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Vilket år vi har haft!
124 K-pengaprojekt har beviljats, 
musiker och filmare har utvecklat in-
ternationella erfarenheter och nätverk, 
ca 1 900 personer deltog eller befann 
sig i publiken på Musik Direkt, det har 
varit multikultifestival i stenålders-
hyddor i Falköping, vi har varit stolt 
sam-arrangör av den nationella Arvs-
fondsdagen, ca 300 kreatörer från 30 
kommuner trängdes på UKM Region-
festival i Mölndal, 400 idéer såg dagens 
ljus under Idépedia och blogg har fått 
en 365 dagar lång nydefinition, 
Utopia? – Utopia!, ”av och med” har 
gnuggats in regionens alla hörn och 
kommunalförbunden i Västra Göta-
landsregionen har fått nya kompisar, 
mänskliga rättigheter lyftes i festivaler, 
norsk koloni med festivalkänsla har 
bildats i Brålanda, ”vridna fötter” i nytt 
samarbete, världsrekord i ansökningar, 
ekonomi i kris, vintern har varit hård 
men vi är kvar, våren är på väg och 
kulturen är i toppform! 
69 239 personer har berörts av 
KulturUngdoms verksamhet under 
2009!

KulturUngdom är en plattform för unga 
kreatörer där man får stöd och kompetens 
att realisera egna idéer kring konst och 
kultur, en plattform för sektors-
överskridande samverkan och samarbeten, 
en plattform för nya samtida projekt/nät-
verk och en resurs kring delaktighet och 
inflytandefrågor. Jämställdhet, inter-
nationalisering, mångfald och tillgäng-
lighet är de horisontella perspektiv som 
verksamheten aktivt arbetar med och som 
genom externa projekt/satsningar skapar 
tydliga avtryck och kunskap/metoder 
som kan spridas till andra.
KulturUngdom är en behovsinriktad 
verksamhet vilken formas i takt med 
samtiden och som förstärker målgruppens 
röster i dagens kulturpolitik. 

Summering
KulturUngdom har en otroligt viktig funk-
tion i Västra Götalandsregionens vision 
kring det goda livet och verksamheten 
har aldrig varit bättre, mer nyanserad och 
kreativ! Föreningens verksamhet har 
expanderat både kvantitativt och 
kvalitativt under 2009. Effekter av 
finanskrisen ser vi i en tydligt ökad 
kreativitet hos målgruppen. Som 
organisation har vi under året fokuserat 
på att definiera verksamhetens roll och 
funktion samt konkretisera utveckling för 
framtiden.

Verksamheten når under 2009 fler unga, 
har ett ökat antal samarbeten, når ut 
bättre och vi märker ett tydligt ökat 
intresse för verksamhetens kompetens från 
den sekundära målgruppen (verksamheter/
organisationer/förvaltningar som har i 
uppdrag att arbeta med unga). Vi har under 
året aktivt arbetat för att öka medveten-
heten, fördelarna och möjligheterna att 
arbeta ”av och med” unga, men även visat 
på konkreta goda exempel, verktyg och 
modeller för att påskynda arbetet.

Under 2009 förändrades föreningens 
tidigare Kulturpolitiskt motiverade 
uppdrag och verksamheten formulerade en 
ansökan för ett Kulturstrategiskt uppdrag. 
I ansökan förtydligades de ekonomiska 
behoven föreningen ser inför den när-
liggande framtiden. Verksamheten blev 
beviljad medel men inte det belopp som 
vi ansökte om. Föreningen ligger sålunda 
kvar på samma finansiella nivå i bas-
verksamheten som vi gjort sedan 2006, 
trots att verksamheten utvecklats i ett 
rasande tempo de senaste åren. Bas-
verksamheten – själva grunden -  bestod 
2009 av 12 tillsvidareanställda med en 
genomsnittlig tjänstegrad på 74 %,  
lokalhyror, administration, driftskostnader 
och de stora uppsamlingsprojekten Musik 
Direkt och UKM samt mindre kostnader 
för samverkan, arrangörssamarbeten och 
projektsamarbeten.

Basverksamheten är mycket viktig då den 
möjliggör utveckling, samarbeten, externt 
finansierade projekt. KulturUngdom utgör 
en resurs kring metoder att arbeta av och 
med unga samt kännedom och kompetens 
kring målgruppens behov, samtid och 
drömmar om framtid.

Under 2009 har föreningen arbetat aktivt 
med att hushålla med resurser, samt sett 
över och gjort åtgärder kring utgifter, för 
att inför 2010 möta de ekonomiska ut-
maningar som väntar. Exempel på åtgärder 
är tjänstlediga personer som inte ersatts, 
försäljning av inventarier, projekt som 
försenats samt omfördelning av arbet-
suppgifter. Detta gör att verksamheten 
redovisar ett högre resultat än tidigare år. 
Verksamheten har ändå utfört och fullföljt 
de projekt och uppdrag som vi åtagit oss 
under 2009 och kommer delvis använda 
överskottet under 2010 och eventuellt 
även 2011, 2012. Detta bidrar till att vi 
ändå kan bedriva verksamheten med 
nästan samma höga kvantitet som tidigare 
år under 2010.
Verksamheten har inför 2010 dragit ned 
verksamhetsområden inom basverksam-
heten som följd av det ekonomiska läget. 
Musik Direkt minskas med 1 delfinal samt 
lägerhelgen vid semifinalerna. Region-
festivalen för UKM utgår och ersätts med 
en digital lottning. Tillsvidareanställda 
tekniker ersätts med frilansare. Antalet 
tillsvidareanställda minskar från 12 
personer till 10. 

2010 kommer föreningen att lägga stort 
fokus på att i dialog, först och främst, 
med Västra Götalandsregionen för att 
hitta vägar att skapa finansiell stabilitet i 
basverksamheten och med nationella och 
internationella bidragsgivare, för att arbeta 
med långsiktig projektutveckling. 

Sofia Lubian
Verksamhetsledare

Inledning
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När jag ber ungkulturkonsulenten och 
biträdande verksamhetsledaren Sanna 
Eskilsson att sammanfatta år 2009 med 
några få ord, kommer framåtanda upp som 
ett av dem. Det hon menar är att många 
unga människor med projektidéer är så 
drivna.
- I år har det varit rekord i antal kontakter 
med unga som redan är igång och har sina 
projekt färdigtänkta från ax till limpa, 
konstaterar Sanna. De är väl förankrade, 
orienterade i den byråkratiska djungeln, 
medvetna om sin plats i samhället. Jag har 
bara behövt bekräfta, inte hjälpa dem att 
förstå och har jag har blivit påhälsad, har 
inte behövt initiera.

Det projektledarna önskar här är tips om 
nästa steg och att få en plattform att utgå 
ifrån. Få legitimitet och tillgång till de 
nätverk som KulturUngdom är och har.
- Sen har det hänt saker! säger Sanna. 

Många ansökningar
Hon kan också konstatera att det är lättare 
numera, att verka som länk mellan de unga 
och kommunerna, eftersom Kultur-
Ungdom är mer välkänt och har goda och 
förtroendefulla kontakter med kulturfolk 
ute i regionens 49 kommuner. Det är ett 
långsiktigt arbete att bygga upp dessa och 
KulturUngdoms stab av medarbetare har 
arbetat tillsammans så pass länge nu, att 
det blivit bättre samordning i kontakterna. 
Stuprören i de olika projekten har  
monterats ner. Vi är alla KulturUngdom-
representanter när vi är ute och verkar, 
menar Sanna.

Ett annat ord som hon tycker passar på 
2009 är ansökningstätt. Det har hanlat om 
förarbetet och ansökningen om kultur-
strategiskt uppdrag under våren, det har 
varit flera stora ansökningar till bland 
annat Allmänna Arvsfonden – förstudier 

som blivit riktiga projekt, som Utopia och 
vidareutveckling av andra, som 50/50. 
Plus ett stort nytt projekt, som 365 saker 
du kan göra. Och under hösten nya an-
sökningar till regionen kring fortsättningen 
av Angeläget, internationell samordnare, 
K-merkt, Generation Ung och K-pengar. 
- Vår ambitionsnivå är hög. Det handlar 
inte bara om pengar utan att bygga upp 
relationer med instanser som har möjlighet 
att ge stöd. Att samarbeta.
Sanna nämner Arvsfondsdagen i oktober 
som ett exempel på att KulturUngdom fått 
förtroende. 
- Om inte Arvsfonden hade tyckt att vi 
var intressanta hade de inte kommit till 
oss och bett oss vara värdorganisation för 
dagen. Det var en väldigt stor bekräftelse 
och vi ställer också höga krav på oss själva 
på att leverera det som förväntas av oss. 
Eller helst mer.

De drivna projektledarnas år 2009
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Idé om kulturinkubator
Sanna snickrade också mycket på en 
regional ansökan kring näringslivsut-
veckling av kulturen i slutet på året.  
Funderingar kring att KulturUngdom skall 
utveckla en kulturinkubatorsfunktion har 
funnits inom styrelse och ledning under 
2009 och ansökan gällde en förstudie av 
denna projektidé. Det finns, enligt Sanna, 
en otrolig kompetens hos föreningar och 
enskilda medlemmar och de håller på att 
växa ur K-pengastöd och annat som  
KulturUngdom kan ställa upp med. Det 
gäller både åldersmässigt och när det  
handlar om möjligheter och vilja att 
försörja sig på sitt skapande och  
arrangerande.
- Vi vill säga till en 23-åring som är 
kompetent att hon kan gå vidare in i en 
inkubatormodell istället för att bara ge ett 
par tusenlappar i K-pengar. Och vi vill här 
knyta till oss viktiga aktörer som  
Chalmers, Handelshögskolan, nyföretagar- 
centrum, Coompanion, Brew House,  
Science Park och konstnärliga fakulteten 
på högskolan, säger Sanna.

Hon poängterar vikten av att vuxna 
strukturer intresserar sig för nya sätt att 
tänka och fungera. De som KulturUngdom 
varit i kontakt med är mycket positiva och 
intresserade av att samverka, visar det sig. 
Alla ovan står bakom ansökan. Det Sanna 
också vill utveckla är ett samarbete med 
Arbetsförmedlingen. Hon vill diskutera 
strukturer med dem, kring hur unga kan 
bekräftas och inte sättas krokben för när 
de vill vidare. 

Genvägar inom EU
Något som Sanna ständigt brottas med är 
tiden. Det är ofta snabba ryck, planer skall 
fram fort och inte enbart plan A, utan helst 
även B och C. Så ser det ut i projekt men 

även i verksamheten i stort. Om an-
sökningar och projektidéer inte riktigt 
finner rätt väg eller passar in i kultur-
mallen, måste de kanske omformuleras, så 
att exempelvis arbetstillfällen och lön-
samhet för näringslivet lyfts fram.
- Numera ger vi inte upp om kommunen 
eller regionen säger nej utan först när EU 
gör det, om det är idéer vi verkligen tror 
på. Då är tiden en fiende, eftersom det 
gäller att projektledaren skall ha kvar sitt 
brinnande intresse länge, kanske upp till 
ett år, säger hon.

Under 2010 skall föreningen arbeta vidare 
med detta  – att minska avståndet mellan 
EU och kommunerna och att använda de 
kontakter som arbetats upp. EU känns för 
många som en ”stor skitjobbig pryl”, som 
Sanna uttrycker det.
- De undrar: ”ursäkta, finns det ingen 
genväg här?”, säger Sanna. Det är viktigt 
att vi har kontakt med vårt kulturråd, så 
att ansökan hämnar rätt och har en chans 
att gå igenom. Vårt sätt att arbeta med 
ungdomsinflytande och delaktighet är 
intressant för övriga länder, liksom att 
kulturen finns med som en del i sam-
hällsutvecklingen.
Hon menar också att om Västra Göta-
landsregionen skall få fart på sina an-
sökningar och att de skall kunna jämföras 
med andra länders, vilka ofta har borg-
mästarens underskrift, vore det bra om 
fler undertecknades av kulturchef eller 
kulturnämndsordförande på regional nivå. 
Man måste riska för att få ansökningar 
beviljade, konstaterar Sanna. Kanske 
kunde en pott regionala pengar finnas, som 
en garanti. Då skulle hanteringen säkert gå 
snabbare, tror hon. 
- Det är ju kommunerna som går in rent 
operativt, det jobbet får regionen utfört, 
säger Sanna.

Mycket bekräftelse i år
Ett tredje nyckelord för 2009 är möten. 
Många människor har samlats många 
gånger i KulturUngdoms konferensrum 
och kök, och det har även blivit en hel del 
resor i regionen (och även en sväng till 
Bryssel). Sanna har arbetat medvetet på att 
förankra projekt i ledningarna, att bjuda in 
dem till möten. 
- Allt för att motverka ”det hade jag ingen 
aning om” på chefsnivå. 
Året har också inneburit samarbete med 
kommunalförbunden och flera möten med 
dem och deras processledare kring det 
nya handlingsprogrammet Barn och ungas 
kultur.
- Processledarna är ett slags temperatur-
mätare för oss. Vi får veta hur man vill 
göra i respektive område och så kan vi 
skjuta in vår kompetens där det behövs. 
KulturUngdoms roll är lite svävande 
mittemellan region och kommun på grund 
av vår organisationsform och formen 
stärks genom att vi inte levererar regionala 
budskap. Vi är en aktör som vill arbeta 
framåt på kommunernas villkor, precis 
på samma sätt som vi arbetar med våra 
medlemmar.

