelaget.
nu. En del av allt detta har visats upp på 
de två 20h-festivalerna som hållits på 
Världskulturmuseet i Göteborg. Minnes-
värda events, med artister, workshops och 
frukost i soluppgången på museets tak, 
vilka samlat runt 1000 personer varje gång 
och varit stora succéer. Men som också 
tagit mycket tid och resurser i anspråk. 

Från och med 2009 kommer model-
len att se lite annorlunda ut. Arbetet har 
redan startat – under hösten har Martins 
vikarie Erik Lundin haft kontakt med tre 
gymnasieskolor i regionen; Västerhöjds-
gymnasiet i Skövde, Sinclair i Uddevalla 
och Viskastrandsgymnasiet i Borås. Under 
våren 09 skall de genomföra var sitt 
arrangemang på temat mänskliga  
rättigheter. Det hela har förberetts under 
hösten och temadagarna kommer att se 
olika ut på de olika skolorna, men  
innefatta allt från film till konst-
installationer, teater och skrivande. 
Ett par av skolorna arbetar under flera 
månader med detta, medan de på en 
skola väljer att göra en temavecka kring 
mänskliga rättigheter och eget skapande, 
berättar Martin, som hjälper lärarna och 
eleverna att arrangera skolfestivalerna.

Nu, när Angeläget finns under Kultur-
Ungdoms tak på riktigt, hoppas Martin att 

det här skall bli en modell för framtiden 
och att skolorna som arrangerat 
festivalerna använder erfarenheterna för 
att på egen hand fortsätta med dessa. 
Framgångsfaktorer från festivalerna kan 
också hjälpa andra skolor att sätta igång. 
Regionen är stor och det finns en gräns för 
vad en enda projektledare kan klara av, 
menar han. Att temadagar genomförs ute 
på skolorna gör att fler elever involveras 
och att mänskliga rättigheter och 
metoderna som Angeläget presenterar kan 
integreras i flera ämnen i vardagen.
- 20h-festivalerna har varit väldigt 
lyckade, men lockat mest folk från 
Göteborgstrakten och har också varit lite 
av ”tomtebloss”, säger Martin. 

Hans vision är att den Angeläget-metoden 
att arbeta med eget skapande kring ämnet 
mänskliga rättigheter kommer att ha 
etablerats i hela Sverige inom en treårs-
period. Att det inte är enbart inom media, 
samhällskunskap och svenska som man 
jobbar med frågan, utan också inom de 
estetiska ämnena – ett nytt material håller 
på att tas fram för dessa. Och tar man 
visionen ett snäpp högre, så hoppas han 
att medvetenheten och engagemanget 
kring mänskliga rättigheter skall öka bland 
eleverna. Att erbjuda eget skapande och 
tillfälle att visa upp det är ett effektivt sätt 
att möta unga idag.
- Som jag ser det, så lägger vi en byggsten 
för ett bättre samhälle, där det finns en 
större förståelse, respekt och ödmjukhet 
inför de val vi gör.

Martin Rydehn är glad för att Kultur-
Ungdom tagit steget att integrera 
Angeläget i sin verksamhet. Det ger ännu 
större legitimitet åt projektet och 
Angeläget kan också vara en ingång för 
unga att komma i kontakt med Kultur-
Ungdom, och bli medlemmar. Den övriga 
verksamheten inom föreningen riktar sig 
ju till unga utanför skolan - Angeläget 
kompletterar den, tycker Martin.
- På varje skolfestival kommer runt 500 
elever att vara med, så då kan vi  
verkligen visa upp vad KulturUngdom  
har att erbjuda! 

Deltagare, arrangörer, publik:
1 790 personer 

Angeläget är inne
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Lokalfestivaler på 24 ställen i Västra 
Götaland, där ett trettiotal kommuner var 
inblandade, och sedan en regionfestival i 
Ale, utvidgad till tre scendagar och med 
trehundra deltagare och arrangörer. UKM 
håller ställningarna som ett myllrande, 
spännande möte mellan unga, mellan unga 
och vuxna, och mellan olika kulturformer.

En UKM-samordnares vardag består av 
många delar. Märta Stalin, som har den 
rollen på KulturUngdom, besökte under 
våren tio kommuner i Västra Götaland och 
gjorde nedslag på tre lokala UKM-
festivaler. Arbete som adjungerad 
styrelseledamot i föreningen UKM 
Sverige ingick också, liksom diskussioner 
och möten kring projektet UKM Camp. 
Och medverkan vid UKM Riksfestival, 
tillsammans med ett fyrtiotal deltagare och 
coacher.

Ale kommun var värd för UKM region-
festival 2008 och arrangörsgruppen där 
skötte mycket av förberedelsearbetet, 
inom sina ansvarsområden, på egen hand. 
UKM-samordnaren deltog i flera möten 
med kommunen inför festivalen och under 
de två mest arbetsintensiva månaderna 
anställdes Sara Habchi Vogler som 
assistent på 40 procent. 

En Minimatchmaking-konferens kom att 
ingå i UKM regionfestival – ett samarbete 
med de regionala konsulenterna och med 
KulturUngdoms två praktikanter från  
Kulturverkstan, Karolina Nowicka och 
Rakel Heed som samordnare.

Eftersom antalet scenframträdanden varit 
enormt stort på tidigare års region-
festivaler – runt 70 stycken på lördags-
showen! – var förändringar nödvändiga 
att göra. År 2008 testades modellen att ha 
scenframträdanden även fredag kväll, för 
att få plats med alla, och det visade sig 
fungera väl.
Och det gjorde även resten av festivalen. 
Den blev ett lysande arrangemang för 300 
deltagare och arrangörer. Gästboken på 
hemsidan brakade samman av alla positiva 
kommentarer!

Efter sommaren inleddes Märta Stalins 
tjänstledighet för studier och vikarie för 
henne är Andreas Sollén. Han har under 
hösten arbetat intensivt med det nya  
centrala anmälningssystemet för UKM, 
med informationsmaterial för 2009 års 
säsong, förberedelser för regionfestivalen i 
Mölndal nästa år och med kickoff-träffar. 

Deltagare, arrrangörer, publik:
4 684 personer

En hejdundrande regional UKM-fest
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-Maria Erikssons film ”Håll om mig” 
valdes ut att visas under Göteborg Film-
festival?

-Kocken på Henriksberg fördröjde maten 
för fyra vegetarianer i 45 minuter med 
motiveringen "ska de strula får de vänta" 
under Bits & Peaces?

-Anna Andersson som var med i K-
merkt Konst blev utvald att vara med i 
Dalslandssalongen 2008, en jurybedömd 
höstutställning på Steneby konsthall 
där verk av etablerade såväl som icke 
etablerade dalsländska konstnärer visades?

-Utopias projektledare Iki Gonzalez 
Magnusson var inbjuden till Rosenbad i 
Stockholm att diskutera begreppet 
Delaktighet i en paneldebatt? 
 
-Leif i Tidaholm satt och sov i sin bil på 
torget efter att ha käkat rå grillkorv när 
Ammotrack mötte upp för att lämna 
affischer inför Grillrock?

-Obliq släppte sin första fullängdare i 
mars, även i Japan?

-Jacob Hurtig och David Ohlsson har 
efter K-merkt KONST arrangerat och haft 
en utställning under namnet Mothlight 
tillsammans med deras vän Dit-Cilinn på 
egendrivna galleriet Bodyhammer?

-Att Ebbot tog med sig två plattor lasagne 
hem efter att Soundtrack spelat på Kul-
lenfestivalen?

-Johannes Samuelsson har börjat på 
Masterutbildningen på Fotohögskolan i 
Göteborg och varit involverad i det om-
talade pågående konst- och kulturprojektet 
Gullspångsmodellen i Gullspång?

-Pickadoll hade 300 kr som post på falafel 
när de ansökte om 2000 kr för att åka och 
spela på Stapelfestivalen i Malmö?

-The Berndt blev framröstade av ca 400 
sökande, att spela på Arvikafestivalens 
stora scen?

-Lisa Tagesson, efter att ha varit med i 
K-merkt KONST, fått flera stipendier bl.a. 
i form av gästateljéer och uppehälle i både 
Kina och Korea?

-Två korvar i ett bröd kallas för 
Speedway-körv när Räka Produktion 
arrangerar?

-K-merktkonstnären Tommy  
Svenningsson också har varit med i flera 
utställningar, bl.a. kandidatutställningen i 
Fri konst på Valand konsthögskola 2008 
och han blev nyligen antagen till och 
ställde ut - och sålde! - sin teckning på 
prestigefyllda Liljevalchs vårsalong?

-120 projekt/arrangemang beviljades 
pengar genom K-pengar?

-David Ohlsson har gjort scenografin till 
den kritikerrosade teaterföreställningen 
Ingen kärlekshistoria som gått på Teater 
Aktör och vänner och på Borås Stadsteater 
under 2008/2009?

- Tre band gjorde 20 länder på 30 dagar 
med stöd av KulturUngdom?

-3 000 personer mötte Soundtrack of Our 
Lives när föreningen NTV arrangerade 
Kullenfestivalen i Skara?

-Zandra Valencia Skogfors förutom att hon 
sysslar med konst och ingår i konstnät-
verket Flukta, (ett nätverk av flera konst-
föreningar som bl.a. gett ut en handbok för 
unga konstföreningar), även är dansare?

-Civil Olydnad åkte på turné till Brasilien?

-Max Andersson och Anna-Karin 
Andersson, samtidigt som K-merkt Konst 
pågick, kom in på och började studera på 
Konsthögskolan i Bergen?

- Ammotrack släppte sin debutskiva i 
november 2008 och blev nominerade 
till Swedish Metal Awards och Bandit 
Awards?

Visste du att…
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För några år sedan kläckte musik-
konsulenten Mattias Tell den briljanta 
projektidén K-merkt. Ä-et var upptaget, så 
E-et fick ersätta, och det har gått bra. Tre 
gånger har K-merkt Musik genomförts. 
Under 2008 har första året av K-merkt 
Konst avslutats och utvärderats.

Såhär skriver projektledare Sara Habchi 
Vogler i sin rapport: 
Tanken bakom K-merkt KONST var 
väldigt enkel: Vi ville skapa ett forum och 
utrymme för ung konst i Västra Götalands-
regionen. Vi upplevde att det saknades en 
gemensam plattform för unga konstnärer, 
dvs. en plattform där konstnärer från olika 
sammanhang kunde mötas. De miljöer 
som unga konstnärer befinner sig i är ofta 
knutna till en skola, vare sig det handlar 
om högre utbildningsplatser, förberedande 
utbildningar, eller folkhögskoleutbildn-
ingar. Det finns ju givetvis även de som 
utövar sitt konstnärskap på egen hand 
utan studier. Var och en går miste om den 
andres nätverk och erfarenheter. Vi ville få 
dem att mötas, slänga ner dem i en mixer 
och göra en härlig smoothie som kunde ha 
tio olika smaker samtidigt, spretigt men 
ändå otroligt läskande gott. Så vi gjorde 
det!

Resultatet blev en vandringsutställning, 
en seminarieserie och en utställnings-
katalog, men också ett nätverk, början till 
en plattform. Idén var enkel, projektet är 
komplext, spännande och större än vad vi 
kunnat ana.

Att få etablerade konsthallar intresserade 
av att ta emot de tio utvalda konstnärerna i 
projektet var ganska lätt, vilket förvånade 
och gladde Sara Habchi Vogler. En längtan 
efter ung konst och ung publik finns, och 
KulturUngdom och Västra Götalands-
regionens konstkonsulenter fungerade 
som dörröppnare. Att det handlade om en 
samlingsutställning underlättade också, 
och man uppskattade satsningen för dess 
seriositet.
- Det är svårt att som ensam konstnär fylla 
en konsthall, både kvalitets- och  
kvantitetsmässigt, säger Sara. Och det är 
heller inte så lätt att få dem intresserade, 
när man kommer som privatperson.

K-merkt Konst hände i fem konsthallar; 
Lokstallet i Strömstad, Skövde Konst-
museum, Bohusläns museum i Uddevalla, 
Lysekils konsthall och Sockerbruket i 
Lidköping. Fyra av dem var väl 
etablerade, medan Sockerbruket tog 

Konsten blev K-merkt
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skapades av Sara och hösten 2008 låg 
rapporten klar. 
K-merkt Konst finansierades av Kultur-
Ungdom, konstkonsulenterna på Konst- 
och kulturutveckling, de deltagande 
kommunerna, Ungdomsstyrelsen och 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd. 
Samarbetspartner var också curator Yulia 
Usova.

Sara Habchi Vogler tycker att K-merkt-
satsningen i stort är bra för att den når 
den del av KulturUngdoms målgrupp som 
har vuxit ur Musik Direkt och UKM. Den 
fokuserar på kvalitet och på en mindre 
grupp och det är viktigt att det ingår i 
KulturUngdoms verksamhet, anser hon. 
Det är ett bra sätt att arbeta med dem som 
är mellan 20 och 26 år.
Själv har hon ett förflutet i UKM, både 
som deltagare och konstnär och att få 
hugga tag i K-merkt Konst, först som 
praktikant på KulturUngdom, via Kultur-
verkstan, och sedan som projektledare, det 
var något av en dröm. 
- Jag vill förmedla känslan från UKM 
vidare och skapa forum där de behövs. Jag 
gillar att lämna över penseln till andra, att 
få fler engagerade, säger Sara.

K-merkt Konst blev som helhet mycket 
lyckat. En grundlig utvärdering har gjorts 
och åsikter samlats in från såväl del-
tagande konstnärer som konsthallar och 
konstkonsulenter. 

Det har varit bra att unga konstnärer får 
utställningsmöjligheter. Det är viktigt för 
dem att få visa sin konst i etablerade  
sammanhang. Det har K-merkt konst 
lyckats med. Det har också varit värdefullt 
med de fortbildningsinsatser, seminarier 
som har erbjudits främst konstnärerna, 
men också allmänheten i samband med 
vernissagerna. Det är ett mycket lyckat 
projekt som har möjligheter att bli ännu 

starkare och få stor genomslagskraft i 
framtiden. 
Så skriver konstkonsulenterna i sin ut-
värdering.

Och en av konsthallarna skriver:
Det har fungerat som ett led i vårt arbete 
att locka yngre besökare till konsthallen.

Kommentar från en av konstnärerna:
K-merkt KONST har betytt jättemycket 
för mig! Det har gett mig en mycket större 
förståelse för hur det kan vara att arbeta 
som konstnär. Både de praktiska delarna 
där vi fått vara med inför själva ut-
ställningarna, men också föreläsningar 
och möten med professionella konstnärer, 
andra i gruppen, olika personer på konst- 
hallar osv.

K-merkt har fått projektstöd från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd och 
målet är att satsningen skall utvecklas och 
innefatta ännu fler kulturformer. Sara 
Habchi Vogler kommer tillbaka på 
KulturUngdom som projektledare för K-
merkt Konst, som, lite modifierat, fort-
sätter under 2009, och förhoppningsvis 
ännu längre. Hon hoppas att i seminarie-
serierna kunna pröva olika fokus, och 
rikta sig till olika målgrupper. Kanske ha 
en omgång kring konsten i sig, en kring 
att hitta alternativa utställningsplatser och 
kanske också testa att ha en helt curerad 
utställning.
- Det är viktigt att varje K-merkt Konst-
omgång blir konkret och avgränsad, och 
att arbetsfördelningen är tydlig. Det är 
lätt att det blir spretigt, konstaterar Sara. 
Projektet skall ha skärpa!

Deltagare, arrangörer, publik:  
21 817 personer
( varav besökare Bohusläns museum 
totalt under utställningsperioden: 
20 220 personer)

ett nytt steg i sin verksamhet. De hade 
inte arbetat med bildkonst förut och var 
tveksamma till om folk skulle hitta till 
utställningslokalen, men verksamhets-
ledaren/kultursamordnaren Johan 
Skoglund i Lidköping vågade pröva.
- Det var roligt! Och det gick ju helt klart 
över förväntan, med 85 personer på 
seminariet, 100 besökare på vernissagen 
och 370 besökare totalt under ut-
ställningen, konstaterar Sara, som också 
gläder sig åt att konstverksamheten har 
fortsatt på Sockerbruket.

K-merkt Konst var inte enbart en 
turnerande utställning med tio unga 
konstnärer, utan innehöll även seminarier, 
som handlade om konstnärers villkor, om 
konstkritik, alternativa utställningsplatser, 
finansiering, med mera. Meningen var, 
enligt Sara Habchi Vogler, inte att leverera 
färdiga svar utan att ge exempel på hur 
man kan tänka och arbeta.
- Jag tror att det öppnade möjligheter för 
konstnärerna. Alla har varierande behov 
och erfarenheter, men seminarierna var 
matnyttiga på olika sätt för dem, säger 
hon.

Konstnärerna valdes ut bland 23 som 
anmält intresse och skickat in bidrag. En 
jury granskade och gjorde sitt urval på 
försommaren 2007 och det resulterade i en 
blandning av konstutbildade och självlärda 
och i en grupp med jämn könsför-
delning. De som deltog var Anna 
Andersson, Anna-Karin Andersson, 
David Ohlsson, Jacob Hurtig. Johannes 
Samuelsson, Lisa Tagesson, Malin 
Nilsson, Max Andersson, Tommy 
Svenningsson och Zandra Valencia 
Skogfors.

Utställnings/seminarieserien startade 
under hösten 2007 och avslutades i 
Lidköping i maj 2008. En katalog 

“Jag tror att det öppnade möjligheter för 
konstnärerna. Alla har varierande behov 
och erfarenheter...” 
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En imponerande rad spelningar blev 
resultatet av K-merkt Musik-satsningen 
2008. Både i Sverige och utanför. Det 
var Loving Chokes från Trollhättan och 
Ammotrack från Skövde som blev de två 
utvalda banden, och bakom det valet låg 
åtta av KulturUngdoms medlems-
föreningar. Dessa föreningar arrangerade 
också konserter för grupperna.

Musikkonsulent Mattias Tell, som är 
projektledare för K-merkt Musik, la den 
här gången upp det hela på lite annat sätt 
än tidigare. Förändringarna baserades på 
utvärderingen av tidigare års K-merkt och 
innebar att fler föreningar än förut fick 
vara med och välja ut de två banden 
(i gruppen av 15 som sållats ut bland de 
58 som skickat in bidrag). 
Det innebar också en förskjutning i tid, 
så att inspelningarna gjordes kring jul 
2007 och huvuddelen av turnén låg på 
vårterminen, med lite tjuvstart i Bohus-
län senhösten 2007. Och att det blev två 
fristående tvåspårssinglar, en per grupp.

Det resulterade i betydligt fler spelningar
för grupperna, totalt sett. Inte bara de 
föreningar som deltog i urvalet, ville 
ha dem till sina arenor, utan även andra 
arrangerande föreningar bokade dem till 
gigkvällar och festivaler. De spelade bland 
annat på Solkult i Lidköping, Kullen-

festivalen i Skara, Grillrock i Tidaholm 
och på Arvikafestivalen. Dessutom 
turnerade båda banden i Tyskland; Loving 
Chokes i mars och Ammotrack i april, som 
förband till Hardcore Superstar. De tio 
spelningarna där genomfördes med stöd av 
KulturUngdom. Totalt fick de via K-merkt 
Musik 20 spelningar i Sverige, de allra 
flesta i Västra Götaland.

I K-merktbanden var samtliga killar, vilket 
varit en trend under de år som projektet 
funnits. 
Av de inskickade bidragen var 12 procent 
kvinnliga artister och 10 procent blandade 
grupper och i de av musikkonsulenten och 
studioteknikern Dieter Hallén utvalda 15 
banden var det 13 procent tjejer och 33 
procent blandade grupper. 
Förhoppningsvis kommer fler kvinnliga 
musiker att skicka in bidrag kommande 
år. KulturUngdom arbetar intensivt på alla 
fronter, inte minst inom 50/50-projektet, 
för att nå ökad jämställdhet på rockscenen, 
så att det blir jämnare fördelning även 
inom K-merkt Musik är ett av våra abso-
luta mål.