- Bekräftelsen som vi har fått i år är det 
allra roligaste, fortsätter Sanna. Jag skulle 
kunna skriva en hel årskrönika om det, om 
guldkornen, om Arvsfondsdagen, om vår 
framträdande roll på Kulturkonferensen, 
om hur Coompanion tycker att vi saknar 
motstycke. Och att vi får vara storebror/
storasyster till så många, att vår logga 
rullar upp i eftertexterna till fantastiska 
filmer… KulturUngdom står på stabil och 
vältestad grund nu.

Under våren påbörjades arbetet med 
projektet Generation Ung, tidigare Unga 
berättar. I och med att projektet är ut-
vecklat utifrån Handlingsprogrammet för 
barn och ungas kultur har arbetet gått ut på 
att få projektet att bli en del av regionens 
övriga satsningar.  Att se vägar att ihop 
med kommunalförbundets representanter 
och de aktörer som kanske huvudsakligen 
inte finns representerade i det här arbetet, 
nämligen unga. Arbetet har gått ut på att 

GU hos kommunalförbunden
formulera en struktur som ska fungera i 
samarbete med fler aktörer. 
En ansökan om ett projektår till har för-
fattats och förhoppningen är att  Genera-
tion Ung ska fungera som en bra utgångs-
punkt för arbetet med inflytandeprocesser i 
kommunernas arbete. Ungkultur- 
konsulenten och verksamhetsledaren har 
genomfört möten med de fyra  kommunal-
förbunden och vi har varit delaktiga i en, 
från Kultur i Väst, sammansatt nätverks-

grupp. 
Arbetet med Handlingsprogrammet för 
barn och ungas kultur har varit en röd tråd 
under hela 2009 på ett påtagligt sätt. Att 
vid möten med kommuner ha en 
gemensam referens och ram att arbeta 
efter skapar goda förutsättningar för ut-
vecklingsarbete. Projektet har presenterats 
för ett 30-tal kommuner under året. 
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Fler scener för K-banden 
Mattias Tell har varit musikkonsulent på 
KulturUngdom sedan hösten 2004. Det 
jobbet kan sägas sönderfalla i fyra delar: 
All sorts kontakt med musikerna inom 
och strax utanför föreningen, dito med 
medlemsföreningarna, ansvar för en del 
av det som händer på hemsidan samt att 
fungera som en av handläggarna för K-
pengar. Mannen får dagarna att gå. Under 
hösten 2009 har Mattias varit föräldraledig 
på halvtid och Johan Björklund har täckt 
upp som vikarie. Detta fortsätter under 
våren 2010.

Fler festivaler för samma peng 
I kontakten med musiker och föreningar 
ingår att supporta ett antal festivaler. Och 
istället för en enda festival, Westgotha, 
som KulturUngdom tillsammans med 
några medlemsföreningar drev under tio 

år, är det numera flera stycken som får den 
hjälp de behöver från oss. Under året som 
gått har inte mindre än fem Sommarfester 
fått stöd, vilket är rekord. Mattias är nöjd 
– lika mycket pengar, fler gig. För det 
är fortfarande samma behov hos banden 
som när vi gjorde vår första enkät 1994 – 
spelningar, spelningar, spelningar! Att fem 
festivaler får stöd av oss, i form av ljud- 
och ljusteknik och annat, innebär att en del 
av de runt 250 band som finns listade hos 
KulturUngdom kan kliva upp på scenerna. 
- Det blir en ge och ta-situation med  
arrangörerna, säger Mattias. Det är inget 
krav att våra band skall få spela, men  
klassen på dem är ju bra.

De Sommarfester som fått stöd av olika 
slag i år är Fairfest i Vänersborg, Kullen-
festivalen i Skara, Myckleby musikfestival 

på Orust, Dragonfly Festival i Falköping 
och dessutom var KulturUngdom in-
volverade i Campingscenen på Arvika-
festivalen även 2009. Hur det samarbetet 
fortsätter, det vet inte Mattias Tell riktigt. 
Det var lite svajigt i kontakten där, efter-
som den förening som tidigare hade hand 
om scenen, Orkan, inte håller i den längre.
Saker och ting förändras. Stödnivån likaså.
- Strategin är att lägga nivån efter behov, 
konstaterar Mattias. Kullenfestivalen till 
exempel, är ganska självgående numera, 
trots att arrangörsgruppen byts varje år.
Han tror att det skulle gå att fylla på med 
fler Sommarfester, allt beroende av hur 
mycket vi skall gå in. Support i form av tid 
och rådgivning går att utveckla, slår han 
fast. Och det är ju bra att banden får spela.
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Nordisk promenad har startat
Under året som gått har kontaktytan med 
Danmark breddats, Nordic Walk har 
etablerats under hösten. Samarbets-
partnern heter Råhuset och projektet inne-
bär att ett västsvenskt och ett danskt band 
tillsammans gör två spelningar per månad, 
en i Köpenhamn och en i Göteborg. Hur 
uppstod det projektet?
- Jag bombarderade olika spelställen i 
Köpenhamn med mejl, men hörde in-
genting. Kontakterna hade jag fått via  
banden. När jag skrev  ”Jag kommer!” 
ville tre stycken plötsligt ses, berättar  
Mattias. Och när Jens Back, som håller i 
det hela i Danmark, hörde Obliq, sa han att 
han trodde på dem. Det tog tre minuter!
När Mattias på Råhuset lade fram idén 
att göra ett utbyte, så ville de genast sätta 
igång -  men inte bara ett utan ett per 
månad. Så hela hösten har Nordic Walk 
pågått. Spelställena i Göteborg har växlat 
och fungerat olika bra. Det finns en  
obalans där, menar Mattias. Danskarna har 
en egen scen, men det har inte vi. Trots 
detta kommer Nordic Walk att vandra 
vidare in i 2010.

K-merkt international
K-merkt musik har under flera år varit ett 
av de stora projekten för musik-

konsulenten - det var Mattias som en gång 
kom med idén. Förut har det inneburit att 
ett par band valts ut av musikföreningar 
i regionen, som fått göra en platta och en 
eller flera turnéer med stöd av Kultur-
Ungdom. Nu har K-merkt musik  
förändrats. Stödet har gått till utlands-
turnéer bland annat och flera av banden 
som varit med i K-merkt är fortfarande 
med där.
- Ja, Ammotrack, Obliq, Loving Chokes 
och The Berndt har vi kontakt med, mer 
eller mindre. Men det är väl totalt ett 
20-tal grupper som är i omlopp och det är 
band där det finns kompetens och  
ambition, som är ”på”, säger Mattias.

Obliqs långa turné i Europa har fått en 
del stöttning från KulturUngdom, och 
den, liksom andra utlandsturnéer som 
våra grupper gjort de senaste åren, har 
gett mycket tillbaka, i form av arrangörs-
kontakter som kommer andra västsvenska 
musiker till del.

Nöjd med nya hemsidan
Den nya hemsidan har lanserats i år och 
Mattias tycker att den fungerar bra och 
att den betytt mycket för tydligheten 
hos föreningen. Han är väldigt glad 
åt krönikorna, som numera skrivs av 
medlemmarna. Fyra skribenter har växlat 

under året, med en krönika per månad. I 
slutet av 2009 skulle två av dem bytas ut.
- När vi startade hade vi sju sökande till 
de fyra platserna. Nu var de 40 stycken! 
berättar Mattias och ser lycklig ut. De 
som inte väljs till krönikörer bjuds in till 
bloggsidan istället, avslöjar han.
Han märker också att responsen på hem-
sidan ökat och de registrerade har blivit 
långt över 1000 personer under året.  
Mellan 200-300 besöker kulturungdom.se 
varje dag.

Den fjärde arbetsuppgiften för Mattias 
är att hantera framförallt musikdelen av 
K-pengarna och även där har den nya 
hemsidan betytt mycket, genom de digitala 
ansökningarna och rapportverktyget. 
- Det är smidigare och enklare, säger han.

Inför 2010 hoppas Mattias på ännu fler  
internationella kontakter. Kanske blir 
Norge nästa land att samarbeta med.
- Vi har lite ingångar på en festival i 
Fredrikstad och har via ett band på Arvika 
även med Kristiansand. Kunde vi få in 
något ställe i Oslo också, så skulle det bli 
en bra runda.

Deltagare och publik: 7 737

Musik Direkt laddar för Riksfestival
Det här var året då förberedelserna för 
Riksfestivalen i Uddevalla 2010 tog fart på 
allvar, särskilt under hösten. En styrgrupp 
bildades i Uddevalla, många resor dit blev 
det, och massor av mejl och telefon-
kontakter med Uddevalla kommuns Patrik 
Carlsson, projektledaren på plats. Lokaler 
bokades, möten hölls, planer drogs upp, 
kartor ritades. 

Men under vinter och vår var ändå det  
huvudsakliga fokus på den regionala 
delen. 200 solister och grupper ville vara 
med, 135 bereddes plats, 130 stod till 
slut på scenerna. Saga teaterbiografen i 
Tidaholm, KulturAtom och Musikens hus 
i Göteborg, Mariestads teater och Medbor-
garhuset i Alafors intogs av delfinalisterna. 
22 akter gick vidare till semifinalslägret på 

Frideborg i Uddevalla och där valdes de 
åtta ut, som fick spela på regionfinalen i 
Brew House, Göteborg.
Till Riksfestivalen som 2009 gick i  
Uppsala åkte Långfinger, Science of 
Demise och Tim Face Berlin. Två av dem 
fick fina priser; Långfinger åkte till- 
sammans med projektledaren Yohanna 
Eek till Berlin och spelade, och Science of 
Demise fick dra till Arvikafestivalen och 
spela. Ett framgångsrikt år för Musik  
Direktgrupper från Västra Götaland, 
sålunda.

Vi jobbar vidare för att nå fler spelande 
tjejer, på många fronter och inte minst 
i Musik Direkt. Musik Direkt Ladies-
satsningen fortsatte, med en uppskattad 
helg i Kalmar för, vi gjorde riktade utskick 

till flickor som varit med i Musik Direkt 
förut, vi fortsatte med urvalsmetoden
att prioritera  grupper, där tjejer ingick. 
Resultatet blev att tjejernas andel av 
deltagarna uppgick till 30 procent när 
urvalet till tävlingen var gjort i slutet av år 
2008. Tyvärr hoppade en del av dem av, 
så vi landade på 21 procent tjejer. Mycket 
återstår att göra för att nå en jämnare köns-
fördelning, det är ett långsiktigt arbete på 
många plan.

Deltagare/arrangörer/publik: 1 894 
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Istället för att fokusera på en enda stor  
festival, där ungas skapande kring  
mänskliga rättigheter kunde visas upp, så 
arrangerades Angelägetfestivaler på tre 
gymnasieskolor under våren 2009. Ett nytt 
sätt att jobba. Förberedelserna startade  
under hösten 2008, av vikarierande  
projektledaren Erik Lundin och genom-
fördes av projektledare Martin Rydehn.

Innan festivalerna gick av stapeln hade 
alla tre skolorna fått besök av Amnesty 
International, en kickoff hade hållits med 
eleverna, och arrangörsgrupper bildats. 
Skolorna fick också stöd  från projektet i 
form av ekonomiska medel och vägled-
ning i arbetet med Angelägetfestivalerna. 
Två av festivalerna dokumenterades med 
professionell filmning och en grundlig 
utvärdering gjordes efteråt. Under läsåret 
2009-2010 visas guldkorn ur festivalerna 
upp på andra skolor.

De gymnasier som deltog var Sinclair 
i Uddevalla, Västerhöjdsgymnasiet i 
Skövde och Viskastrandsgymnasiet i 
Borås.
På Västerhöjdsgymnasiet hölls festivalen 

Angelägna skolfestivaler & mer film 

den 27 mars och 74 elever på media-
programmet deltog direkt i arrangemanget, 
som gjordes i form av en temavecka. På 
festivalen visades videoinstallationer,  
foton, utställningar, dokumentärfilmer, 
man anordnade en modevisning som gav
pengar till kvinnohus, workshops med 
självförsvar mot våldtäkt, band spelade, en 
föreläsning för kvinnohus hölls och dess-
utom fanns en utställningsvägg. Eleverna 
auktionerade också ut kläder. 

Sinclair arrangerade sin Angelägetfestival 
på skolan den 24 april. Festivalen hade 
föregåtts av arbete om mänskliga rättig-
heter i svenska, foto, rörlig bild och dans. 
100 elever medverkade aktivt på olika sätt 
med att producera material. Festivalen 
invigdes med en föreläsning av Daniel 
Poohl, chefredaktör på Expo, och poesi av 
mångsysslaren Navid Modiri. 
Festivalen innehöll workshop om ”365 
saker att göra” med Navid Modiri, ”Take 
action” från 
Världskulturmuseet, ”Flyktingvandring” 
av Röda korsets ungdomsförbund, och 
man hade också modevisning, balett/
dans och teatersport.  Några lokala band 

uppträdde och Middlesex från Göteborg 
utgjorde musikakternas final.
Viskastrandsgymnasiet inspirerades av 
Angeläget för ett år sedan och beviljades 
tillsammans med en gymnasieskola i Por-
tugal och Norge EU-pengar från fonden 
Comenius.
Festivalen den 19 maj utmärktes av många 
olika installationer, kärlekstunnel, mölig- 
het att måla, soffgrupp med videoin- 
spelning, roddmaskin för välgörenhet, 
skulpturer och en mängd foton. Filmer 
som gjorts för Angeläget visades också. 
Dessutom hade de musik med artister från 
Idol och en pjäs som elever från estetiska  
programmet årskurs två på Bäckängs-
gymnasiet satte upp.
Festivalen höll exceptionell hög nivå i 
sin konstnärliga utformning. Elever på 
skolans alla program deltog i festival- 
arbetet. Förutom Viskastrandsgymnasiet 
deltog även elever från Bäckängs-  
gymnasiet. Totalt medverkade 110 elever i 
Angelägetfestivalen. Flera tusen besökare 
kom under de tolv timmar som festiva-
len varade. En elevgrupp arbetade med 
sponsring och fick in tusentals kronor. 
Flera företag i Borås stödde festivalen 
ekonomiskt.
Festivalen berörde mänskliga rättigheter, 
men hade också ett starkt kärleksbudskap. 
Den uppmärksammades av Sveriges Radio 
Sjuhärad, Borås tidning och TV4. 