Deltagare, arrangörer, publik 
(i Sverige): 4 730 personer

K-merkt Musik med vidgade vyer
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Projekt 50/50 startade i augusti 2006 och 
gick under 2008 in i sitt tredje och sista år, 
i nuvarande form. Många delar har ingått 
i projektet; Ladies Days med workshops 
och konserter år ett, skivan Let Your Hair
Down med turnépaket år två och nu, år tre, 
en nationell nätverksträff för kvinnor inom 
musiken. Den genomfördes 16-17 oktober 
i Göteborg.

Ett sextiotal musiker, musikledare inom 
studieförbunden, branschrepresentanter, 
ljudtekniker och journalister m fl samlades 
för att under två dagar lyssna till före-
läsningar kring hur kvinnliga dj-nätverk 
fungerar runt om i världen, hur man kan 
undersöka kreativitetens förutsättningar 
utifrån 3R-metoden, vilka jäm-
ställdhetsprojekt man kan söka pengar 
till och en del annat. Impra och Popkollo 
berättade hur de jobbar. Ladyfest sam-
arrangerade konsert och mingel på 
kvällen.
Fokus låg främst på möten och kontakt- 
skapande; speed dating ingick i  
konferensen, liksom en hyllad panel-
diskussion, som kryllade av förslag kring 
hur man kan gå vidare. Fler konferenser av 
det här slaget var ett av dessa, ett förslag 
som många stod bakom. Journalisten Petra 
Markgren Wangler var uppskattad 
moderator i paneldebatten.
Nätverksträffen hade under vår och tidig 
höst förberetts och planerats av projekt-

ledaren Lotta Axelsson och projektcoach 
Christine Hellqvist, tillsammans med en 
arbetsgrupp från studieförbunden och 
Ungdomssatsningen i Göteborg. I 
planeringen ingick också intervjuer med 
representanter från Popkollo Riks, MCV, 
GAC, MiV, Gbg Universitet, musiker, 
ljudtekniker och med studieförbund i 
andra städer – allt för att få en gedigen 
plattform att utgå ifrån.

Lotta Axelsson var under våren i Polen 
och höll i workshops där. Hon var också 
med och arbetade fram Folkuniversitetets 
nya satsning, ett läger för spelande tjejer 
för att få en 50/50- representation i deras 
replokaler. Projektet stöttade även Pop-
kollo Göteborg och Popkollo Uppsala 
sommaren 2008 i planering och utförande. 
Lotta var musikhandledare där och dess- 
utom deltog hon som ledare på Musik 
Direkt Ladies-dagarna i Uppsala under 
hösten. 

Projektet fortsätter en bra bit in på år 
2009. Mycket har uppnåtts, men massor 
återstår förstås att göra. Lotta och Kultur- 
Ungdom ser nu över möjligheterna hur 
resultaten skall implementeras, hur banken 
på hemsidan skall kunna utvecklas och hur 
nätverksträffarna skall kunna bli fler efter 
det treåriga projektets avslutande. 
 
Deltagare, arrangör, publik:  
ca 615 personer

Nationell träff i 50/50-projektet
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En bra bit in i förstudien på Utopia gläds 
projektledaren Iki Gonzalez Magnusson 
åt det gigantiska intresset, inte minst från 
kompetenta ledare inom konsten, musiken, 
dansen och teatern. Metodutvecklings-
arbetet drar igång vintern 2009, sam-
arbeten är sjösatta och deltagarna är redo.

En och en halv månad tillbringade Iki 
Gonzalez Magnusson i en hyrd rullstol, 
numera kallad Lilian. Detta förstås för att 
få en handgriplig inblick i livet på hjul – 

hur det känns att skumpa fram på gat-
stenarna i Haga, hur svårt det är att ta 
sig upp på spårvagnarna, hur omöjligt 
det är att ta sig av SL:s pendeltåg, hur 
många trappsteg som finns överallt, hur 
knepigt det blir om man vill ut och roa 
sig en kväll. Allt det där som alla som är 
rullstolsburna redan vet. Iki ville förstås 
också dansa i stolen, det var ett av huvud- 
syftena med att hon lärde känna den så 
väl.
- Stolen blev ingen accessoar i dansen, 

I farstun till Utopia
utan jag kan relatera till den på ett annat 
sätt nu, berättar hon.
Iki använder rullstolen i sin metodut-
veckling av street dance, locking och 
andra dansformer. Teknik fick hon lära sig 
av Felicia Spärrström under hösten. Allt är 
noggrant dokumenterat på film av 
projektkoordinator Maria Lindahl, alla 
vurpor, alla framsteg. Numera är 
Lilian utlånad till andra som vill pröva på 
en vardag som rullstolsburen och deras 
utvärderingar skall lagras i projektet.
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berättar Iki. 

Och toaletterna är ofta besvärliga, trånga 
och utan brits, även om det står en 
handikappskylt på. 
Allt detta är förstås erfarenheter som  
samlas in. Hur Utopia än kommer att  
bedrivas – i ett eget hus, som grundtanken 
är, eller som integrerad verksamhet på 
olika ställen, så kommer verklig  
tillgänglighet att vara en absolut för- 
utsättning. Och det finns en del till att 
tänka på, tycker Iki.
Många vill väl, men det kan bli fel ändå, 
anser hon. Självkritik kan behövas här och 
där.
- Det betraktas som ”så fint” om man 
engagerar sig, jag betraktades som ”så 
duktig” när jag åkte i rullstolen. En  
professionell dansare med funktionsned-
sättning får en annan typ av kritik än en 
som inte har någon nedsättning, och så 
vidare, säger Iki. Vi måste bort ifrån det.

Förstudien skall vara klar i maj 2009, och 
då skall nya bidrag sökas från olika håll, 
för att Utopia i projektform skall fortsätta 
metodutveckla, testa, lära mer, sprida 
information och utveckla kontakter med 
kommuner och region. Kanske så  
småningom flytta in i ett hus i Göteborg. 
Det finns också mycket att lära utom-
lands – Storbritannien till exempel, har 
flera integrerade danskompanier. I Sverige 
börjar tankarna och planerna på liknande 
verksamheter att gro, inget är ännu igång. 
Utopia kan bli en av de första. 
 
Publik, arrangörer, deltagare (kick off): 
175 personer

- Man är van vid separerade grupper, ofta i 
handikappförbundens regi, säger Iki. Och 
om studieförbunden har verksamheter för 
personer med funktionsnedsättning, så är 
det enbart för dem. Grunden Media och 
Kulturlabbet har jättebra verksamhet, men 
den är inte integrerad, som vi ser det.

Utopia vill mer än så, det är platsen för 
alla som är intresserade av att utöva kultur, 
där är själva dansen i fokus. Eller dj- 
kursen, eller studiolektionen, eller bild-
konsten. Nu skall metoder testas, och då 
bjuds i första hand unga med funktions-
nedsättning in, men när Utopias verk-
samhet är igång, då är det öppet för alla. 
Och arbetssättet skall spridas över Västra 
Götalandsregionen.

Lokalerna som används av metodutveck-
lingsgrupperna är spridda över Göteborg. 
Balettakademien lånar ut danslokal, 

KulturUngdoms kontor skall användas 
av konstgruppen, i alla fall till att börja 
med, och på Frölunda Kulturhus kommer 
teatergruppen att hålla till.
- Vi har haft lätt att få låna lokaler, jag är 
överraskad över det, säger Iki.

Fast det är sällan en lokal fungerar helt 
prickfritt. Även om den benämns som 
tillgänglig, kanske ligger i bottenplan och 
är utan trösklar kan det finnas hinder.
- På Balettakademien finns ingen  
automatisk dörröppnare, till exempel. 
Dörren är jättetung, Felicia och jag satt 
i evigheter utanför innan vi tog oss in, 

Utopia har stora planer. Så här kan de 
sammanfattas: 
 
Utopia ska vara ett bultande nav för 
konstnärlig verksamhet med, för och av 
unga. Under dagar och kvällar ska det 
pågå kurser och aktiviteter inom konst och 
kultur, för alla, oavsett kroppsform och 
funktion, bakgrund och kön.

Idén kommer från Iki Gonzalez 
Magnusson, som är dansare, musiker, DJ 
och som har flerårig erfarenhet av arbete 
som personlig assistent. Ifrån den tiden 
har hon burit en djup frustration över de 
minimala möjligheter som finns för unga 
med funktionsnedsättning att utöva kultur. 
På lika villkor som andra unga. 
KulturUngdom tyckte naturligtvis att 
Utopia var en strålande idé och hjälpte Iki 
igång under de tre första månaderna av 
förstudien, och med ansökan till Allmänna 
Arvsfonden. Vilken beviljades. Även 
Kulturrådet och Framtidens Kultur har 
bidragit, och Västra Götalands dans-
konsulent Eva Persson har stöttat hela 
vägen från start, liksom Hugo Tham, 
biträdande rektor på Balettakademien. 
Kontakt och samarbeten finns också med 
bland andra Freja musikteater i Jönköping, 
Grunden Media i Göteborg, 
Moomsteatern och FIFH i Malmö, Very 
Special Arts i Göteborg samt dans-
grupperna Paragon och På egna ben i 
Stockholm. 

Nu har Iki sin kontorsplats på Kultur-
Ungdom, liksom Maria Lindahl, som 
anställdes i höstas för att koordinera 
och dokumentera det som sker under 
förstudieåret. I november hölls en stor och 
välbesökt kick off-träff på Artisten, med 
livemusik,  dj-ing, information, film-
visning och utställning av serieteckningar. 
160 personer var på plats, och de kom från 
alla möjliga håll – habiliteringspersonal, 
personer med funktionsnedsättning, 
dansare, musiker, studieförbunds-
representanter och andra. Intresset för 
Utopia är stort.

Det Iki och Maria ändå kan konstatera är 
att varken de unga med funktionsned- 
sättning, deras föräldrar eller personal på
gruppboende och liknande, är vana vid 
tanken på integrerade grupper och 
aktiviteter. Tanken väcker nyfikenhet, men 
också frågor. Många praktiska saker finns 
att ta hänsyn till. 

  20



Bits and Peaces i april och Kullen-
festivalen i maj är de två festivaler där vi 
på KulturUngdom varit mest involverade 
under 2008. Sinsemellan väldigt olika var 
de – en inomhus i Göteborg med fokus på 
electronica och en utomhus i Skara med en 
blandad kompott livemusik, med 
föreningen Nu Trivs Vi som arrangörer.