Under våren 2009 arrangerade Angeläget 
också den nationella filmfestivalen på 
Bergakungen i Göteborg. KulturUngdom 
medverkade med teknik.
Hösten ägnades åt förberedelser för 2010 
års Angelägetfestivaler, med kickoffmöten 
för lärare på Sinclair, Västerhöjds- 
gymnasiet och Donnergymnasiet i Göte-
borg. Föreläsningar och workshops i film, 
musik och journalistik arrangerades också, 
av projektledare Erik Lundin. 

Deltagare/arrangörer/publik: 3 679
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Styrelseåret som har gått med Kultur- 
Ungdom har präglats av nyckelorden 
utveckling och framtid. Det har varit ett 
givande år på många sätt. Utvecklings- 
arbete är intressant, lärorikt och ut- 
manande. Att får vara med att arbeta i en 
organisation som besitter så mycket 
kompetens är en ynnest! 

Årsmötet ägde rum på kansliet den 4 april 
2009. Styrelsen som valdes var Bobby 
Svanér de la Cruz, Andreas Blomberg, 
Sara Naumburg, Agnes Nilsson, 
Madeleine Liljedahl, Sofia Jönsson, 
Zandra Valencia och Mats Berggren. 

Styrelsemöten har hållits på lördagar. 
Några få har inträffat vardagar på kväll-
stid. Under året har vi arbetat med en 
framtidsskiss med rubrikerna, Vad är vi?, 
Vad vill vi bli?, Hur ska vi bli det?, 
Finansiering, Organisation och Vilka är 
våra intressenter? Detta var något vi hade 
med oss till den årliga styrelse-och  
personalhelgen. 2009 hölls denna helg på 

kansliet. Styrelsen hade förberett inne-  
hållet och tillsammans med personalen 
jobbade vi under lördagen med vår fram-
tidsskiss via en metod kallad OPERA. 
Där fick vi fram vilka områden som bör 
prioriteras. 

Viktiga beslut under året
En arbetsplatsvision antogs och Verksam-
hetsledaren ansvarar för att policyn och 
rutinerna och arbetsmiljöarbetet efterlevs 
samt att det finns resurser och möjligheter 
till ett arbetsmiljöarbete. 

Den 15 maj sökte vi om vårt kultur-
strategiska uppdrag på en treårsperiod. 
Ansökan genomsyrades av begrepp som 
delaktighet, av och med samt jämställd-
hetsperspektiv. 

UKM beslutades att utvärderas 2010 med 
de ungas perspektiv i fokus.  

Vi tog beslut om rutinbeskrivningar, K-
pengar, användande av KulturUngdoms 

leasingbil, hantering av kontanter och 
måndagsmöten.

En arbetsbeskrivning för Verksamhets-
ledaren fastställdes samt att vi beslöt att ha 
en biträdande verksamhetsledare.

Vi har börjat arbeta med framtida  
organisationsformer där vi utreder behov 
och varför en organisationsförändring är 
nödvändig. 

En önskan från styrelsen under året har 
varit att vi skulle vilja känna mer stabilitet 
kring ekonomin. Vårt mål är att bli en  
organisation som har ett långsiktigt  
uppdrag. 

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett tack 
till alla i personalen, ni är fantastiska! 

Styrelsen genom 
Sara Naumburg, ordförande 

Styrelseåret 09 med KulturUngdom 
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365 saker du kan göra
Bloggen 365 saker du kan göra gick från 
noll till 5 000 besökare på två dagar i  
januari 2009. En liten puff på Tjuvlyssnat 
satte fart och sedan har den rullat på. 
Eller brakat iväg, snarare, som en vänlig 
bulldozer, som fått ängarna att blomma 
där den dragit fram. Ståltrådsstaket är icke 
mer vad de varit, det sitter snögubbar på 
parkbänkar, minnesmärken över livshän-
delser är resta, personer på gamla bilder 
är identifierade, blod är givet – 365 saker 
gjordes under förra året och inte bara av 
grundaren Navid Modiri utan av många, 
många, många. 

365 saker du kan göra har fått filialer över 
hela landet. 900 000 personer tog del av 
bloggen under 2009 och nu är den utsedd 
till Årets blogg inom kultur och nöje, av 
läsarna. Med marginal. 
 
Kreativ aktivism
När Navid reste sig ur soffan och satte 
igång hade han ingen aning om vart det 
skulle leda.
- Jag hade bloggat själv i några år, jag 
gillar att skriva och hade 300-400 läsare, 
säger han. Jag trodde ingenting när jag 
startade 365 saker.
Det var Catharina Bergil på Världs-
kulturmuseet som fick Navid Modiri att 
formulera idén till en blogg om att vara 
kreativ aktivist. Hon är en av hans  
mentorer.
- Vet inte varför men folk tar sig tid 
att hjälpa mig, konstaterar han. Jag får 
otroligt mycket gratis, dörrar öppnas. Och 
Catharina är en slags livsmentor.

Navid har hängt en del på Världs- 
kulturmuseet, han spelade där med sin 
grupp vid invigningen och sedan har 
det blivit fler spelningar, workshops och 
seminarier i det stora huset vid Korsvägen. 
I somras höll han i workshops i kreativ 
aktivism på Sommarakademien där.
- Det gick skitbra! På den sista work- 
shopdagen var  40-50 personer med.

Idéer att dela med sig av
Han kommer att fortsätta nästa sommar. 
Men annars är målet att gå från den som 
synts mest i projektet till att bli den som 

sätter nya frön och som gödslar det stora 
träd som 365 saker nu har blivit. Och som 
tar tag i de andra två benen som utvecklats 
under 2009 – Idepedia och Sharea.
För på dessa tre skall verksamhet och 
organisationer byggas, har de tänkt, Navid 

och hans medhjälpare. Inspiration, genom-
förande och nätverk. Idepedia, som slog 
världsrekord i idéer i höstas och som har 
sin egen hemsida, 365 saker, som handlar 
om att förverkliga dem och Sharea som 
vill sprida, ge och fläta nätverken stora och 
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breda och långa. Workshops och föreläs-
ningar är delar av vardagen nu, för Navid 
Modiri. Han far runt på skolor, kommuner, 
konferenser och företag, befinner sig ofta 
på platser och i församlingar han aldrig 
drömt om att stå prata för. Handelshög-
skolan i Göteborg, till exempel, ville ha 
hans föreläsning ”Från blogg till jobb”, 
om att det sällan är raka vägar som gäller.
- Jag har inte ett enda högskolepoäng! 
Men det funkar. Jag är bra på att inspirera.

En görstudie
Navid driver 365 saker du kan göra som 

en förstudie, under KulturUngdoms vingar 
med stöd av Allmänna Arvsfonden fram 
till juni 2010. Fast själv vill han kalla det 
en görstudie. För att göra är vad det hela 
går ut på och vid det här laget är projektet 
vältestat och knappt ens ett projekt längre, 
tycker han, utan en verksamhet. Det går 
inte att stoppa nu. 
- De saker som varit populärast under året 
är att ge blod, att brottas och att ägna sig åt 
laglig gatukonst i form av Sweet Art, med-
delar Navid. Och jag har fått in hundratals 
tips från andra som gjort mig överlycklig 
som till exempel Zombie walks, Gerilla- 

stickning och att starta en insamling på 
Barncancerfondens hemsida - vilket vi 
gjorde och fick in flera tusen.

På frågan om det finns någon grej som 
känts lite svajig svarar han:
- Stalka en främling var lite rolig, det var 
en kille som heter Farzad som startade en 
blogg där han förföljde sin namne i ett bra 
tag, tills denne blev arg och sa ifrån.
En del företag har velat ge sig in i 365, 
men där har satts stopp.
- De vill använda sidan för att göra reklam 
för att sälja produkter och det har vi inte 
gått med på. Det platsar inte alls eftersom 
det inte handlar om att vi vill få folk att 
konsumera mer utan snarare konsumera 
smartare och bli mer medvetna.

Växer som ingefära
Gänget runt 365, Idepedia och Sharea är 
ett nätverk av 80-talister och personer som 
är ännu yngre. De konstaterar att nya  
modeller behövs. De befinner sig ”på 
andra sidan paradigmen”, som Navid 
uttrycker det. Det finns massor av idéer 
och massor av energi, men de fastnar. Blir 
förbannade på rigida system, retar sig på 
”institutioner som gör omvärldsanalyser 
i fem år” istället för att handla, retar sig 
på att de som jobbar inte har mandat att ta 
beslut och göra något, utan måste vända 
sig till ledningen, som hejdar dem. Och 
på att elever trycks till i skolan istället för 
att stimuleras till skapande och till att bli 
självständiga. 
- Men frustration är en stark drivkraft, slår 
Navid fast. 
 
Nu skall ambassadörer få mervärde av det 
de gjort under 2009, i form av workshops, 
så att de kan gå vidare och själva åka ut 
och inspirera andra, göra mer, starta nya 
projekt. Trädets krona skall växa med 
hjälp av dem. Det som görs har hög share-
ability, som Navid uttrycker det. Ett nytt 
ord, tror han är det är.
- Vi tror på crowd sourcing och har nördat 
loss i metaforer om vad det skall bli, berät-
tar han. Använt oss av bio mimikry – att 
växa som en ingefära, till exempel, genom 
klumpar som byggs på. Eller som svampar 
som ser olika ut ovanför jordytan, men 
som har samma mycel.

Deltagare, arrangörer, publik: ca 30 000
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Tid för jämställdhet i musiken
Tre år har gått sedan projekt 50/50 
startade, och i juli 2009 var det officiellt 
avslutat. Nu har istället det nationella 
nätverket 50/50 sett dagens ljus. Lotta 
Axelsson fortsätter som projektledare även 
för detta.

- Höjdpunkten i 50/50? Nej, det går inte 
att välja, flera måste det bli i så fall.
Det säger Lotta Axelsson när jag frågar 
om det hon minns med mest glädje från 
de tre åren med 50/50-projektet. Många är 
höjdpunkterna, visar det sig.
- Det är att folk har fått kontakt med 
varann, inspirerat varann och att de har 
satt igång att spela. Att vänskapsband har 
knutits, att det lever vidare av sig självt. 
Och så är det konferensen, den var otroligt 
rolig att göra. Jag ser fram emot att göra 
det igen. Peppen där!
Det allra första som hände, Ladies Day på 
Världskulturmuseet i Göteborg, är också 
en ljuspunkt, tycker Lotta. Den påverkade 
människors liv, det vet hon. 
- Och releasefesten för plattan, alla mötena 
med musikerna, det var sjukt kul, säger 
hon. Det var en så bra skiva.

Något annat som Lotta Axelsson verkli-
gen tyckt har varit roligt och givande är 
alla workshops hon har hållit. Hon gillar 
”hands on”, att få vara mitt i och se direkta 
effekter.
- När någon dyker upp i jamlokalen, lite 
blyg och nyfiken och går ut en timme 
senare, efter att ha jammat med kompisar, 
uppfylld och med känslan av att den kan, 
då blir jag stolt, säger Lotta.
Formen, det vill säga att flera organisa-
tioner arbetar tillsammans har också gett 
”schysst pepp” (pepp är ett av Lottas fa-
vorituttryck och vi som känner henne vet 
att hon personifierar ordet). Arbetsgruppen 
har bestått av representanter för studie-
förbunden, med ABF, SV (Studieförbundet 
Vuxenskolan), Sensus, och NBV som  
ständiga medlemmar och Folk- 

universitetet, Bilda och Studiefrämjandet 
delaktiga då och då.
I perioder när man inte har kunnat ses 
regelbundet har arbetsgruppen saknat det, 
kan hon konstatera. Det har varit ett lyckat 
arbetssätt.
- Jag hoppas att vi kan sprida den formen 
som metod, säger Lotta. Det skulle kunna 
bli ett nytt projekt att förmedla till de olika 
länen i Sverige till exempel.

Hur nöjd är hon med måluppfyllelsen?
- Projektplanen var sprängfylld med grejer 
och det är häftigt att vi genomfört allting, 
till och med fler saker än vi tänkte från 
början. Men det är så mycket lättare att se 
det man inte når och en jämställd musik-
scen är svår att uppnå. 

Det är ett massivt system att brottas med, 
menar Lotta. Hon vet att hon själv genom 
projektet har hjälpt till att få in kvinnor 
på tjänster som tidigare alltid innehafts av 
män – på studieförbunden till exempel – 
och det ger glädje för stunden. Roligt är 
det också att tjejernas antal i Musik Direkt 
ökat, vilket var vad projekt 50/50 hade 
som ett av sina mål efter de tre åren. Men 
det finns så mycket mer att göra, man  
uppfinner nya mål hela tiden, tycker hon.