Bits and Peaces arrangerades för första 
gången och den lokal som arrangörerna 
Meed Event hade valt var Henriksberg i 
Göteborg. Musikkonsulent Mattias Tell 
och KulturUngdoms tekniker Eja 
Bukowinska och Magnus Jonsson var på 
plats under evenemanget och Mattias var 
även inblandad en del i förberedelserna. 
Electronica är en intressant musikform och 
det, tillsammans med ett starkt 
engagemang från arrangörernas sida och 
att vi tidigare inte varit så inblandad i 
klubbarrangemang, gjorde att Kultur-
Ungdom gärna ville samarbeta kring mini-
festivalen. Det hela fungerade mycket väl, 
både i planering och genomförande. 180 
personer i publiken.

Banden inom KulturUngdom håller hög 
klass, den saken är klar. Drömmen för 
många är att få möjlighet att spela även 
utanför Sveriges gränser och den 
drömmen har Mattias Tell, musik-
konsulenten, tagit på allvar. På ett smart 
och smidigt sätt har kontakter knutits med 
en rad scener runt om i Europa.

Tre band på KulturUngdoms lista skulle ut 
på Europaturné under hösten 08;  
Affordable Hybrid, Dead Vows och  
Holmes. De kontaktades och utrustades 
med skivor från K-merkt Musik volym 2 

Kullenfestivalen har varit igång i några 
år, och har vuxit mycket. Det var andra 
gången som vi på KulturUngdom var 
inblandade i denna gratisfestival och 2008 
toppades artistbokningen med Soundtrack 
of Our Lives och Sugarplum Fairy, vilket 
säkert inverkade på publiktillströmningen; 
3 000 personer kom. Flera regionala 
grupper var på plats också, däribland 
K-merktbanden Loving Chokes och 
Ammotrack. Kullenfestivalen blev som 
helhet mycket lyckad.

Via K-pengar, teknik och musik-
konsulentinsatser stöttade vi även andra 
arrangemang och festivaler, som Dragon-
flyfestivalen utanför Falköping i augusti, 
vilken genomfördes för första gången – en 
spännande och miljövänlig tillställning 
med en väldig blandning av fram-
trädanden, dock med lite mindre publik än 
vad arrangörerna hoppats på.

Deltagare, arrangörer, publik: 
3 280 personer
 

Fler fina festivler

och 3 och med lämplig information om 
grupperna. I gengäld fick de stöd till hyrbil 
av oss och spred på detta vis musiken från 
K-merktbanden The Berndt, Obliq, 
Loving Chokes och Ammotrack över 
Europa. Mattias följde upp och saken 
var klar. I mars 2009 far Obliq på lång 
turné i åtta länder. 17 spelningar var satta 
på nyåret, fler kan det bli. För Obliq och 
säkert även för övriga band. 

Etiketten K-merkt Musik har tagit ett stort 
steg vidare. 

K-merkt Musik vs Europa
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Ung.Dans fyllde 5 år
I november samlades 60 dansare i  
Vänersborgs vackra teater. Det var femte 
gången som Ung.Dans arrangerades av 
Västra Götalands danskonsulent Eva 
Persson och KulturUngdom och som 
vanligt blev det en dag av workshops och 
föreställning. Vänersborgs kommun var 
den tredje samarbetsparten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshop hölls av danskompaniet Art of 
Spectra, som senare även uppträdde som 
ett finalnummer på den publika showen. 
Coachning på scenen hölls av Lasse Berg, 
teknikchef på Västsvensk Dans och Teater 
och Hugo Tham, biträdande rektor på 
Balettakademin Göteborg. Karla Búcaro, 
dansare på Gotlands danslinjer fungerade 
också som coach.
Med 200 personer i publiken tio akter från 
sju kommuner på scenen, blev Ung.Dans 
2008 ett bra arrangemang. Nu är det dags 
för utvärdering av hela projektet.

Deltagare, arrangörer, publik: 270 
personer 

Musikbron över sundet
Första delen av Musikbron utspelade sig 
våren 2007, då Daniel J med band var på 
besök hos föreningen Gimle i Roskilde. 
Detta samarbete initierades av oss efter 
mejlkontakt och besök i Roskilde under 
2006. Våren 2008 var det dags för del två.

Blake heter bandet som Daniel J bodde 
hos när de var och spelade i Roskilde och 
nu skulle de komma till Sverige och lira, 
var tanken. Men det hela inleddes med 
att Daniel J for och spelade tillsammans 
med dem på K-I-B i Köpenhamn och 
sedan åkte båda banden över sundet till 
en spelning på Vinylbaren i Malmö och 
därefter vidare till Göteborg och Henriks-
berg. Musikkonsulent Mattias Tell var 
med på turnén, och även i planeringen 
av Göteborgsspelningen, men resten av 
turnén sattes av banden själva, vilket blev 
en poäng i sig.

Allt fungerade bra, det var runt 200 
personer som fick uppleva banden och en 
bra kontakt är nu upprättad mellan Sverige 
och Danmark, vilken kan leda vidare till 
fler utbyten.

Deltagare, arrangörer, publik: 212 
personer

Varietékväll på Kulturkalaset 
I samarbete med Musik i Väst arrangerade 
KulturUngdom en kväll på Kanaltorget i 
Göteborg mitt under Kulturkalaset. Regn 
forsade precis när det hela startade, men 
tältet höll.

KulturUngdom bjöd på folkmusik, en 
bandyklubba-virtuos, pop, dans och poesi, 
och Musik i Väst serverade Den fule med 
gäst, World Wide Orchestra och två folk-
musikakter från Storbritannien. 
Tältet var välfyllt och även om det fanns 
lite oklarheter i vem som ansvarade för 
vad, så blev det till slut en fin kväll. Korta 
akter från oss växlade med lite längre 
konserter med Musik i Västakterna. 
Projektledare från KulturUngdom var 
Yohanna Eek.

Deltagare, arrangörer, publik: ca 275 
personer.

Sandra Liscano blev 2008 års 
minnesstipendiat!
Stipendiet ur Roger Magnussons Minnes-  
fond för unga musikanter har delats ut 
igen, det hände sig lördag 24 januari på 
Musik Direkts delfinal i Angered. Äran 
och 5 000 kronor gick till basisten Sandra 
Liscano från Lerum, som satt i juryn. Hon 
fick världens glädjechock – det var inte 
vad hon väntat sig av den kvällen! 

Men Sandra var med och vann inte ett, 
utan två priser, på Musik Direkts Riks-
festival förra året, i grupperna P5 Records 
och Dearest Blake. Hon fick juryerna och 
publiken ner i brygga med sin scennärvaro 
och sitt spel. Hon är en grym musiker 
och en härlig person. Precis som minnes-
stipendiaterna skall vara. 
Roger skulle tagit av sig hatten och bugat.

Motivering:
Sandra Liscano lyser. I alla sammanhang 
där hon finns, så lyser hon – hon för-
kroppsligar begreppet karisma. 
Sandra är en svängig basist, ett med sitt 

instrument, ambitiös och helt självklar 
på scen. Hon har i högsta grad bidragit 
till framgångarna i de grupper där hon 
spelar, både med sitt basspel och med sin 
fantastiska entusiasm.

Kombinationen coachning/
ekonomi mot sitt slut
Alla anställda vid KulturUngdom är vana 
vid att göra en mängd olika saker under en 
arbetsdag och vid att tjänsternas innehåll 
varierar med säsong och aktiviteter. Vissa 
tjänster är ändå en mer utpräglad kompott 
än andra. Som ekonomiadministratör/
projektcoach-tjänsten till exempel, en 
kombination som nu går ur tiden.

En renodling av funktionerna inom varje 
tjänst har gjorts under de senaste åren; 
Musik Direkt har fått en egen projekt-
ledare till exempel. Detta arbete fortgår. 
År 2008 är förhoppningsvis sista året 
som Christine Hellqvist sysslar både med 
löpande ekonomiarbete och med projekt-
coachning, och en hel del annat. I slutet 
av 2008 beslöt föreningen att anställa en 
ekonomiadministratör, som även skall  
sköta bokföringen, vilken förut varit 
utlagd på en byrå. Andrea Ohlander 
startar sin halvtids projektanställning vid 
årsskiftet och den skall pågå under ett år, 
till att börja med.

Ekonomihanteringen är ständigt i växande, 
i takt med att KulturUngdoms externa  
projekt blir fler, K-pengaprojekten likaså. 
En ren ekonomitjänst har länge varit 
planerad, men på grund av flyttningen 
av kontoret och annat under 2008, sköts 
utannonseringen upp. Christine har skött 
arbetet under året, precis som hon gjort 
större delen av tiden som föreningen  
funnits. Numera i kombination med att 
vara coach för projekt 50/50, och boll-
plank i Musik Direkt, Utopia och  
emellanåt till verksamhetsledaren.

Ett nytt steg tas alltså 2009, både för 
föreningen och för Christine, som  
dessutom tillfälligt kommer att ha endast 
en 30-procentig tjänstgöringsfaktor under 
våren 2009.
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Utöver att vara KulturUngdoms  
representant i den regionala samverkans-
gruppen, och den som håller i de flesta 
kontakterna med Västra Götalands-
regionens danskonsulent, arkitektur-
konsulent, barn- och ungdomskonsulent 
och konstkonsulenter, så har Sanna 
Eskilsson haft ett myller av uppdrag under 
året.
Mötena duggar tätt för ungkultur-
konsulenten – hon har ett finger med i 
spelet lite överallt. Inom dansområdet 
har fokus legat på Ung Dans, festivalen 
som hölls i Vänersborg 2008, och på att 
knyta nya kontakter. Just Move It är en 
sådan kontakt, liksom olika street- och 
breakdancecrews, som coachats att sikta 
regionalt.
Inom filmen har ett samarbete med Film-
centrum Väst börjat spira, med målet att 
få ut unga filmare i Europa genom redan 

I slutet av 2008 startade ett samarbete 
med Navid Modiri, som kom med idén 
365 saker du kan göra, ett kreativt blogg- 
projekt, som kan bli ett i raden av externa 
projekt inom KulturUngdom och också en 
flygande start för K-merkt Litteratur. 
Ett annat projekt i vardande är Pixellabs 
VJ-utveckling (video jockey) – ung-
kulturkonsulenten har träffat dem och 
skrivit ett Letter of Intent till blivande 
stödjare.