Lotta känner att hon har lärt sig mycket 
under den här tiden. Hon hade ingen 
erfarenhet av projektlederi på det här 
sättet, utan har varit en DIY-person (do 
it yourself) och gjort egna saker, spelat, 
skrivit låtar, arrangerat, alltid utan budget. 
Uppbackning och arbetskamrater, som hon 
haft under 50/50-projektet på KulturUng-
dom har varit nya inslag i hennes liv. 
Om hon är kritisk, kan hon kan se att  
projektet kanske var lite för omfattande.
- Det hade nog varit bättre att bryta ner det 
lite mer i olika delar, att nätverkskonfer-
ensen varit en egen del, liksom hemsidan, 
tycker hon. 
En annan lärdom är metoden; att en till-

“Jag kör learning by 
doing, som jag har gjort 
förut. Skillnaden är att 
det finns en annan start-
plattform nu och det är 
spännande.”
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“Projektplanen var sprängfylld med grejer och det är häftigt 
att vi genomfört allting, till och med fler saker än vi tänkte 
från början. Men det är så mycket lättare att se det man 
inte når och en jämställd musikscen är svår att uppnå.”

fällig satsning inte gör någon långvarig 
skillnad. Det som påverkar hela verksam-
heten är det som ger en verklig förändring. 
Risken är alltid att ett särskilt projekt, som 
50/50, är ett alibi istället för ett långsiktigt 
och genomgripande förändringsarbete. Har 
det blivit så?
- Jag har inte upplevt den känslan hos 
arbetsgruppen, men man vet ju inte hur 
deras organisationer i stort har sett det. 
När de har försökt ändra på något har de 
stött på enormt motstånd – ledningarna 
vill inte satsa. Så det finns säkert en stor 
frustration, att de inte blir tagna på allvar. 
Den allmänna attityden centralt verkar 
fortfarande vara att de tror att alla kan 
känna sig välkomna till musikcirklarna, 
att allt är tillgängligt. De tycker att det är 
tillräckligt att bjuda in till föreläsningar 
kring jämställdhet nån gång då och då. 
Men kontinuiteten fattas och insikten, av 
att jämställdheten är en demokratifråga 
som borde ligga hos ledningen, säger 
Lotta Axelsson.

Hon har också blivit mer observant på 
härskartekniker. När man minst anar det, 
blir man utsatt, menar hon. 
- Folk säger ”gud, vad bra!” men jag 
märker att de inte lyssnar.
Lotta har lärt sig att se strukturerna, hon 
har inte ifrågasatt på samma sätt förut. 
Och hon har också utvecklat ett sätt att 

reagera utan att ta det till sig personligt. 
Det är en styrka.
Nu är projekt 50/50 avslutat, rapporterna 
till Allmänna Arvsfonden och Ungdoms-
styrelsen är inskickade. Och redan har 
nästa projekt startat: Nationella nät- 
verket 50/50. Lotta är projektledare även 
för detta, men nu är inte KulturUngdom 
projekthållare på samma sätt. Nätverket 
består av ett antal organisationer, i starten 
ABF, SV, Sensus och KulturUngdom med 
Musik i Väst på gång in och successivt 
skall det växa. För finansieringen står 
Ungdomsstyrelsen och Kulturrådet och 
dessutom betalar nätverksmedlemmarna
en liten årlig avgift. Ett handlingsprogram 
finns och ett manifest. Under första året 
kommer det att handla mycket om att 
bygga upp nätverket, arrangera träffar, 
om utbildningsinsatser och om att ta fram 
planer för framtida projekt, som  
coachningsverksamhet, konferenser och 
vidareutveckling av hemsidan.
Lotta ser som sitt huvudsakliga uppdrag 
att ha mycket kontakter med andra nät-
verk, se hur de jobbar.
- Jag kör learning by doing, som jag har 
gjort förut, säger hon. Skillnaden är att det 
finns en annan startplattform nu och det är 
spännande. 
Lotta uttrycker det som att KulturUngdom 
får fortsätta vara hennes ”mamma”. Nät-
verket har sitt hem här. Det är en neutral 

plattform, gentemot statliga organisa-
tioner, vinstdrivande företag och intresse-
föreningar, menar hon, och i sin roll som 
möjliggörare och som någon som skjutsar 
vidare, stämmer det bra med uppdraget i 
nätverket.
Att nätverket geografiskt får sitt säte i 
Västsverige tycker hon inte har några 
nackdelar, särskilt eftersom den här delen 
av landet har en stark musikscen.

Om man skall blicka in i framtiden, fem år 
framåt – hur ser det ut då?
- Tyvärr kommer nog arbetet att behövas 
då också, säger Lotta och hon poängterar 
att det handlar om jämställdhet mellan 
könen, men även tillgänglighetsarbete 
i stort. Det är en lång väg att gå, säger 
hon, särskilt om man också vänder sig ut 
internationellt. 
Nätverket finns, lever och blomstrar i en 
stabil form, som förändras efter behov, 
spår hon. Verktyg har kommit till, som gör 
det möjligt att lättare mäta och förebygga 
ojämställdhet, inte bara räkna huvuden 
utan jobba med strukturen. 
- Saker måste få ta tid, säger Lotta.

Deltagare, arrangörer, publik: 770
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Distrikt Världen
Fredrik Anderman fick ett hyfsat rejält 
uppdrag när han började på  
KulturUngdom i mars 2009. Han arbetar 
som internationell samordnare, jobbet 
finansieras med projektpengar från kul-
turnämnden i regionen, världen är dis-
triktet och det handlar inte bara om kultur 
utan också om hälsa, fritid, lärande och 
miljö. Det är lätt att förstå att han har en 
del att smälta efter sitt första år. Och han 
är lite trött.

Senare delen av 2009 var Fredrik  
Anderman ofta på resande fot. Han 
startade i Amsterdam med ett möte i ECF, 
ett nätverk som han kom i kontakt med på 
sin föregående arbetsplats, Lava i Stock-
holm. ECF betyder European Cultural 
Foundation och organisationen står bland 
annat bakom filmprojektet Stranger  
Festival.
- Stranger arrangerar en internationell 
filmfestival och en workshopvecka med 
deltagare från hela världen, även om de 
flesta är från Europa, berättar Fredrik 
Anderman. De har också en webbportal 
(www.strangerfestival.com), där alla som 
vill kan ladda upp film och då delta i 
projektet. 

Temat på filmerna rör demokrati ur olika 
aspekter. Det sociala engagemanget är 
stort, det handlar både om dokumentär- 
och spelfilm och Fredrik tycker att svenska 
unga filmare har stuckit ut lite genom att 
vara mer experimentella och konstnärliga. 

Projektet fortsätter under 2010 och då 
hoppas han på att fler ska delta från Västra 
Götaland, där spridning t ex kanske kan 
ske via nätverket Nisimasa (se artikeln om 
Jessica Jankert)..

I Amsterdam talade man om olika sätt att 
arbeta med film och även om det digitala 
utanförskapet – alla unga i Europa har inte 
tillgång till digitala hjälpmedel, har inte 
råd med dator och mobiltelefon. Det finns 
skarpa linjer mellan dem som har och dem 
som inte har. Att inte ha tillgång till de 
digitala verktygen innebär att stå utanför 
rätt många sammanhang.

Ung delaktighet i det stora
Nästa resa gick till Bryssel, tillsammans 
med Sanna Eskilsson och Andrea  
Ohlander på KulturUngdom. Målet var att 
sätta sig in i fler EU-program än det som 
unga brukar hänvisas till, Ung och aktiv i 
Europa.
- Om man tittar på kärnvärden i olika pro-
gram kan man se att det borde funka att gå 
in i större projekt med t ex regionen som 
huvudman. Det finns säkert möjligheter 
till delprojekt där unga är delaktiga, tror 
Fredrik och nämner exempelvis ett Inter-
regprojekt kopplat till byggnationen av 
nya E6:an och konstnärlig utsmyckning 
längs med vägen. Där menar Fredrik att t 
ex K-merkt konst mycket väl hade kunnat 
vara delaktiga.
- Ungas medverkan ger dessutom mer-
värde till projekten, även i bedömningen 

av ansökningar.

Efter Bryssel bar det av till Uppsala, där 
Ungdomsstyrelsen samlat europeiska 
nätverk och Eurodesk-organisationer. 
Mötet handlade om information till unga, 
för att ge stöd till mobilitet. Hur man skall 
samordna det på bästa sätt, var frågan. Det 
blir lätt lite spretigt i EU:s projektdjungel, 
tycker Fredrik och stor risk finns för  
dubbeljobb utan att riktigt träffa rätt.
I Uppsala hade organisationer chansen att 
visa upp sig för varann.

Årets sista anhalt var Bologna i Italien. 
Fredrik Anderman for dit tillsammans med 
fyra ungdomar och en lärare från Ale  
gymnasium. De unga deltog i European 
Youth Meeting och diskuterade mänskliga 
och medborgerliga rättigheter mot bakgr-
und av murens fall. Själv satt han i möten 
med ERY, European Regions for Youth 
kring ett nytt avtal och en ny internationell 
hemsida som är under uppbyggnad. En 
fråga som också var uppe på dagordningen 
var hur man i nätverket skall kunna göra 
större projekt under längre tid. Fredrik 
hade ett förslag kring volontärtjänsterna.
- Det vore mer effektivt att söka för många 
volontärer under en treårig period istället 
för att lägga ner tid på många ansökningar 
och då skulle ERY kunna vara ett bra nät-
verk att arbeta med, tycker han. Vi pratade 
t ex också om ett konstnärsresidens 
möjligheten till bandutbyten  m m. I juli 
2010 kommer KulturUngdom och Västra 
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Götalandsregionen att stå som värdar för 
en ERY-konferens kring ungas inflytande. 
Den arrangeras på Billströmska folkhög- 
skolan på Tjörn.

On the road
Under 2010 planerar Fredrik också att 
inrätta ett mobilt mötesrum och kontor. 
En dag i veckan kommer han att alternera 
mellan fyra olika ställen i regionen, en 
kontors- och mötesdag i varje kommu-
nalförbund ska det bli. Till detta är också 
en workshop- och seminarieserie om  
internationell projektledning kopplad 
vilken görs i samarbete med KEKS-nät-
verket och Europa Direkt Fyrbodal där i   
- Jag jobbar på platserna för det mobila 
mötesrummet och kontoret just nu och 
hoppas att det ska sätta sig under våren, 
berättar Fredrik.  
Tanken är att komma nära de unga i 
regionen som är intresserade av internatio-
nella kontakter, och också för att generellt 
etablera ett närmare samarbete på mer 
lokal nivå med olika föreningar,  
kommunernas ungdomsarbetare och  
tjänstemän. 

Fredrik konstaterar att upplevd tidsbrist 
och att inte se internationellt arbete som en 
naturlig del i att jobba med unga ofta är är 
ett problem.
- Det behövs en modell för att lättare  
integrera det internationella ungdoms- 
arbetet, anser Fredrik och berättar om 
Solna som jobbar långsiktigt med stora 
projekt och dessutom har en ungdoms-
konsulent som följer de unga i projekten. 
Han tycker också det är viktigt att se över 
hur EU-samordnarna som många  
kommuner har kan kopplas ihop med 
kultur- och fritidsförvaltningarna.  

Roligt och rörigt
När Fredrik sammanfattar sitt första år 
som internationell samordnare så tycker 
han att det varit roligt, men jobbigare än 
han trodde när han startade. Det har också 
gått ganska trögt emellanåt, eftersom åter-
kopplingen inte alltid varit på topp. Hans 
arbetsfält är gigantiskt, och kontakterna 
många, inte minst de regionala. Det är inte 
så lätt att få grepp om något så stort och 
brett som Västra Götalandsregionen.
- Jag arbetar ju med olika strukturer på 

regional, delregional och kommunal nivå 
i form av t ex enheter, förvaltningar och 
sekretariat. Det tar tid att komma in i det 
och veta vem man ska vända sig till och 
hur man bäst gör för att få det att flyta, 
konstaterar han, och hur man bäst gör 
det för att det ska vara av värde för unga 
medborgare.
Det roligaste då, vad har det varit?
- De unga initiativen! säger han utan att 
tveka. Det är då jag fattar vitsen med det 
jag gör och då får jag tillbaks energi och 
engagemang. Det är superviktigt att det 
blir mer av detta – unga måste vara med! 
Vi måste skapa bra strukturer för det.

Välfärdsglappet syns även i det internatio-
nella arbetet, menar Fredrik. De unga styrs 
i hög grad av internationell verksamhet, 
i form av sociala nätverk, lagar, kultur. 
Utgångspunkten handlar om det, de unga 
måste få veta vilka möjligheter som finns 
därute.

Deltagare, arrangörer, publik: 1 250
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Teknikåret 2009
Sedan några år tillbaka har KulturUngdom 
haft två egna anställda tekniker, i början 
på 25 procent-tjänster och från 2005 har 
de haft halvtidstjänster. De senaste åren 
har Eja Bukowinska varit ljudtekniker. 
Magnus Jonsson har varit verksam som 
teknikansvarig med särskild inriktning 
på ljus, sedan tjänsterna infördes. Hösten 
2009 förändrades situationen, då både 
Magnus och Eja fick tjänstledigt för att 
pröva andra tjänster. Funderingar och 
förhandlingar har sedan inneburit att vi 
på försök kommer att använda oss av fler 
frilanstekniker från och med 2010 och 
enbart ha en anställd tekniksamordnare på 
25 procent. 