Dessutom har Sanna varit delaktig i inlägg 
till Kulturutredningen, i föreläsningar på 
Kulturverkstan och på Frivilligdagen i 
Göteborg och i möten och diskussioner 
kring snabbslantssystem i de kommuner 
som infört detta. Och i planeringen av 
EID-festivalen tillsammans med WAMA, 
och arrangörskursen i samband med den. 
Och i majoriteten av K-pengaprojekten. 

Välfyllt år för ungkulturkonsulenten
upparbetade kontakter och nätverk. Ett 
möte med franska filmskapare i nätverket 
Borders har också hållits, liksom med 
en strategigrupp för unga filmskapare i 
regionen, med målet att utveckla befintliga 
nätverk och samlingsplatser för dem. Här 
finns också Film i Väst, Filmcentrum Väst, 
Göteborg Filmfestival, ABF m fl.
Under 2008 har Sanna Eskilsson fortsatt 
sitt arbete i referensgruppen för Riks-
teatern Västra Götalands amatörteaterstöd 
till teatergrupper. Ett intressant och viktigt 
jobb som gör att fler möjligheter utvecklas 
för unga teaterintresserade i regionen. 

Föreningen Ung Kultur116 har en ambi-
tion att regionalisera sitt arbete kring 
konstutveckling utifrån graffiti och där har 
ungkulturkonsulenten varit involverad, 
och även i slutförandet av första året i K-
merkt Konst. 
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Den 19 mars 2008 gick flyttlasset från 
Västra Ringgatan i Alingsås till Gamle-
stadens fabriker i Göteborg. Då stod en 
tillgänglig, ljus och korridorlös lokal på 
femte våningen i Bingolottohuset redo 
att ta emot oss. Men givetvis fortsätter vi 
att verka regionens 49 kommuner, som vi 
alltid har gjort!

Det här är KulturUngdoms femte kontors- 
lokal sedan starten 1994. Vi började i ett 
rum intill Musik i Väst i landeriet ovanför 
Korsvägen. Sedan drog vi ostnordost ut, 
till en billig trea (utan eget kök och toa) 
på Kolavägen i Alingsås. Den hade en hel-
täckningsmatta som mycket väl kunde ha 
kravlat ut genom dörren på egen hand…

Nästa anhalt blev kvarteret intill, när 
Kolavägen skulle användas till auktions- 
hall. Samma pris, och en lite större lokal 
på Sidenvägen. Granne med ett tryckeri, 
vilket var fiffigt. Där stannade vi till 2004. 
Då hade vi redan involverat övriga 
kulturformer i föreningen, blivit fler, det 
var trångt och bökigt i vårt hörn av huset. 
En annan och större lokal erbjöds i Aling-
sås, i det som var tänkt att bli ett kvarter 
med ung kulturverksamhet – Kabomhuset. 
Betydligt kostsammare, men kommunen 
var glada över att ha oss där och 
subventionerade hyran i fallande skala de 
två första åren.
Så småningom startade diskussionerna 
kring, hur vi skulle kunna rymma fler, om 
den här lokalen verkligen var den bästa 
och om lokaliseringen var det. Kultur-
Ungdom hade utvecklat kontakterna med 
regionens konsulenter och var ideligen 
på möten i Göteborg. Vi märkte att vissa 
kommunikationsproblem uppstod, som 

hindrade medlemmar och andra att ta sig 
till Alingsås. Allt oftare satt vi på kaféer 
och andra lokaler i Göteborg och hade 
möten. Vilken del av Västra Götalands-
regionen man än kommer ifrån, så är ju 
den största staden en knutpunkt för 
kollektiva transportmedel. Åt båda håll 
– vi är förstås lika mycket ute och far i 
regionens 49 kommuner nu som tidigare. 
KulturUngdoms bas är Västra Götalands-
regionen, den geografiska placeringen av 
kontoret förändrar inte vårt arbetssätt.

Efter många och långa diskussioner i 
styrelsen, beslöts att vi skulle leta 
kontorslokal i Göteborg. Och i slutet av 
2007 fann vi den, granne med Konst- och 
kulturutveckling (och därmed  
förvaltningen Kultur i Väst).  
Renovering genomfördes enligt våra 
önskemål, och i mars flyttade vi in. I 
maj hade vi stor invigning med öppet 
hus, visning av diverse K-pengaprojekt, 
vegetarisk buffé, tipspromenad, utställning 
i rummen mm. Möjligen gav vi intryck av 
att alltid ha en myshörna med kuddar och 
gröna palmer i en vrå av köket…

Lokalen har inneburit en verkligt lyft. 
Många möten har hållits i konferens-
rummet och den stora öppna ytan i mitten 
av kontoren innebär att vi kan erbjuda 
fler platser till tillfälliga projektledare och 
till praktikanter. Och att vi kan ha större 
samlingar, av typen årsmöten här.

Välkomna till Gamlestadsvägen 2-4, hus 
B15!

En ny plats att utvecklas på
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Antal medlemmar
ca 10 000

Deltagare/publik
Egna/samarrangemang: 20 991 pers  
(inklusive utlandsspelningar 3 500 pers)
K-pengaarrangemang: 29 069 pers  
(inklusive utlandsspelningar 5 700 pers)
Totalt: 50 060 pers

Träffar på hemsidan 
200 unika besökare/dag, vilket gör 73 000 
unika besökare år 2008

Föreställningar/konserter/festivaler
Regionalt: 146 st
Nationellt: 3 st
Internationellt: 127 st
Totalt: 276 st

Utställningar
Regionalt: 17 st

Filmproduktioner
Regionalt: 23 st

 
Samarbeten
Förutom att vi kontinuerligt samverkar 
med våra medlemsföreningar och 
arrangörsgrupper så har vi under 2008 
samarbetat med bland andra:

Västra Götalandsregionens förvaltning 
Kultur i Väst genom barn- och ung-
kulturkonsulenten, danskonsulenten,  
arkitekturkonsulenten, konst- 
konsulenterna, filmkonsulenten och Musik 
i Väst, Rikskonserter, länsmusik- 
organisationerna i Sverige, Riksteatern 
Västra Götaland, Ungdomsstyrelsen, 
Allmänna Arvsfonden, Framtidens Kultur, 
Kulturrådet, GR Utbildning, Den Globala 
Skolan, Svenska Filminstitutet, 
Värsldskulturmuseet, Amnesty Inter-
national, Balettakademien/Göteborg & 
Umeå, Frölunda Kulturhus, Grunden 
Media/Göteborg, Passalen/Göteborg, 
Unga Synskadade Väst, Unga Rörelse-
hindrade Göteborgsklubben, Mooms-
teatern/Malmö, Freja Musikteater/
Jönköping, Danskompaniet Paragon/
Sthlm, Dansgruppen På Egna Ben/Sthlm, 
Lokstallet i Strömstad, Skövde Konst-
museum/Skövde kommun, Bohusläns 

UKM Regionfestival 25-27 april
Ale gymnasium
Arr: KulturUngdom och Ale kommun
 
Bits and Peaces 30 april 
Henriksberg, Göteborg
Arr: Meed Event

20h-festivalen 9 maj
Världskulturmuseet, Göteborg
Arr: Projekt Angeläget

Kullenfestivalen 23 maj
Skara
Arr: NTV m stöd av KulturUngdom

Arvikafestivalen 1-2 juli
Tältscenen Arvikafestivalen
Arr: Musikföreningen Orkan m stöd av 
KulturUngdom

Trollhättan 19 juli
Teaterladan, Trollhättans Folkets Park
Arr: M15

Dragonfly Festival 29-31 augusti
Ekehagens Forntidsby, Åsarp
Arr: Hollow Egg 

Bear Fest 13 september
Vallgatelogen, Vänersborg.
Arr: Cafe Mic 

Maratonrocken 16 september
Plantis, utomhusscen i parken, Falköping
Arr: Räka Produktion, Studiefrämjandet

EID-firande för alla 4 oktober
Världskulturmuseet, Göteborg
Arr: WAMA 

Lokatt 12 oktober
Fokus, Folkets Park i Skara
Arr: SSU Skara

Ljudteknikkurs  27-28 november
M 15, Trollhättan
Arr: Nameless Art/M 15

World Aids Day 1 december
Nordstan,Göteborg
Arr: RFSL Ungdom/Ungdomssatsningen 
GBG

Museum/Uddevalla kommun, Lysekils 
Konsthall/Lysekils kommun, Sockerbruket 
i Lidköping/Lidköpings kommun, Not 
Quite, Atalante, föreningen Gimle/ 
Roskilde, arrangörer i Köpenhamn, 
Malmö och Aalborg, ABF, SV, Bilda, 
NBV, Sensus, Folkuniversitetet, Studie- 
främjandet, Ungdomssatsningen i Göte-
borg, Artisten, Popkollo Göteborg, 
Popkollo Uppsala, Popkollo Riksförening, 
Impra, SMFF, Ladyfest, Diva Records, 
KulturAtom, Hammarkullens Folkets Hus, 
Musikens Hus, Folkets Hus/Trollhättan, 
Brew House Göteborg, Vänersborgs teater, 
Filmcentrum Väst, nätverket Borders,  
Pixellab, Kulturutveckling i Norden, 
Kulturverkstan/Nätverkstan, kommunal- 
förbundet Fyrbodal, Film i Väst,  
Animationscentrum Väst, Göteborg 
Filmfestival, Göteborgs Kulturkalas, ARF, 
UKM Sverige, UKM Camp, Art of  
Spectra, Västsvensk Dans och Teater, 
Gotlands danslinjer, M15, RFSL Ungdom, 
GAC, MCV, Göteborgs Universitet.

Kommuner
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Borås, Dals Ed, 
Falköping, Färgelanda, Göteborg, Götene, 
Herrljunga, Hjo, Härryda, Kungälv, 
Lerum, Lidköping, Lysekil, Mariestad, 
Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, 
Tjörn, Skara, Skövde, Sotenäs,  
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, 
Tranemo, Trollhättan, Töreboda,  
Uddevalla, Vara, Vänersborg, Åmål, 
Öckerö. Genom deltagare i våra projekt, 
såsom Musik Direkt och UKM, räknar vi 
med att ha nått alla 49 kommuner i Västra 
Götalandsregionen.