Arrangemang där KulturUngdoms 
teknik och tekniker varit involverade:

Musik Direkt – delfinaler, semifinaler, 
regionfinal (12 konserter)
Jan-april 

Fairfest, Vänersborg 11 april

Angeläget dokumentärfilmfestival, 
Göteborg 22 april

UKM Regionfestival, Mölndal
8-10 maj 

Kullenfestivalen, Skara 15 maj 

Arvikafestivalens Campingscen 
30 juni – 2 juli

Myckleby musikfestival, Orust
18 juli

Maratonrocken, Falköping
15 augusti

Dragonfly Festival, Falköping
21 augusti

Framefestivalen, Göteborg
2-3 oktober

Ung Kultur Möttes i Mölndal
Året började med lite strul. Det nya an-
mälningssystemet funkade inte som det 
skulle och projektledare Andreas Sollén 
fick en del att bita i för att det skulle  
komma igång. Tanken är ju att det här 
sättet att anmäla sig – via vår hemsida – 
skall underlätta för alla. Men teknik är 
teknik. Till slut flöt det på.
I februari arrangerades de första lokala 
festivalerna och sammanlagt blev de 23 
stycken, med 30 kommuner involverade. 
Runt 1 400 deltog och de unga arrangör-
erna uppgick till ungefär 250 personer. Till 
regionfestivalen den 8-10 maj i Mölndal 
kom nästan 300 unga deltagare och en hel 
del arrangörer och ledare och  
modellen att starta scenframträdandena 
redan på fredagen, en modell som tilläm-
pades första gången 2008, den höll. Även 
om en del kritiska röster hördes från kom-
munernas sida. Men skall det bli en rimlig 
nivå på antalet scenakter per dag är det 
svårt att göra på något annat sätt. 
Det blev i alla fall en fin och minnesvärd 
UKM-festival i Mölndal, med kompetenta 
lokala arrangörer, som höll i trådarna 
tillsammans med Andreas. Ett 25-tal del-
tagare från regionfestivalen, bland andra 
filmarna Macho Movie från Skövde och 
Sandra Grahn från Ale, dansarna Christelle 
& Valery  från Dals Ed och  musik-
grupperna Sanitarium, Lidköping och 
Frankdown från Göteborg  fick åka till 
Riksfestivalen. Den gick i Skinnskatteberg 
i juni.
Under 2010 skall UKM utvärderas, lokala 
festivaler blir det som vanligt, men region-
festivalen tar paus. En av anledningarna 
är den tajta ekonomiska situationen för 
KulturUngdom detta år. Glädjande nog  
arrangeras Riksfestivalen i Västra Göta-
land 2010, den går i Skara.

Deltagare/arrangörer/publik: 6 848

K-merkt KONST planerade
Det blev ett återladdningens, reflek-
tionens, visionerandets och planerandets år 
för K-merkt KONST 2009. Ett knådande 
av bulldeg, som projektledaren Sara  
Habchi Vogler uttrycker det. Och det som 
kom ut var förberedelser för ett nytt K-
merkt KONST 2010 med utställningar i tre 
kommuner och med något färre konstnärer 
än första året.
Uttagningarna gjordes under hösten och 
de som ville vara med var många -  hela 
45 stycken, vilket var dubbelt upp mot 
2008. Juryn bestod av Elin Wikström 
(konstnär och lärare vid Umeås Konsthög-
skola), Sara Gunn (Fabrik, Galleri Box) 
och Pontus Hammarén (chef för Alingsås 
Konsthall). Deras uppdrag var att välja 
ut sex konstnärer som skulle bli K-merkt 
KONST 2010. Det blev sju, eftersom två 
arbetar tillsammans.
Konstnärerna kommer från olika håll 
-  Konsthögskolan Valand, Högskolan 
för Fotografi, Filmhögskolan, Kvinno-
folkhögskolan, Kunsthøgskolen i Bergen 
och Konstfack i Stockholm samt diverse 
förberedande konstskolor i regionen. Alla 
är för tillfället boende i Göteborg.

För att nå ut med informationen om K-
merkt KONST och få konstnärer att söka 
till projektet, satsades extra mycket på 
de regionens befintliga och tillgängliga 
nätverk. Alla konstnärliga utbildningsin-
stitutioner och folkhögskolor har varit 
viktiga och väldigt hjälpsamma spindlar 
för att få ut informationen om att projektet 
startat igen. Men projektet har också sett 
till att synas i olika kollektivverkstäder 
och ateljéer, bibliotek, konstmaterialbu-
tiker, i kalendarier och i sociala medier, 
och använt egna och andras stora kontakt-
nät. Det gav resultat. Bulldegen jäste och 
Mimers Hus i Kungälv, Åmåls konsthall  
och Vadsbo museum i Mariestad är redo 

mälningar, tekniken, incheckning, 
dekorationer samt stora delar av  
moderatorarbetet under dagen. De projekt 
som kulturUngdom driver med hjälp av 
Arvsfondsstöd var synliga under dagen 
och verksamhetsledaren Sofia Lubian 
var en av dem som hälsade välkomna. 
Arrangemanget var mycket välbesökt och 
KulturUngdoms insatser under dagen var 
väl genomförda. 

Antal deltagare och besökare: ca 500 

att ta emot konstnärerna.

K-merkt KONST samarbetar med Konst-
konsulenten i Västra Götalandsregionen, 
Konst- och Kulturutveckling och  
finansieras av Västra Götalandsregionens 
Kulturnämnd.

Under våren uppvaktades KulturUngdom 
att stå som samarbetsorganisation i att  
arrangera Allmänna Arvsfondens årliga 
projektdag. Ett erbjudande och utmaning 
som vi antog. Under sommaren arbetade 
Stina Nilsson som koordinator mellan de 
olika verksamheterna. Hennes uppdrag 
förlängdes över dagen som sattes den 12 
oktober på Världskulturmuseet.  
KulturUngdom ansvarade för an-

Arvsfondsdagen
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Utopia bär in i framtiden
Gigantiskt intresse, praktiska svårigheter, 
flera spår. Och glädjande besked från 
Arvsfonden – projektstöd beviljat. Så 
kan 2009 sammanfattas för Utopias del. 
Förstudieåret avslutades i maj, och under 
sommaren startade det treåriga projektet.

Alla tycker att själva idén är upplyftande, 
konstaterar Maria Lindahl och Iki  
Gonzalez Magnusson. Folk vill samarbeta, 
unga vill ha ett ställe att hänga på och 
just att det till är för alla, det ses som det 
viktigaste.

Jakten på tillgängliga lokaler
Iki och Maria är projektledare i Utopia, 
ett av KulturUngdoms drivhusprojekt. 
Det var Iki som drog igång förstudieåret, 
och efter några månader kopplades Maria 
på, främst för att dokumentera det som 
skedde då. Nu arbetar de båda lika mycket 
i projektet och det är ingen tvekan om att 
två personer behövs. De är ute i ny terräng 
och ibland är det snårigt att ta sig fram. 
Under förstudieåret fick de bekräftat att 
behoven av integrerad kulturell verksam-
het verkligen finns och att de praktiska 
problemen kring detta är rätt rejäla. Att 
hitta lokaler för metodutveckling är en 
utmaning. De söker ständigt, Göteborg 
runt, efter tillgängliga ställen att ha sina 
kurser på. 
- Det som fungerar bäst är teaterlokalen, 
den är tillräckligt stor och det finns hiss. 
Där behövs ju heller ingen speciell utrust-
ning, säger Maria.

Replokal för bandet som startats har varit 
svårare att hitta. De har hittills använt ett 
vanligt grupprum på Sensus mitt i stan, 
som haft digitala trummor och där de repat 
med lurar. Men det har inte gett den rätta 
känslan, så vid årsskiftet flyttade  
musikerna till en vanlig replokal, även om 
det innebär praktiska problem.
DJ-kursen som arrangerades en helg i 
höstas höll till på Fängelset, en av  
Ungdomssatsningens lokaler, och den var 
tillgänglig.
- Ja, om man menar att det gick att ta sig 
in i den, säger Iki. Det fanns inga höj- 
och sänkbara bord så alla såg inte vad vi 

gjorde och toaletten funkade inte för alla, 
men deltagarna var ändå nöjda.

Många nöjer sig med lite
Hon irriterar sig på det, Iki Gonzalez Mag-
nusson, att människor med funktions- 
nedsättning tvingas nöja sig även om de 
måste hålla sig en hel dag för att det inte 
finns någon brits på handikapptoaletten. 
Till exempel. Att det är en framgång att 
det överhuvudtaget går att komma in i en 
lokal utan att bäras upp eller att smyga 
in bakvägen. Maria påpekar att detta 
försvårar för utvecklandet av metoder i 
de experimentverkstäder som nu genom-
förs. Eftersom deltagarna inte är vana att 
ställa krav blir utvärderingarna svåra att 
genomföra.

Ett hus, format för alla, verkar behövas. 
Men Iki och Maria tycker att de har börjat 
i rätt ände.
- Det är ett genialiskt upplägg att starta 
med innehållet, säger Iki och menar att 
de härigenom också får svar på vad det är 
för människor som kommer att röra sig i 
huset. 
Hon nämner också det begynnande 
samarbetet med Palatset i Stockholm, en 
verksamhet för unga som startade precis 
på motsatt sätt – ledarna där fick oväntat 
hyra ett hus på 4 000 kvadratmeter, och 
inte vilket hus som helst, utan gamla Riks-
arkivet mitt i stan. Nu önskar de  
konsulthjälp från Utopia kring hur huset 
skall utformas för att bli tillgängligt.

Iki och Maria känner sig hoppfulla inför 
tanken att det kan bli ett hus i Göteborg 
också, men fortfarande är det lite abstrakt, 
tycker de, eftersom inget är riktigt bestämt 
kring organisationsform och drift. Själva 
huset finns heller inte på agendan för år 
ett av projekt Utopia utan nu handlar det 
mest om metodutveckling, förankring och 
spridning. Det är stort nog och ger många 
erfarenheter kring lokaler och deras  
brister, som är bra att ha inför fortsätt- 
ningen. Och kunskaper om vilka hinder 
som finns, fysiska och mentala. Kunskaper 
som fler vill ha och behöver.

Verkstäder och föreläsningar
- Vi får många förfrågningar kring 
coachning och workshops kring attityder,  
lokaler, utrustning och allmänt tänk kring 
tillgänglighet och integrerad verksamhet, 
säger Maria. 

Det finns också intresse för själva 
metoderna i Utopias verksamhet och 
målet för året är att samla erfarenheterna 
i ett handledningsmaterial. De kurser och 
experimentverkstäder som är igång, i dans, 
musik, teater, konst och dj-ing är därför 
mycket viktiga för projektets utveckling. 
Våren 2010 kommer grupperna att visa 
vad de gjort, då kallar Utopia till ”galej”, 
som Maria och Iki uttrycker saken. En 
uppföljning på den stora kickoff-träffen 
under förstudien.

Utopia har också etablerat samarbeten 
med två skolor; Slottsbergsgymnasiet och 
Angeredsgymnasiet. Iki kommer bland 
annat att ha undervisning  i klasser  för 
elever med rörelsehinder och elever vid 
street/jazzprogrammet en gång i veckan 
under sista halvan av projektår ett.
Under 2009 har många andra kontakter 
också knutits, med FIFH (Föreningen 
Idrott för handikappade) i Malmö, med 
4H, med SMOK (Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd) och Iki och Maria har 
berättat om Utopia på Arvsfondsdagen i 
Göteborg, där KulturUngdom var lokal 
huvudarrangör. Även på den stora  
regionala Kulturkonferensen i november 
var Utopia i fokus. Och på hemmaplan 
fortsätter kontakterna med habiliteringen, 
med Grunden Media, och med en mängd 
andra nyckelpersoner.
Iki har gått en kurs i RGRM-metoden 
(en rytm- och musik- och rörelsemetod 
utarbetad av Ronnie Gardiner) och i 
början av 2010 går de båda projektledarna 
en teckenkurs som kallas TAKK = tecken 
som alternativ och kompletterande  
kommunikation. Fortsättning följer.
Det finns mycket att lära, och det finns 
mycket att lära ut. Utopia är igång.

Deltagare/arrangörer/publik: 1 343 
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Jan: Teater Eksem  
Teater  Göteborg 9000 :-
Jan: Oholics / Lose It Productions Musik 
Göteborg  10 000 :-
Jan: Grazingland Productions 
Film  Lerum 3000 :-
Jan: Teater Backa  
Teater  Göteborg  5 000 :-
Jan: Marta Dauliute Kometa Film   
Film  Göteborg  8000 :-
Jan: Kristoffer Sandberg 
Film  Göteborg  5 000 :-
Jan: Music Doc Göteborg  
Musik Göteborg  20000 :-
Jan: FoxMouse Productions  
Teater  Göteborg  10 000 :-
Jan: Gimmie Gold Productions  
Musik Partille  2000 :-
Jan: Teater ACTA 
Teater Göteborg 22 000 :-
Jan: Växa ungdom 
Festival  Svenljunga  16 000 :-
Jan: Music Doc  
Musik Göteborg  5000 :-
Jan: NEMAS 
Musik Göteborg  2000 :-
Jan: Nils Kjerstadius  
Film  Trollhättan 4000 :-
Jan: Slave Halo  
Musik Alingsås  1500 :-
Jan: Småstadsfestival  
Musik Lidköping 5 000 :-

Jan: Susanna Brandin 
Musik Göteborg  4500 :-
Jan: ShowGänget  
Musik Ale 5000 :-
Jan: Roger Öberg 
Film  Göteborg  5000 :-
Jan: Jon Blåhed  
Film  Göteborg  2500 :-
Jan: Josephine Gray, Cicely Irvine & Clara 
Bodén  
Film  Göteborg  10 000 :-
Feb: Dorena  
Musik Härryda 5000 :-
Feb: Nanna Lundqvist 
Övrigt  Göteborg  7000 :-
Feb: Solid Metal 
Musik Alingsås  2000 :-
Feb: Teater Arcadia  
Teater  Göteborg  5000 :-
Feb: Kärlekens Hundar  
Musik Kungälv 3500 :-
Feb: Bosnia Express  
Dans  Göteborg  4000 :-
Feb: Stubbetorpet Open Air 
Musikfestival Vänersborg  5000 :-
Feb: AFISH - Animeföreningen  
Utställning Skövde  10 000 :-
Feb: World Fusion Collective/ Trioli 
Musik Stenungsund 500 :-
Feb: Kristoffer Ljung  
Musikfestival Åmål  30 000 :-

Feb: Föreningen Manipc 
Musikfestival Skövde  10000 :-
Feb: Niklas Andersson  
Film  Stenungsund 5000 :-
Feb: Young Art Kulturförening   
Dans  Göteborg  20 000 :-
Feb: Fredrik Åkum & Jacob Hurtig  
Övrigt  Göteborg  4710 :-
Feb: Judith Vänner 
Film  Trollhättan 10 000 :-
Feb: Heart out productions 
Film  Göteborg  5000 :-
Feb: Punk Illegal  
Musikfestival Göteborg  20 000 :-
Mar: Clairstyler 
Film  Göteborg  8672 :-
Mar: Dvoted/BUFF 
Utställning Trollhättan 900 :-
Mar: Oleg Blyahher & Elin Ånéus  
Musik Göteborg  3000 :-
Mar: Pepparroots Kultur- & Musik-
förening Film  Trollhättan 10000 :-
Mar: Anders Edström  
Teater  Göteborg  4850 :-
Mar: Föreningen HBT-Festivalen  
Övrigt  Göteborg  20 000 :-
Mar: Bella Boop and the Robbers   
Musik Göteborg  3000 :-
Mar: Danjal Kanani  
Musik Lidköping 5000 :-
Mar: Anna Andersson  
Övrigt  Göteborg  3000 :-

K-pengafördelning 2009
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Antal beviljade 
ansökningar2009: 124 st
Totalt söktes: 2 320 834 kr
Totalt beviljades: 900 000 kr
Summa utgifter för alla bifallna  
ansökningar: 5,1 milj
Killar som sökt k-pengar: 52.5 %
Tjejer som sökt k-pengar: 47.5 %
 
Publiksiffra för beviljade K-pengaprojekt: 
40 538 pers
 
Teater 17
Musik 68
Film 29
Dans 13
annan festival 14
Musikfestival 27
Litteratur 4
Utställning 5
Musikvideo 3
Foto 3
Övrigt 19

Mar: Nina Kollbrunner & Abraham 
Fraiman  
Dans  Göteborg  14000 :-
Mar: Truls mörck 
Utställning Göteborg  4000 :-
Mar: Palestinagruppen  
Musik Partille  11000 :-
Mar: Anders Hazelius 
Film  Göteborg  10 000 :-
Mar: Black Noise Orchestra 
Musik Skövde  5000 :-
Mar: Lidköpings Dataförening 
Annan Festival  Lidköping 6500 :-
Mar: Mikaela Seger Nälgård & Jonna 
Sandén  
Övrigt  Skövde  7000 :-
Mar: Ryds MultiKulti 
Dans  Skövde  10 000 :-
Mar: Vi på Filten  
Musikfestival Göteborg  15000 :-
Mar: Actionpark Göteborg 
Övrigt  Göteborg  20000 :-
Mar: The Hollow Egg  
Musikfestival Falköping 30 000 :-
Mar: Holmes  
Musik Vänersborg  5000 :-
Apr: MF Adrian 
Musikfestival Uddevalla 10 000 :-
Apr: Kabomhusets, Alingsås 
Annan Festival  Lerum 7600 :-
Apr: Club Rundgång 
Festival Ulricehamn  10 000 :-
Apr: Danjal Kanani 
Musik Skara 5000 :-
Apr: Ramaskri  
Annan Festival  Göteborg  10 000:-
Apr: Musik och Kultur i Vara  
Musik Lidköping 2200 :-
Apr: Mattias Frisk 
Musik Borås 5000 :-
Apr: Småstadsfestivalen  
Musikfestival Orust 1073 :-
Apr: KF Live 
Musikfestival Skövde  15000 :-
Apr: Ryds MultiKulti 
Annan Festival  Skövde  20000 :-
Apr: Stina Axelsson  
Musik Götene  3000 :-
Apr: Modcon / Pop Overthrow   
Musikfestival Göteborg  3000 :-
Apr: Bachata Sweden  
Dans  Göteborg  20 000 :-
Apr: Kulturgruppen Sockerbruket   
Övrigt  Lidköping 5000 :-
Maj: Mariken Halle 
Film  Göteborg  5000 :-
Maj: Trästocksfestivalen 
Musikfestival Göteborg  2000 :-
Maj: Middlesex 
Musikvideo  Partille  4000 :-

Maj: Ahmad, Muhammed &  Robel    
Film  Göteborg  6500 :-
Maj: Young Ones   
Musik Göteborg  5000 :-
Maj: International Pop Overthrow  
Musik Uddevalla 5800 :-
Maj: Kafe 44 
Musik Falköping 1500 :-
Maj: Annika Ivarsson 
Film  Göteborg  5000 :-
Maj: BOSS Förening  
Annan Festival  Göteborg  5500 :-
Maj: Scopofelia  
Utställning Göteborg  5000 :-
Maj: Matilda Melin 
Övrigt  Göteborg  3075 :-
Maj: Kräftskivefestivalen  
Musikfestival Göteborg  5000 :-
Maj: Lidköpings Artrocksällskap   
Musik Skara 5000 :-
Maj: 365TV 
Film  Göteborg  10 000 :-
Maj: BANG! 
Musik Tidaholm  2200 :-
Maj: von thord  
Musik Göteborg  1500 :-
Maj: Linus Backström  
Musikfestival Lidköping 3000 :-
Maj: Unga Själar    
Musikfestival Borås 15000 :-
Maj: Bataljonen  
Teater  Göteborg  3000 :-
Maj: David Berggren  
Film  Lidköping 5000 :-
Maj: Bunkerns Musikförening   
Musikfestival Åmål  10000 :-
Jun: Musikföreningen i Karlsborg  
Musik Skövde  5000 :-
Jun: Elevrådet på Alléskolan
Film  Vara  5000 :-
Jun: Alex Afshar 
Film  Göteborg  5000 :-
Jun: Naturens Gong 
Övrigt  Borås 1770 :-
Jun: Kulturföreningen Vardags-rummet  
Film  Göteborg  5000 :-
Jun: Västra Vi Unga  
Annan Festival  Uddevalla 6000 :-
Jun: Sister  
Musik Göteborg  3000 :-
Jun: Hugo Anderson 
Film  Skövde  5000 :-
Jun: Kulturföreningen Kiriaka   
Musik Göteborg  12000 :-
Jun: KÄFT och Ramaskri 
Annan Festival  Göteborg  10000 :-
Jul: Maria Eriksson  
Film  Göteborg  2000 :-
Jul: Thor Rutgersson 
Litteratur  Göteborg  5000 :-

Aug: Gustav Möller 
Film  Göteborg  5000 :-
Aug: Waryaa Events   
Musik Borås 19000 :-
Aug: Tysta Leken  
Litteratur  Skövde  20 000 :-
Aug: Teater Eksem  
Teater  Göteborg  5000 :-
Aug: Get to know us Sweden 
Utställning Kungälv 10000 :-
Aug: Rabi Shabo  
Dans  Göteborg  5000 :-
Aug: Filip Juhlin  
Dans  Lidköping 3000 :-
Aug: BLERGH! 
Övrigt  Götene  1100 :-
Aug: World Fusion Collective 
Dans & Musik Uddevalla 2500 :-
Aug: So Geeks  
Musik Göteborg  1500 :-
Aug: Brevrevoutionen 
Övrigt  Göteborg  5000 :-
Sep: Cabinett  
Musikfestival Skövde  6000 :-
Sep: Niklas Andersson 
Film Stenungsund 5000 :-
Sep: Affordable Hybrid 
Musik Vänersborg  9000 :-
Sep: Andreas Lindblom  
Dans  Borås 5000 :-
Sep: DORENA  
Musik Härryda 5000 :-
Okt: Snutjävel 
Musik Falköping 1500 :-
Nov: Bunkerns Musikförening   
Musik Åmål  4550 :-
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Ord ur människors hjärtan
Read my mind. Så heter Jessica Jankerts 
prisade kortfilm. Den som låter roll-
figurernas tankar gestalta sig som ord på 
väggen, i en skolbok eller flimra upp på en 
reklamdisplay. Stora tankar och mindre. 
Undertext på annat vis. Till musik av  
Daniel Gustavsson och Lotta-Karin  
Hansson.

Filmaren Jessica Jankert, som är bosatt i 
Göteborg, fick idén till filmen när hon gick 
en KY-utbildning i manusförfattande till 
film och interaktiva medier. Hon tyckte det 
var ett kul experiment att skildra det som 
pågår i människors huvuden och hjärtan 
på annat sätt än genom handling, vilket är 
det normala i filmmanus. 

Fredslägret blev starten
Lusten att börja filma överhuvudtaget rann 
till i 14-15-årsåldern, då hon ombads att 
dokumentera ett fredsläger i Indien, som 
hon deltog i. Hon filmade och klippte och 
började så småningom på media- 
programmet med inriktning rörlig bild. 
Där höll det på att ta stopp.
- Jag tappade lusten lite, de fick det där 
med film att kännas jättesvårt. Så jag  
hoppade av efter två år, flyttade till Göte-
borg och började på Kvinnofolkhögskolan, 
berättar Jessica över en latte på caféet där 
hon halvtidsjobbar.

Hon blev väldigt intresserad av genus-
vetenskap under den perioden och ett tag 
kände hon för att ge sig in i den  
akademiska världen.
- En lärare inspirerade mig  mycket, säger 
Jessica och pekar plötsligt mot fönstret, 
som vetter ut mot Haga Nygata. Där 
cyklade hon förbi, förresten! Det var väl 
konstigt.

Vi enas om att det händer märkliga saker 
i världen – att jag skulle bestämma träff 
med henne på just det fik där hon arbetar 
var en annan underlighet.
Jessica fortsätter:
- Jag skrev i alla fall en C-uppsats om tidig 
amerikansk film och fenomenet backa 
face. Det ansågs som lite unikt och nytt att 
inom idéhistoria läsa film som text.

Pris för bästa foto
Men nånstans där kände hon att hon inte 
bara ville skriva om film, särskilt inte 
akademiska uppsatser som inte får så stor 

spridning, längtade efter praktik istället för 
teori. Genom jobb som inspelningsledare 
i ett independentprojekt, en film som en 
kompis till henne gjorde, fick Jessica
Jankert inblick i hur man kan arbeta, 
att det går att göra film trots att det inte 
finns en massa miljoner i potten - och hur 
mycket jobb det är. Det var tur att hon inte 
visste det innan, tycker hon själv.
Sedan drog hon igång Read my mind, som 
fick pris för bästa foto på Framefestivalen. 
Nio månader tog den att få klar och K-
pengarna satt fint.
- Det var det enda bidraget vi fick, be-
rättar hon. Utrustningen lånade vi ihop 
från Värmland och Halland.
Alla jobbade ideellt och filmen blev klar 
i vintras. Tyvärr ville Göteborgs Film-
festival inte visa den, vilket Jessica hade 
hoppats, men den premiärvisades ändå i 
stan, i samband med att nätverken Doris 
och WIFT firade jubileum.

Att nätverka är viktigt, anser Jessica 
Jankert. Hon är med i Mycelet, som är 
en löst sammansatt ideell förening, som 
fungerar som plattform för projekt. Hon är 
också en del av den blivande ekonomiska 
föreningen Filmis, som uppstått via film-
inkubatorn i Göteborg. De har just skaffat 
lokal på Masthuggstorget och består 
av sex filmare, som jobbar i varandras 
projekt, skapar projekt tillsammans och 
jobbar enskilt också.
Dessutom är hon med i det internatio-
nella nätverket Nisimasa, vilket har 19 
medlemsländer.
- Organisationerna ser väldigt olika ut, 
berättar hon. I Tjeckien är det en film- 
festival som är medlem, i Tyskland 
eleverna på en filmskola. 
Jessica satt i år med i juryn för en 
manustävling som Nisimasa anordnade 
och hon gladde sig åt den höga klass som 
de svenska kortfilmsmanusen höll. En av 
svenskarna vann en kurs där, värd 3 000 
euro. Hennes första aktivitet i nätverket 
var att söka och bli utvald till en regissörs- 
workshop. 
- Jag fick K-pengar för att kunna åka dit!

Mer filmstöd önskas
Nu finns grupper av filmare med anknyt-
ning till Nisimasa i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. - Drömmen är att bilda ett 
nationellt nätverk för ung film, säger  
Jessica, så att man, var man än bor, kan få 

kontakter och också ha koll på vad som 
händer i andra delar av landet. Det skall 
inte vara så regionalt bundet utan vill man 
göra film någon annanstans, kan nätverket 
serva med kontakter och lån av utrustning 
på andra orter.
 
Just att ha möjlighet att låna kameror och 
annan inspelningsutrustning är något som 
Jessica Jankert verkligen önskar filmarna. 
Det finns två välfungerande teknikcenter 
i Västra Götaland, men det kostar. Något 
teknikstöd som innebär att man gratis eller 
väldigt billigt kan låna utrustning, det 
finns inte.
När man gör film så finns två stora utgifts- 
poster, menar hon. Personalkostnader är 
den ena och teknik den andra.
- Personalen jobbade ju ideellt i Read my 
mind, men tekniken kommer man inte 
ifrån. Och försäkringar måste man ha, det 
kostar också. Men det borde ju gå att få till 
ett teknikcenter, riktigt bra kameror kostar 
inte mer än 40 – 60 000 kronor nuförtiden.