Våra ljud- och ljustekniker 
har medverkat på följande 
arrangemang 
 
Musik Direkt 
12 konserter jan-mars i VG-regionen
Arr: KulturUngdom och respektive  
kommun

Dokumentärfilmsfestival 10 april
Bergakungen, Göteborg
Arr: Projekt Angeläget (nationella delen)

Statistik 2008
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Nov Jonasson / Fält Konsertkväll 
Kungälv 1 500:-
Nov Andreas Olofsson Soulafton 
Hönö 4 000:-
Nov Eleonor Lembke Konsertkväll 
Göteborg 2 500:-
Nov Skaftö Vi Unga Musikfestival 
Lysekil 5 000:-
Nov Hello Europe Utbytesprojekt 
Antwerpen Göteborg 4 000:-
Nov Frizonen Simone HBT-dag 
Göteborg 7 000:-
Okt Knock Out HC-spelning 
Lidköping 2 500:-
Okt Fabriken Konsertkväll 
Alingsås 4 000:-
Okt Somaliska Event Scandinavian Tour 
Borås 8 000:-
Okt Sambandscentralen Filmproduktion 
Göteborg 10 000:-
Okt Ali Hossein Musikvideoproduktion 
Trollhättan 5 000:-
Okt David Ullgren Filmproduktion 
Västra Frölunda 5 000:-
Okt Civil Olydnad Brasilienturné Floda/
Göteborg 20 000:-
Okt Levande Betong Konsertkväll 
Göteborg 3 000:-
Okt Small Boobie Band Releasekalas 
Göteborg 2 000:-
Okt House Records Promotionsatsning 
Göteborg 3 000:-
Okt Anna Andersson Konstutställningar 
VGR Göteborg 4 000:-
Sept Föreningen Drift Teateruppsättning 
Göteborg 5 000:-
Sept KG Scopophilia Projekt & utställning 
Göteborg 5 000:-
Sept Isak Bodin Alfredsson Filmprojekt 
Göteborg 5 000:-
Sept KTB Bäckängen Kulturaktiviteter 
Dals-Ed  5 000:-

Sept Mix Bergsjön Club Ice 
Göteborg 10 000:-
Sept Teater Arcadia Teateruppsättning 
Göteborg 5 000:-
Sept Nisi Masa Filmworkshop 
Göteborg 4 600:-
Sept Popkollo Musikläger för tjejer 
Göteborg 10 000:-
Aug Café Mic Musikfestival Bearfest 
Vänersborg 25 000:-
Aug Folkmusiksungdomar Resebidrag, 
Skottland VG-Regionen 7 000:-
Aug Sjöbo Torg TNTR Ungdomsdag 
Borås 5 000:-
Aug Pelarteatern Uppstartsprojekt 
Alafors 7 500:-
Aug IEADA Vasaparken Parkfest 
Göteborg 10 000:-
Aug Naturens Gong Kortfilmsprojekt 
Borås 5 000:-
Aug Teater Eksem Workshops, Shanghai 
Göteborg 10 000:-
Aug Kulturmuren Musikfestival Lid-
köping 5 000:-
Aug Ultimate Desperados Resestöd Göte-
borg 5 000:-
Juli Lokatt/SSU Musikturné + film 
Skaraborg 14 000:-
Juni Larsson/Östlund Filmproduktion 
Partille 5 000:-
Juni Andreas Ahlin Filmproduktion Göte-
borg 5 000:-
Juni Fabriksvägen Popfestival
Dals-Långed 15 000:-
Juni Maria Eriksson Filmproduktion 
Strömstad 15 000:-
Juni Anastasia Stadsfestsscen 
Tidaholm 10 000:-
Juni Mina Andersson Trycksaksprojekt 
Mölndal 3 000:-
Juni Dorena Postrockskonsert 
Göteborg 3 000:-

K-pengafördelning 2008
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Feb Tinnitus Hårdrockskonsert 
Alingsås 4 000:-
Feb Another Year Europaturné 
Trollhättan 5 000:-
Feb Yo Go Grrrl Feministfestival 
Göteborg 5 000:-
Feb Meed Event Electronicafestival 
Göteborg 12 625:-
Feb Bosnia Express Balkans Barn 
Göteborg 7 500:-
Feb AOP Film Filmprojekt, Ghana 
Tibro 22 000:-
Jan Krypton/Star Riders Younomia-    fes-
tivalen Skövde 15 000:-
Jan Klubb 033 7-häradsturnén 
Borås 10 000:-
Jan La Bamba Lunchteaterföreställningar 
Göteborg 5 000:-
Jan GBG Integrationscenter TV-
Produktion Göteborg 7 500:-
Jan Jessica Jankert Kortfilm + installation 
Göteborg 15 000:-
Jan Klubb Bonzai Dj-fester 
Göteborg 10 000:-
Jan Young Art KF Streetartresa - 
Stockholm Gbg - Angered  23 000:-
Jan Lisa Tagesson Resestöd - Stockholm 
Stockholm 3 866:-
Jan Looping Film Filmproduktion 
Kungälv 2 641:-
Jan Silfverberg & Grape Sockerbruks-
konsert Lidköping 5 000:-

TOTAL SUMMA: 900 032 kr

Totalt beviljades pengar till 120 projekt 
K-pengar. 

Totalt söktes: 1 695 899 kronor

Totalt beviljades: 900 032 kronor

Total kostnad för alla projekt som genom-
förts: 4 293 917 kronor

Totalt antal besökare: 29 069 personer 
besökte K-pengaarrangemang

54% killar och 46 % tjejer sökte pengar

K-pengaprojektens omsättning i närings-
verksamheter: 
Transporter:            399 980 kronor
Teknikhyror:           421 500 kronor
Lokalhyror:             305 275 kronor
Matkostnader:         142 180 kronor

Juni Pickadoll Resestöd - Stapelfestival 
Göteborg 2 000:-
Juni Crazy Brothers Filmproduktion 
Göteborg 5 000:-
Juni Lisa Gideonsson Konstfestival 
Göteborg 5 000:-
Juni Sophie & Hanna Campingaktiviteter 
Mariestad 2 500:-
Juni GBG CG Filmproduktion 
Göteborg 5 000:-
Juni Dalslands Medeltidsför. Trubadur-
konsert Färgelanda 5 000:-
Juni Mees Ost Scenframträdanden 
Uddevalla 7 000:-
Maj Lesbisk Aktion Lesbiskfestival 2008 
Göteborg 5 000:-
Maj Vilja - School's Out Musikafton 
Göteborg 5 000:-
Maj Geovanny Hägg Skulpturprojekt 
Lidköping 5 000:-
Maj Oholics Kanadaturné 
Göteborg 5 000:-
Maj Ryds Multikulti Multifestival 
Skövde  25 000:-
Maj Klara Källström Fotobok 
Göteborg 5 000:-
Maj Vi På Filten Picknickfestivalen 
Göteborg 30 000:-
Maj September Malevolence Europaturné 
Vänersborg 5 000:-
Maj ALL IN Musikfestival 
Bengtsfors 25 000:-
Maj Linda Kreuzinger Filmprojekt 
Göteborg 5 000:-
April Ladyfest GBG Klubbkväll 
Göteborg 2 500:-
April Nol-Alafors KF Fars 
Ale 1 550:-
April Love Hultén Konstutställning 
Göteborg 2 500:-
April Mikael Bundsen Filmproduktion 
Göteborg 5 000:-
April MF Adrian Musikfestival 
Uddevalla 10 000:-
April I.M.Ä.I. Workshops 
Göteborg 2 500:-
April Dest. Hammarkullen Battletics 
Göteborg 3 000:-
April Daniel Ström Filmproduktion 
Vara 15 000:-
April Café Mic Hiphopspelning 
Vänersborg 3 000:-
April Knock Out Konsert 
Lidköping 5 000:-
April Dickson/Katzeff Filmproduktion 
Trollhättan 5 000:-
April Soul Step Streetdancehelg 
Göteborg 25 000:-
April Räka Produktion Mini-turné 
Falköping 3 000:-

April We Can Do It Spelning 
Lidköping 3 500:-
April Myckleby MoKF Musikfestival 
Orust 10 000:-
April In Motion Dansföreställning 
Göteborg 4 500:-
April Sebastian Dráb Filmproduktion 
Alingsås 5 000:-
April Jacob Hurtig Konstutställning 
Göteborg 1 000:-
April Christine Dottax Bachatafestival 
Göteborg 5 000:-
April Audrey Releasekalas 
Göteborg 5 000:-
April Star Riders Konsert 
Skövde 5 000:-
April Sandra Ahlin Musikvideoproduktion 
Göteborg 5 000:-
Mars Aram Barazanda Debattboxning 
Göteborg 15 000:-
Mars Alex Ashfar Filmproduktion 
Göteborg 10 000:-
Mars Emil Andersson Musikal 
Lysekil 20 000:-
Mars Kräftskivefestivalen Musikfestival 
Rådanefors 5 000:-
Mars The Jokers HC-konsert 
Lidköping 2 750:-
Mars Linn & Viktoria Konstutställning 
Svenljunga 5 000:-
Mars Slaskrock EXPO-utställning 
Hjo 5 000:-
Mars GARF Musikfestival 
Göteborg 5 000:-
Mars Textival Alternativ textmässa 
Göteborg 10 000:-
Mars Karin Hedlund DJ/VJ-Workshops 
Göteborg 5 000:-
Feb UNF sXe Fri Kultur Multihelg 
Göteborg 5 000:-
Feb Konstfabriken Dansföreställning 
Göteborg 5 000:-
Feb UNF Kulturkollektivet Hiphopevent 
Göteborg 5 000:-
Feb Teater Eksem Teaterföreställning 
Göteborg 5 000:-
Feb Hollow Egg Dragonflyfestival 
Falköping 50 000:-
Feb Affordable Hybrid Europaturné 
Vänersborg 5 000:-
Feb Wally Shows HC-spelning 
Skövde 7 000:-
Feb Sarah von Reis Dansföreställning 
Göteborg 5 000:-
Feb Ung Vänster Skbg Feministdag 
Skövde 5 000:-
Feb Tove Nankler Kortfilmsproduktion 
Göteborg 5 000:-
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Styrelsen 
Styrelsen har under 2008 haft 7 möten.
AU, Arbetsutskottet, har bestått av Sara 
Naumburg och Andreas Blomberg. En dag 
med personal och styrelse har genomförts, 
vilken ägnades åt långsiktig planering och 
visioner för framtiden.
Styrelsen har i korthet under 2008 arbetat 
med:
- Arbetsmiljöplan.
- Delegationsordning, styrelsen, AU och 
verksamhetsledare
- Årsarbetsplan
- Arbetsordning för styrelsen
- KulturUngdoms vision
- Lönepolicy
- KulturUngdoms verksamhet/innehåll, 
prioriteringar för kommande år
- Äskning av medel från Västra 
Götalandsregionen

Styrelsen har även lagt stor vikt kring 
förtydligande av KulturUngdoms  
organisation, ansökning av Kultur-
strategiskt uppdrag samt diskussioner 

kring organisationens placering i förhål-
lande till kommande strukturförändringar 
kring kultur i Västra Götalandsregionen.