Berättelser längs 6:an
Jessica förkroppsligar den gamla klyschan 
många järn i elden. Hon gillar att ha olika 
roller i olika projekt och just nu ligger 
flera ansökningar inne på Svenska Film-
institutet och SVT, både novellfilm och 
dokumentärer. Men den projektidé som 
ligger närmast är 6ans spårvagn. Och då 
handlar det om annat än film.
- Ja, vi skall be folk skriva korta be-
rättelser om sådant som de har upplevt 
på hållplatserna längs 6ans linje. De kan 
skicka in dem på sms, mejl eller vykort. 
Vi skall affischera för att informera om 
detta, berättar hon. Sedan skall vi bearbeta 
materialet och så skall folk få möjlighet 
att lyssna på berättelserna genom att ladda 
ner dem på mp3-spelare. En bok skall det 
också bli. 
Det hela skall ligga klart inför Kultur-
kalaset 2010 är det tänkt.

Men annars är det film som gäller för 
Jessica Jankert och hon hoppas mycket av 
Filmis, hon kan se hur deras kontor växer 
till ett stort hus där allas olika  
kompetenser tas tillvara och där man kan 
gå in och ut i varandras projekt. Att få göra 
det man är bra på och har lust till. Sedan 
gör det inget om det blir lite brödjobb på 
café emellanåt.
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Tre legendariska artister från USA var på 
plats på Jidder 2 i Borås den sista oktober. 
Bland andra Skeeter Rabbit, som ses som 
en locking-gud, en man som uppfunnit 
egna rörelser, vilka nu är grunder i  
lockingen. 
Arrangör var Andreas Lindblom och ett 
20-tal unga dansintresserade i stan och det 
var det andra stora jammet som Borås  
upplevt. K-pengar stöttade upp.
Själv har Andreas deltagit i några jam till, 
i Stockholm och på andra ställen. Och han 
gläder sig åt att 200 deltagare var på plats 
i Borås i oktober. Även om det på Jidder 
1 i maj var ännu fler. Då var det 50-100 
personer som inte kom in eftersom det var 
fullt, berättar han. 
- Men det var ju bra att alla som kom fick 
vara med nu.

Mer dans i Borås
Andreas har arrangerat tillsammans med 
en annan kille förut, att jobba ihop med 
många unga var nytt för honom, och 
det var mycket som var nytt för de unga 
också. Säkert nyttigt och lärorikt, tror han.
- De upptäckte att det inte bara är att 
slänga ihop en sån här grej, utan det krävs 
planering, schema och budget.

Dansintresset har vuxit i Borås, har han 
kunnat konstatera. När han själv började 
träna breakdance för mer än tio år sedan 
var det inte många som höll på. Och street, 
eller new style, som det kallas nu, det 

fanns inte överhuvudtaget, det kom för 
fyra-fem år sedan.
Andreas blev inspirerad att börja när han 
såg en video 1998 och han är självlärd, 
han har tränat tillsammans med kompisar. 
Vilket har sina sidor.
- Det vi lärde oss på ett år lär jag själv ut 
på två-tre månader, säger han.
Ändå blev han och hans grupp Style  
Warriors framgångsrika, de vann SM 2002 
och placerade sig högt åren efter. Sedan 
började Andreas studera och var tvungen 
att minska ner på ambitionerna.
I åtta år har han undervisat i breakdance 
på Studio Dansa i Borås och han fort-
sätter med det, trots att han nu har fått en 
heltidstjänst som fritidsledare. Dessutom 
skriver han musik, tränar parkour, filmar, 
målar graffiti och är med i en rapgrupp, 
Diagnos Psykos. 
- Det är ett bra namn, det rimmar på 
Borås. Och på kebabsås.

Amerikanska legendarer
Jidder startade som ett samarbete med 
Twisted Feet. Det är inte lätt att dra igång 
ett sådant arrangemang själv. Andreas har 
under åren arrangerat mindre jam internt 
i Borås och även i grannkommunerna, 
men Jidder 1 var ett betydligt större arr- 
angemang. Jidder 2 kom lite hastigt på, 
eftersom ett erbjudande fanns om att de tre 
amerikanska artisterna kunde komma till 
Borås när de ändå gjorde ett framträdande 
i Göteborg. Jidder 3, som troligen blir av i 

början på 2010, skall planeras ännu bättre. 
Arrangörsgruppen är på.

Jammen innehåller både break och new 
style och det är ganska stor skillnad på 
könsfördelningen inom respektive del.
- Ja, i breaking är det inte så många tjejer, 
säger Andreas. Vet inte varför, det kanske 
är för att det är mer fysiskt. Men min tjej 
breakar och det finns några tjejer som gör 
det här nu.
I street däremot är det mer jämnt, det är 
nog 50/50, tror han.

Samarbeten och utbyten
Något annat som är på gång inom dansen 
i Borås är projektet Just Move It till-sam-
mans med Teen Dream på Hisingen. De 
satsar på jam i mindre städer. Kultur- 
Ungdom är en av stödjarna till detta. 
Dessutom pågår diskussioner som kan 
leda till ytterligare utveckling av dansen 
i Borås.  Andreas hoppas på framgång 
där, det är viktigt att dansen får status 
och och betraktas som seriös. Stöd får de 
ifrån studieförbund. Kommunen är inte så 
intresserad.
- Nä, Borås Stad tycker inte att hiphop är 
kultur. De är mer för konst. Skulpturer och 
sånt, säger Andreas och ler lite trött. Men 
vi har kontakter på Saga och Stadsteatern 
om vi vill arrangera.
Han skulle gärna se mer internationellt 
utbyte, om det finns någon som kan stötta 
upp ett sådant, och han berättar att svenska 
breakdansare ses som lite speciella ute i 
världen eftersom de vill utveckla dan-
sen själva, inte bara efterlikna andra och 
”snurra så mycket som möjligt för att vara 
crowd pleasing”, som han uttrycker det.
- Det är kanske 30 procent som tänker så, 
säger Andreas och meddelar att han är en 
av dem, både i sin egen dans och när han 
lär ut. Han vill utveckla dansen till en  
personlig grej, att man skall komma på 
egna rörelser. Vara kreativ.

Vill ni se Andreas filmer av parkour och 
breakdans i Borås på youtube, gå in på 
www.youtube.com/tripalavforce 

Jidder på dansgolven i Borås
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Grundkonceptet höll även 2009, det bara 
utvidgades lite. En vänlig, välkomnande, 
vacker, vidöppen festival med ekologisk 
mat och tänkande, för alla åldrar i väldigt 
speciell miljö – Ekehagens Forntidsby 
utanför Falköping. Eller som James  
Carnell och hans kompanjoner uttrycker 
det på hemsidan:
Dragonfly Festival is a multi arts festival 
that takes place in the stunning  
surroundings of a reconstruction pre-
historic village in the shires of Sweden. 
For 3 days in August the village is trans-
formed into a paradise of people, music, 
art, film, dance, therapy, food, fire, water 
and so much more. Its been going just two 
years....and both of those have been truly 
magic, inspiring and downright dreamlike! 

KulturUngdom har stöttat Dragonfly-
festivalen från start, bland annat med 
K-pengar. Premiären gick av stapeln i 
augusti 2008 och festivalen fortsatte, lite 
bredare och större, under några magiska 
dagar och kvällar sensommaren 2009. 600 
personer besökte den och många av dem 
var långväga ifrån.
- Ja, vi har besökare från England, Italien, 
Spanien, Frankrike, berättar James  
Carnell, en av arrangörerna. 
Det kommer även människor ända ifrån 
USA till Falköpings utkanter , men då ofta 

backpackers som är på resa i Europa och 
letar efter intressanta saker att besöka. 
Dragonflyfestivalen är en sådan, tycker de. 
James är osäker på hur de funnit den.
- Jag vet att några från Italien hade hittat 
flygblad om festivalen, men jag vet inte 
var och hur, säger han.

Att vara i Ekehagens forntidsby, att låta 
hyddorna bli utställningslokaler för konst, 
rum för film, för meditation och lågmäld 
akustisk musik runt lägereld gör  
festivalen till det den är. Byn formar 
Dragonfly och sätter också tak för antal 
besökare. Runt 1000 personer är max och 
dit vill arrangörerna förstås gärna nå. Då 
skulle det bli mycket folk i det stora tältet 
och samtidigt skulle människor cirkulera 
på området.
Det är fortfarande inte så många 
falköpingsbor som besöker oss, berättar 
James.  
De är försiktiga, det kanske känns för nytt 
och ovant. Vi hoppas att de kommer om vi 
visar att vi vill fortsätta.

Arrangörerna i föreningen Hollow Egg är 
inflyttade engelsmän och har bott i trakten 
några år nu. Flera av dem är musiker så 
idén att starta Dragonfly kom naturligt till 
dem. Falköpings Kommun, som hög-
tidligen utnämnts till Slow City, är med på 

noterna. Eller i alla fall tycker James att de 
har några verkligt bra kontakter där, bland 
andra Conny Svensson, som ansvarar för 
Slow City-satsningen, medan andra i  
kommunen är lite svalare.
- Men kommunen är ju delägare i Eke-
hagens Forntidsby, så de ställer ju upp på 
det sättet, konstaterar han.
Flera av artisterna på festivalen kommer 
från Storbritannien – Hollow Egg har 
många kontakter där. 2009 års festival 
presenterade också Little Dragon, Wild-
birds & Peacedrums och The Liptones 
– totalt ett 25-tal akter framträdde på 
huvudscenen, där KulturUngdoms ljud, 
ljus och tekniker skötte ruljansen. Bland 
konstnärerna fanns Emily Brown, Anders 
Moss och Emma Therkelson.

José González är en artist som de önskar 
de kunde få dit.
- Och Björk hade ju varit den definitiva 
drömmen, säger James.
Hollow Egg jobbar på  inför 2010 års  
festival, som går 20-22 augusti. Som ett 
led i marknadsföringen av festivalen ar-
rangeras en endags-Dragonfly i London i 
februari med flera av artisterna som stått 
på scen i forntidsbyn 2008 och 2009. 
Kanske lockar det ännu fler internationella 
besökare. Den vänliga, ekologiska  
Dragonflyfestivalen fortsätter in i 10-talet.

En ekofestival för alla
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Unga växer i Svenljunga
När K-pengarna beviljades till Ung-
festival 09 i Svenljunga hände två saker. 
Den arrangerande föreningen Växa Ung-
dom växte verkligen av att någon trodde 
på dem och även andra bidragsgivare 
plockade fram plånböckerna. Festivalen 
fick stöd från såväl Leader Sjuhärad som 
Svenljunga Folkhälsoråd, Sparbanksstif-
telsen och Köpmannaföreningen.  
Dessutom ställde tryckeriet upp gratis – 
igen.

Jasmine Papo, ordförande i Växa Ungdom 
och en arbetsmyra av rang, är nöjd med 
organisation och innehåll i Ungfestivalen, 
som arrangerades på pingstafton 2009. 
Hon borde också vara nöjd med vädret, 
eftersom det var sol och 25 grader, men 
antagligen var det lite för bra – folk ville 
bada istället för att gå på festival i Sven- 
ljunga. Den stora publiken uteblev, vilket 
var en besvikelse för gruppen som höll i 
trådarna.
- Nästa år kör vi den 8 maj istället, säger 
Jasmine Papo och berättar att det kommer 
att bli ett familjeprogram på torget under 
dagen, förhoppningsvis i samarbete med 
kulturskolan och företagarföreningen. På 
kvällen tänker man sig att festivalen drar 
sig inomhus och startar med modevisning 
ihop med någon av textilutbildningarna i 
Borås. Så ser i alla fall planen ut. Sedan 
blir det musik, med lokala akter och ett 
eller annat större band. Och affischerna 
skall upp i tid den här gången – Jasmine 
tillstår att marknadsföringen inte var helt 
lyckad våren 2009.

Jasmine och de dryga tio medlemmarna 
i föreningen är vana vid att saker som de 
ger sig in i växer. UKM, till exempel.
- Första året vi körde var det 50 personer 
inblandade. Den här gången var det 350, 
berättar hon. 
Konst och design är störst på UKM, som 
samarrangeras av Svenljunga och Tranemo 
och flera av deltagarna som varit med har 
tagit sig både till Regionfestivalen och 
Riksfestivalen och även utanför landets 
gränser; en grupp fick fara till Färöarna.

- Vi försöker nå högstadieeleverna, så 
inte de glöms bort. Det blir annars lätt så 
att man bara vänder sig till gymnasiet. I 
Tranemo har vi fått en halvtimme för att 
prata med elever och lärare, i Svenljunga 
har det varit svårare att komma till.

Jasmine Papo är själv inte direkt last 
gammal – hon går i tvåan i gymnasiet och 
är 18 år - men har hunnit med mycket. 
Hon dras till arbete, säger hon, det är kul 
med en massa bollar i luften. Hon arbetar 
som konfirmandledare, hon är ordförande 
i elevrådet i skolan och hon sitter med i 
Växas styrelse. Hon medger att det blir för 
mycket ibland, men tycker sig ha blivit 
bättre på att delegera.
- Jag ser UKM som en arrangörskurs, man 
ser hur folk utvecklas om de får förtroende 
och uppmuntran, säger Jasmine. 
Själv inspirerades hon mycket av Ung-
festivalen 2005, hon gillade stämningen 
och kände ”här kan man göra något, som 
betyder något”. Hon var med och arrang-
erade Växas första UKM och två år senare 
blev hon ordförande i Växas unggrupp 
som idag är Växa Ungdom. Eftersom hon 
varit med ett tag nu, känner hon till vilka 
personer i kommunen som man skall prata 
med inför ett arrangemang, och hon näm-
ner några som brukar vara behjälpliga.  
Lokaler får föreningen i allmänhet gratis. 
Nu är ett allaktivitetshus på gång att 
formas.
- Där skall vi i Växa Ungdom vara med, 
med de unga som projektledare, slår Jas-
mine Papo fast.