Under året avsade sig Erik Niggol sitt 
uppdrag som vice ordförande. Styrelsen 
valde Bobby Svanér de la Cruz till rollen 
som vice ordförande. 
 

Personalen på KulturUngdom 
2008
Sofia Lubian, verksamhetsledare, 100%
Christine Hellqvist, administratör/projekt-
coach, 70%
Andreas Sollén, informatör/koordinator 
UKM, 100%
Sanna Eskilsson, ungkulturkonsulent, 
100% (Bitr.VL)
Mattias Tell, musikkonsulent, 100%
Yohanna Eek, projektledare Musik Direkt, 
75%
Märta Stalin, projektledare UKM, 75% 
(tjänstledig fr.o.m. 08.09.01)
Martin Rydehn, projektledare Angeläget, 

50% (1 jan-31 aug), 10% (1 aug-31 dec)
Erik Lundin, vik projektledare Angeläget 
75% (1 sept-31 dec)
Erik Hjortstam, IT-ansvarig/AD, 90% 
(tjänstledig t.o.m. 08.06.01)
Eja Bukowinska, ljud- och ljustekniker, 
60%
Magnus Jonsson, ljud- och ljustekniker, 
50%

Externt finansierad personal:
Sara Habchi-Vogler, projektledare K-
merkt Konst, 50%
Iki Gonzalez Magnusson, projektledare 
Utopia, 80%
Maria Lindahl, projektkoordinator Utopia, 
40%
Lotta Axelsson, projektledare 50/50, 75%
Samt tillfälligt anställda assistenter, semi-
narieledare, workshopsledare m.fl.

Praktikanter:
Rakel Heed, Kulturverkstan
Karolina Nowicka, Kulturverkstan
Stina Göransson, Göteborgs Folkhögskola
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Kulturnämnden i Västra Götalands-
regionen har beslutat att alla  
organisationer med kulturpolitiskt uppdrag 
ska ansöka om sina uppdrag. Det kallas 
numera Kulturstrategiskt uppdrag och 
söks för 3 år. KulturUngdom kommer i vår 
att lägga stort fokus på att formulera den 
3-åriga planen med tillhörande budget.

Sverige håller på att utveckla en ny  
kulturpolitik. Kulturutredningen har 
slutfört sitt arbete och vi ser med spänning 
fram mot vad detta kommer få för effekter 
på kulturlivet i Västra Götalandsregionen. 
Självklart kommer vi ta del av 
diskussioner för att bevaka våra med-
lemmars intressen när politik ska om-
vandlas till praktik!

Fokus 2009 
Hur mäter och synliggör man effekter 
av satsningar på ungkultur? Under 2009 
kommer metoder och former att utvecklas 
och diskuteras för att tydligt visa effekter 
av KulturUngdoms verksamhet men också 
förhoppningsvis generellt bidra till att räta 
ut frågetecknen kring: 
Är satsningar på ungkultur viktigt och i så 
fall på vilket sätt?

En stor satsning på marknadsföring och 
informationsarbete kommer att göras. 
KulturUngdom lyfts ofta fram som en 
spännande organisation som ligger rätt i 
tiden. Vi arbetar uteslutande av och med 
unga och hjälper till att utveckla metoder 
för att främja den unga kreativiteten. Idag 
består vi av ca 10 000 medlemmar och når 
ca 50 000 unga genom verksamhet/projekt 
knutna till KulturUngdom. Vi är många 
men kan bli fler, och just medlems- 
värvning är ett prioriterat område 2009. 

”Av och med” gäller alla unga med 
kulturintresse.
Under året kommer KulturUngdom att 
fokusera på att tillgängliggöra kulturen 
framför och på scen. Vi kommer också 

att sammanställa och sprida information 
till unga arrangörer inför 2010 och på så 
sätt hjälpa till i arbetet med målet att alla 
offentliga lokaler då ska vara tillgängliga. 
Genom förstudien Utopia har vi ett  
växande nätverk att tillgå, där unga utgör 
en kunskapsbank/ambassadörsbank.

Av och med, nu och alltid!
Själva kärnan i KulturUngdoms verk-
samhet är att realisera, bredda, höja, tänja, 
det som gror hos unga människor. 
KulturUngdom stöttar och hjälper till att 
möjliggöra medlemmars och målgruppens 
egna idéer, initiativ och projekt.  
Stöttning sker via kompetens bland andra 
hos musik- och ungkulturkonsulent, 
genom K-pengar och genom  
organisationens nätverk och samarbeten. 
Initiativ till samarbeten kommer såväl 
från kulturutövare som arrangörer och 
föreningar. Resultaten syns ofta i form av 
festivaler, konserter, utställningar, upp-
samlingsplatser, turnéer, studiebesök m.m
Samarbeten skräddarsys utifrån behov och 
varierar från år till år vilket redovisas i 
följande års verksamhetsberättelse. 
Arrangörsprojekt
Projekt/satsningar för att lyfta och stärka 
unga arrangörer, exempelvis festivaler, 
konserter, utställningar, utbildningar. 
Utövarprojekt 
Uppsamlingsplatser för kulturutövare i 
samarbete med unga kulturutövare och 
andra samarbetsparter utifrån önskemål 
och behov. 
Utbildningar
Exempelvis ljudteknikkurser och  
arrangörskurser

Ny hemsida
I december 2008 lanserades KulturUng-
doms nya hemsida. Målet är att bli Väst-
sveriges största kulturportal för ung-
kultur, med information som också sprids 
ut via MySpace och Facebook. Här kan 
du marknadsföra dina arrangemang, band, 
utställningar m.m. Du kan träffa andra 

och starta samarbeten, få information om 
utbildningar, verksamheter, projekt, skapa 
nya spännande konstformer, få stöd och 
tips från konsulenter. Här finns 
information om hur man kan skapa inter-
nationella projekt, åka som volontär, starta 
utbyten. Här kan du få hjälp med diverse 
ansökningar. Här kommer att finnas stöd 
för organisationer och förvaltningar som 
har i uppdrag att arbeta av och med unga, 
i form av modeller, undersökningar och 
goda exempel.
Hemsidan har en helt ny form, där man 
registrerar sig och därmed blir medlem i 
KulturUngdom. Stor vikt kommer att 
läggas vid att slussa in tidigare  
medlemmar i det nya systemet.
Sidan kommer successivt att arbetas fram 
under året i dialog med användarna. 

K-merkt blir bredare
Med hjälp av projektstöd från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd  
kommer vi under 2009 att utveckla det 
mycket uppskattade K-merkt vidare som 
koncept och involvera fler konstformer. 

K-merkt är en plattform för ungas eget 
skapande, med särskild inriktning på 
kreatörer mellan 20-26 år, inom bild-
konst, litteratur, dans, musik och film. År 
2009 kommer den att riktas främst till en 
fortsättning av projekten inom musik och 
konst, samt arbeta upp former för litteratur 
och dans.
Satsningarna fungerar som utgångspunkter 
för en konkret dialog mellan institutioner, 
näringsliv och den unga kulturen.  
K-merkt har egentligen inte heller några 
geografiska gränser; utan är avhängigt av 
vilka spännande arenor det finns att upp-
söka och vilka förutsättningar som finns 
inom konstformen. 
Idéerna och de unga utövarna är många 
och det viktiga är att forma projekt som 
för varje deltagare innebär att de känner 
att de verkar inom en professionell 
inramning. 

Verksamhetsplan 2009
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K-merktsatsningen ska vara en del av 
utvecklingen regionens kulturliv - ge 
inspiration till konstutövare genom ökade 
kunskaper och ett konkret mål att sträva 
mot, men också visa den etablerade konst- 
och kulturvärlden en del av det nya som är 
på väg. 
KulturUngdom söker här samarbeten med 
såväl Allmänna Arvsfonden som 
kommuner, institutioner, arrangörer och 
andra aktörer.
K-merkt Musik och även K-merkt Konst 
kommer under året att arbeta fram inter-
nationella samarbeten. 

Unga Berättar – demokrati på 
riktigt
Även här med hjälp av projektmedel 
från Västra Götalandsregionen, kommer 
KulturUngdom under 2009 att fokusera på 
ungas rätt till delaktighet och eget 
skapande.
Unga Berättar är en regionalt och 
kommunalt förankrad seminarieserie där 
unga talar om hur det är och vad de vill, 
presenterar behov och tankar kring hur de 
kan bli verkliga medaktörer. Ett projekt 
med demokratisk utgångspunkt, som är en 
konkretisering av de delar av Handlings- 
program Barn och ungdomars kultur som 
rör ungas delaktighet. 
Behovet av guidning i frågor som rör 
ungas delaktighet möter vi dagligen. Det 
finns en klyfta mellan vad unga upplever 
som behov och efterfrågan och de vuxnas 
vilja att stötta, och frågan är: Hur mötas 
de tu? 
Det finns också ett behov av att ta reda på 
vilka nätverk som måste fungera för att nå 
realistiska mål. Vilka nya samarbeten kan 
vara fruktbara och på vilket sätt kan man 
nå en effektivitet i att tillmötesgå de ungas 
syn på utveckling? 
Många kommuner kan skriva under på, 
och har även formulerat egna handlings- 
program, där konsumentkulturen ska ge 
plats för deltagarkulturen. Men i få fall 
finns en konkret plan på HUR.  
Idag arbetar många för ungas bästa. 
Undersökningar och fokusområden kring 
hur unga mår, upplever, konsumerar, 
formerar, studerar, experimenterar, 
expanderar finns det mycket formulerat 
kring och det finns också en del stöd-
former för att de olika områdena ska 
kunna utvecklas. Det som nu krävs är 
gränsöverskridande samarbeten kring hur 
vi ska konkretisera detta eller ge verktyg 
för att konkretisera.

Nu kommer världen in
Via projektmedel från Västra Götalands-
regionen kommer KulturUngdom under 
2009 att fokusera på internationalisering. 
En tjänst med titeln Internationell 
samordnare för ungdomsfrågor i Västra 
Götaland kommer att tillsättas. Målet med 
tjänsten är att öka ungas mobilitet, skapa 
fler internationella utbyten och projekt och 
stärka och utöka internationella  
relationer. Tjänsten ska verka som ett stöd 
för individer, grupper och organisationer 
som ämnar arbeta mer internationellt. 
En Eurodesk kommer att inrättas på  
KulturUngdom, med uppgift att underlätta 
för unga att söka sig ut i Europa.

Musik Direkt rullar på och 
förbereder sig
Musik Direkt firar 20 år i Västra Göta-
land. Det är en musiktävling som varje år 
lockar många fler deltagare än vad vi har 
möjlighet att ta emot. Musik Direkt synlig- 
gör den unga musiken under proffsiga 
omständigheter. Det är en mötesplats 
där musiker får tillfälle att träffas, skapa 
turnéer, konserter, samarbeten och nya 
konstellationer. 
Möjligheten till möten och samarbeten 
kommer att öka i och med KulturUngdoms 
nya hemsida. 
Under 2009 kommer 12 konserter att 
hållas runt om i regionen, med plats för 
135 akter, och förberedelser kommer att 
starta för planeringen av Riksfestivalen 
i maj 2010, vilken skall arrangeras av 
Västra Götalandsregionen.
KulturUngdom kommer att vara delaktig i 
en grupp som arbetar med en förstudie till 
en collegeutbildning, länkad till 
Artisten, Göteborg, vilken är tänkt att vara 
förberedande för musikhögskolan. Här 
är Musik Direkts stora nätverk av unga 
musiker en viktig del, inte minst det som 
under senare år medvetet upparbetats 
i förorterna till Göteborg. Målet är att 
bredda musikhögskoleutbildningen ur ett 
mångfaldsperspektiv. Bakom detta initiativ 
finns musikteoretiker, ungdomsforskare, 
musikorganisationer och andra grupper.

UKM bygger vidare
UKM bygger på att skapa bra mötesplatser 
för den unga kulturen kommunalt, 
regionalt och nationellt. Genom projektet  
synliggörs runt 2 000 unga på scen och i 
utställningar i Västra Götaland. Ett 
trettiotal kommuner medverkar och 

hundratals unga arrangörer är involverade 
i olika delar av projektet.
Samarbete med nätverket KEKS har 
inletts för att på ett tydligare sätt involvera 
fritidssektorn i UKM. KEKS är ett nätverk 
bestående av fritidsgårdar och för-
valtningar, runt om i Sverige, som jobbar 
med modeller och metoder för att fokusera 
på fritidsgårdarnas roll i att flytta 
perspektivet ”för” till att arbeta ”av och 
med” där kulturen är ett viktigt verktyg. 
Regionfestivalen hålls våren 2009 i 
Mölndal och Riksfestivalen i 
Västmanland. 
p

K-pengar över regionen
Våra konsulenter stöttar ungas idéer 
genom bred kompetens, nätverk, sam-
arbeten och finansiellt stöd. Genom K-
pengar har vi möjlighet att fördela ut 
900 000 kr till unga arrangemang och 
projekt. År 2009 ligger fokus på att stärka 
nätverket mellan K-pengaprojekt/arr-
angemang, låta dessa bli ambassadörer för 
den unga kreativiteten och verka som goda 
exempel för andra. Konsulenterna kommer 
även arbeta aktivt med att ännu mer öka 
den geografiska spridningen av K-pengar. 
Från och med i år ansöks och bereds 
ansökningarna digitalt, vilket kommer 
underlätta administrationen samt förenkla 
att ta fram och föra relevant statistik kring 
projekten.

Angeläget arrangerar 
temadagar
Angeläget har under 2008 blivit ett 
permanent uppdrag inom KulturUngdom. 
Projektet lyfter fram mänskliga rättigheter 
genom kulturella uttryck. Angeläget 
uppmuntrar det egna skapandet hos 
gymnasieelever, där lärare och elever med 
hjälp av framtagen lärarhandledning inom 
dokumentärfilm, novell, journalistik och 
bild, gestaltar och lyfter fram 
mänskliga rättigheter i sin omedelbara 
vardag. Angeläget är ett samarbete med 
Amnesty International, Globala skolan, 
Levande historia och många fler.
Under 2009 kommer projektet att fokusera 
på att skapa MR (mänskliga rättigheter)- 
dagar på tre gymnasieskolor i Västra 
Götaland där man kommer arbeta ämnes- 
överskridande och lyfta fram resultatet i 
ett större sammanhang, där hela skolan 
och kommunen kommer vara involverade. 
Nationellt pågår även skapandet av doku-
mentärfilmer kring mänskliga rättigheter 
som kommer att synliggöras i en 
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dokumentärfilmsfestival i Göteborg under 
april. 

PA-stödet
Medlemsföreningar och arrangörsgrupper 
har möjlighet att hyra KulturUngdoms 
ljud- och ljusanläggning inklusive tekniker 
till subventionerat pris, olika varianter 
beroende på behov.

Drivhusplatser
KulturUngdom kommer varje år att ha 
externt finansierade projekt under sitt tak, 
vilka vi hjälper igång med en startpeng 
på 50 000 kr och därefter stöttar med 
ko-ordinatorsfunktion, coachning, sub-
ventionerad kontorsplats mm.
Under år 2009 är våra drivhusplatser:

Utopia
Utopia bygger på visionen om allas 
möjligheter. En plats, där kurser 
kommer att hållas, i dj-ing, dans, musik, 
bild, teater, skrivande. Ett bultande nav för 
konstnärlig verksamhet med, för och av 
unga.
En förstudie har startats under 2008 och 
kommer att fortsätta in i 2009. Den har fått 
stöd av Allmänna Arvsfonden, Kulturrådet 
och Framtidens kultur. Tanken är att 
resultaten av förstudien skall ligga till 
grund för en treårig projektansökan.

 Under 2008-09  pågår metodutveckling 
- hur dansar man street i rullstol? Vilken 
utrustning behövs för att jobba som dj om 
rörligheten är lite begränsad, eller synen? 
Hur kan man jobba med en integrerad 
teatergrupp? Hur kan man arbeta med 
bildkonst? 
Metodutvecklingen pågår i nätverk över 
hela landet och dokumenteras, för att 
kunna bli en resurs i uppbyggnaden av 
Utopia i Västra Götaland.

50-50 – ett krafttag för att nå jämvikt 
mellan könen på musikscenen  
Projekt 50/50 har pågått sedan 2006 och 
fortsätter till augusti 2009. Under de två 

första åren fick 50/50 stöd av Allmänna 
Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen och 
Kulturrådet och under år tre stöds det 
av Allmänna Arvsfonden och Ung-
domsstyrelsen. 
KulturUngdom har här via ett stort nät 
av samarbetsparter och referenspersoner, 
tagit fram fakta kring orsakssamband, 
psykologiska faktorer, strukturella fak-
torer, traditioner osv vad gäller den sneda 
könsfördelningen inom alla sektorer av 
afromusikområdet, vilka kan ligga till 
grund för diskussioner och handlings-
planer för studieförbunden, musik-
föreningarna och andra aktörer på om-
rådet. Framgångsrika metoder för att nå 
fler spelande och musikintresserade 
kvinnor har arbetats fram tillsammans med 
studieförbunden. Under år tre kommer 
metoder, forskning, resultat av satsningar 
som All Girl Jam, Ladies Days, nätverk-
sträff, Let your hair down-skivan etc att 
presenteras i en bok, vilken sedan lig-
ger till grund för en vidareutveckling av 
projektet. Ansökningar kommer att skrivas 
till diverse instanser för implementering, 
fortsatt bank/nätverksuppbyggnad och 
nationella branschkonferenser.

Personalen på KulturUngdom 
2009
Sofia Lubian, verksamhetsledare, 100%
Christine Hellqvist, projektcoach, 6 mån 
30%, 6 mån 70%
Andrea Ohlander, ekonomiadministratör, 
50%
Andreas Sollén, informatör/koordinator 
UKM, 100%
Sanna Eskilsson, ungkulturkonsulent, 
100%
Mattias Tell, musikkonsulent, 100%
Yohanna Eek, projektledare Musik Direkt, 
75%
Martin Rydehn, projektledare Angeläget, 
60%
Erik Hjortstam, IT-ansvarig/AD, 75%
Eja Bukowinska, ljud- och ljustekniker, 
60%
Magnus Jonsson, ljud- och ljustekniker, 
50%

Externt finansierad personal:
Fredrik Anderman, Samordnare för inter-
nationella ungdomsfrågor Västra Göta-
land, 100%
Sara Habchi-Vogler, projektledare K-
merkt Konst, 50%
Iki Gonzalez Magnusson, projektledare 
Utopia, 80%

Maria Lindahl, projektkoordinator Utopia, 
40%
Lotta Axelsson, projektledare 50/50, 75%
Samt tillfälligt anställda assistenter,  
seminarieledare, workshopsledare m.fl.

Styrelsen (fram till årsmötet 2009): 
Sara Naumburg, ordförande, 26 år
Bobby Svanér de la Cruz, vice ordförande, 
23 år
Erik Niggol, ledamot, 29 år
Madeleine Liljedal, ledamot, 19 år
Agnes Nilsson, ledamot, 20 år
Andreas Blomberg, ledamot, 27 år
Iida Höög, ledamot, 24 år
Sofia Jönsson, suppleant, 20 år
Mats Berggren, suppleant, 32 år
Jacob Hurtig, valberedning, 23 år
Maria Claesson, valberedning, 36 år
Ronnie Brolin, föreningsrevisor, 27 år 
Tobias Moberg, godkänd revisor 
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