Föreningen Växa tog avstamp i ett Leader-
projekt som kallades Växa tillsammans. I 
södra delen av Svenljunga bedrivs fort-
farande ett sådant projekt, som kallas 
Bygga och bo på landsbygden. Där ingår 
bland annat nya boenden för unga. Allt 
för att försöka locka unga människor att 
stanna kvar i kommunen.
- Eller att åka iväg och studera och sedan 
komma tillbaka, säger Jasmine. Vi vill att 
alla möjliga människor i alla åldrar skall 
flytta hit!

“Första året vi körde 
var det 50 personer  
inblandade. Den här 
gången var det 350...”
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Ljubljana, Tarragona, Aachen, Le Havre, 
Wien och Prag.  Det är några av de 20 
städer som Affordable Hybrid besökte 
under sin månadslånga turné i oktober- 
november 2009. Många mil har turné-
bussen rullat. Berget av erfarenhet växer. 
Att inte lämna minsta mynt i fordonet är 
en. Att inkvarteringarna kan växla från 
lyxvilla i Italien till iskallt golv hos  
arrangörerna är en annan.

Med 9 000 kr i K-pengar som stöd drog 
Vänersborgsbandet Affordable Hybrid ut 
i Europa på höstturné. Det var inte första 
gången – listan över spelställen de av-
verkat sedan 2004 är lång. I början höll de 
sig runt hemstaden med någon utflykt till 
Falköping och Alingsås, men redan 2006 
bar det iväg utanför landets gränser. Då 
var de flesta av dem ännu inte fyllda 20.

Spel på dörren
Att lite pengar behövs för att ta sig runt är 
ett faktum och bandet är glada att Kultur-
Ungdom har kunnat bidra. Några större 
gager är det inte tal om på deras turnéer. 
Ibland spelar de på dörren och har de tur 
kan sådana spelningar ge en liten slant, 
men annars är det inte så mycket  
pengar involverade. Och boendet brukar 
bli hemma hos arrangören, eller möjligen 
på vandrarhem. Fast i Italien hade de tur 
den här gången.
- Arrangörens kompis hade en lyxvilla 
på landet, som vi fick bo i. Vi kunde låsa 
in bussen innanför grindarna! berättar 
Samuel Järpvik, gitarrist och sångare i 
bandet.
Dessutom tog villaägaren ledigt från  
jobbet och visade dem Venedig. Vistelsen 
där var den enda ledighet de hade under 
turnén, så det passade bra.
- Vi stannade två nätter.
I samband med lyxdygnen blev de också 
intervjuade och fotograferade för en 
italiensk tidskrift, så vistelsen där var en 
högvinst.

De  är imponerade över det intresse och de 
hjälpsamhet som arrangörerna ofta visar 
upp.
- När vi själva arrangerar spelningar 
orkar vi inte vara så uppstyrda, bekänner 
Samuel. Inte för att man vill folk nåt ont, 
men...

Svenska band har gott rykte, det märker 
de.
- Det är tacksamt att vara ett band från 
Sverige, säger Mikael. Folk förväntar sig 
kvalitet.

Spelställena kan vara av varierande art på 
en sådan här sväng. De trivs bäst med  att 
spela i ”jordhålor” som de uttrycker det. 
Det blir mer intimt. Det behöver inte vara 
så mycket folk, det blir stämning ändå.

Platta nummer två ute
Affordable Hybrid har just släppt sin andra 
platta, No Area, No Criminals, på nytt 
bolag, Black Star Foundation, ett ”halv-
stort indiebolag” som killarna uttrycker 
det. Nu har de chans till bättre distribution 
än på förra plattan och kanske blir det mer 
promotion också.
- Det är han som är businesskillen, han 
har koll på sånt. Vi andra fattar ingenting, 
säger Samuel och pekar på Mikael.

Tyvärr har bandet, just i  skivsläppsfasen, 
drabbats av ett avhopp. Lars Löfgren, 
basisten har bestämt sig för att sluta, så nu 
gäller det att hitta en ny bandmedlem. Den 
fjärde i bandet heter Joel Eriksson och är 
gitarrist. Den trion; Samuel, Mikael och 
Joel började spela ihop redan för sex-sju 
år sedan, i 15-årsåldern. Det blev musik 
istället för bandy för dem. Vänersborg är 
en musikstad och har varit det länge, är en 
av förklaringarna. De har blivit inspirerade 
av äldre syskon och av andra som spelat.

- Division of Laura Lee var som störst när 
vi gick på högstadiet, berättar Mikael, och 
vi lyssnade mycket på dem.

PR för K-merkt
Kontakten med KulturUngdom har  
fungerat bra, tycker de. Den har bestått 
både i ett par K-pengabidrag till turnéer 
och i att vara en länk till arrangörer ute i 
Europa. När de var ute förra året hade de 
med sig K-merktskivor med kontaktupp-
gifter till KulturUngdom, som de för-
medlade till spelställena de besökte. Vilket 
har gett resultat – Obliq, till exempel har 
bokats genom skivan.
Det är Mattias Tell, musikkonsulenten, 
som de haft mest att göra med på  
KulturUngdom.
- Vi fick bra kontakt direkt, säger Mikael.

Nu är de alltså tillbaks i Sverige. Mikael 
och Samuel håller sig kvar i Vänersborg, 
arbetar mellan turnéerna på tryckeri  
respektive på posten, medan Joel bor på 
annat håll. Och den fjärde medlemmen 
vet de ännu inte vem det blir. Nästa turné 
är inte planerad än, eftersom läget är lite 
oklart. Men de är nöjda med sin långa 
Europa-sväng, inte ett endaste inbrott i 
bussen den här gången. På förra resan blev 
deras medhjälpare av med sina kläder.
- Folk säger till oss att inte lämna ens 
en plastburk med lock i bussen. Eller ett 
mynt. Det kan räcka för att få rutan  
krossad.

Affordable Hybrid på tur i Europa 
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Sanna Edoff kommer från texthållet och 
Naemi Pebaqué från filmvetenskapen, 
men hos båda två fanns en längtan efter 
teater. På dramatikutbildningen i Göteborg 
strålade de samman och sedan fortsatte 
de till Kulturverkstan. Nu är de färdiga 
projektledare och arbetar som teater- 
producenter i ekonomiska föreningen Fox-
Mouse Productions. De har fått K-pengar 
till två projekt under 2009.

I det gamla Forsviks bruk, just där Göta 
Kanal en gång började byggas, spelades 
pjäsen Graävskopan i slutet av sommaren, 
i regi av Allan Svensson och med Dan 
Nerenius i huvudrollen. FoxMouse  
producerade. I februari skall den spelas 
igen, på nyrenoverade Aftonstjärnan i 
Göteborg. Då hoppas Sanna och Naemi på 
mer folk än de som letade sig till Forsvik.
- Vi skall ha en stor pressträff när Al-
lan Svensson kommer ner till Göteborg. 
Målgruppen är ju lite äldre här, så vi ska 
försöka nå företag och se om vi kan göra 
det till ett event, där publiken får träffa 
skådisarna efteråt. Spårvagnsreklam skall 
vi ha också, om pengarna räcker, säger 
Sanna.

Uppgraderad pjäs
Den andra produktionen som stöttats med 
K-pengar heter Feel Good och riktar sig 
till unga mellan 13-19 år. Det är Teater 
Acta som spelar och uppsättningen har, 
förutom K-pengarna, även fått stöd av 
Riksteatern, vilket har gjort det möjligt att 
hyra in musiker och regissör. Så i början 
på 2010 sätter repetitionerna igång. Det 
hela har blivit fördröjt av olika an-
ledningar, berättar de, men hösten 2010 
skall pjäsen turnera på skolorna, om allt 
går enligt planerna.

Feel Good gör skäl för namnet, den 
fokuserar på godhet. Kan det funka idag?
- Vi tyckte det lät lite klyschigt först, säger 
Naemi, men den är bra, det gäller att hitta 
rätt språk.

I ett samhälle, där så mycket är inriktat på 
karriär och självförverkligande finns det 
risk att man tappar bort sig själv, menar 
de. Pjäsen bygger på att istället för att vara 
så karriärsinriktad som möjligt fokusera på 

att vara en god människa och bry sig om 
andra och att det i sin tur genererar lycka 
och framgång. 
- Grundtemat är: Hur skulle en bättre  
version av dig se ut?, berättar Sanna.

Drömmarna och strukturen
Om fem år hoppas FoxMouse att de har 
etablerat en plattform, där de kan fortsätta 
vara producenter av teater, men även 
utveckla sin konstnärliga sida mer direkt. 
Kanske dela en scen med några andra.
- Sanna vill jobba mer med 
manusskrivande och jag vill hålla på med 
scenografi, säger Naemi. Och det skulle 
vara skönt om vi kunde ta in folk som 
ringer runt och tjatar, så vi slipper det, 
tycker hon.
Som det är nu arbetar Naemi 75 procent 
i ett konditori och Sanna läser på heltid 
vid sidan av FoxMouse. Det kan bli lite 
too much ibland, men de är medvetna om 
faran.
- Vi har lärt oss att känna igen tecknen hos 
varann, säger Sanna, och säger till när vi 
ser att den andra borde ta det lugnt ett tag.
Det handlar mycket om att ha struktur, att 
planera och att ha ordning på sina saker.
- Och att dela upp projekten, konstaterar 
Naemi, som brukar sköta formgivning. 
Sanna sköter textmakandet och ekonomin.
Dessutom måste man våga säga nej ibland, 
har de kommit underfund med. I början 
var det så kul att bli tillfrågade så att de 
hoppade på allt, men för att göra ett gott 
jobb måste man välja.
- Vi har slutat att kolla arbetsmejl på  
kvällarna, det är ett viktigt steg, säger 
Sanna och ler. 

Nätverk är grunden
För att lyckas som producenter av teater 
måste man ha nätverk, slår de fast. Och 
det har de fått, genom sina utbildningar 
och praktikplatser, och inte minst genom 
Kulturverkstan. Så i Göteborg och Västra 
Götaland har de bra koll. Det är svårare 
att nå ut i hela landet, men de jobbar på 
det. Riksteatern och Teatercentrum är 
viktiga här. De är inte medlemmar själva 
i Teatercentrum, men via Teater Acta 
har de deltagit i en del möten där. Och 
sedan handlar det om att vara idérik i sin 
marknadsföring; att arbeta med många 

kanaler och på många sätt, till exempel 
via affischer, bibliotek, Kulturpunkten på 
Stadsbiblioteket i Göteborg är bra, tycker 
de, KULT som är för studenter, TILLT, 
och så nätet och sociala medier som Face-
book. Annonser kostar för mycket och 
ger för lite, anser de. Händelser på stan 
kan fungera också, som när Teater Eksem 
drog omkring badkar på stan med fly-
ers om föreställningen eller när en annan 
teatergrupp satte upp clownnäsor på hela 
Järntorget.
- Om man är kreativ och har tid, då finns 
det möjligheter, konstaterar de.

Men det räcker inte. Bidrag måste till 
och egentligen gillar de inte att det är så. 
Att söka stöd tar mycket tid och det finns 
så olika regler att förhålla sig till. Vissa 
bidrag kan de inte få för att de inte hållit 
på så länge, andra är omöjliga eftersom de 
är en ekonomisk förening. Dessutom är 
det svårare att få stipendier i kristider som 
dessa.
Det skulle vara skönt om det kunde gå runt 
av sig själv, säger de, men är tacksamma 
för det stöd de fått, inte minst av Kultur- 
Ungdom, genom ungkulturkonsulenten.

Drivande ungkulturkonsulent
- Sanna Eskilsson är en klippa, säger 
Naemi. Hon mejlar tips, hon är drivande. 
Hon är på ens sida, även om man får nej. 
När man får avslag på andra bidrag får 
man ingen motivering och det är ingen 
som anstränger sig för att hjälpa till.
Det är viktigt att den fria och  
experimentella delen av kulturlivet får 
finnas, menar Sanna och Naemi, och det är 
svårt att orka hålla på som teaterarbetare 
om man inte kan leva på det. Många 
stressar sig till utbrändhet. Media har 
förstås en viktig roll här, för att fria  
grupper skall få en chans att synas och 
höras.
- Det betyder jättemycket om man får plats 
i GP till exempel, säger Naemi. Vi fick en 
helsida i kulturdelen en gång och det kom 
mycket mer folk då. Det är synd att det 
oftast bara är Stadsteatern och liknande 
som hypas i tidningar och SVT. Det borde 
vara lika ”fint” med fria grupper.

Drömmar om ett fritt teaterliv   
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Med en totalbudget på runt 6 500 kr 
producerades videon Integritet i somras. 
4 000 kr kom från K-pengapotten, Blue 
Milk heter bolaget som filmade och fixade 
och Middlesex heter gruppen som med-
verkar.
- Vi tänkte ”mycket färger”, de sa ”svart-
vitt”. 
Och svartvitt blev det, konstaterar Oskar 
Schwartz och Tobias Lundberg, alias 
Mollgan och Ebbot, två av medlemmarna i 
Middlesex, som tittade upp på K-kontoret 
en dag strax före jul 2009 och berättade 
om sin första video.
- Att den blev av berodde på att Blue Milk 
låg på och pushade. Vi hade tänkt tanken 
i flera år, att det vore coolt med en video, 
men det känns bra att Integritet blev första 
låten, säger Tobbe Lundberg.
Överhuvudtaget tycker de att lägen är 
värda att vänta in. De är glada att de inte 
släppte sina första låtförsök, och att de inte 
gav ut den platta de spelade in i  
Karlskoga, när Oskar gick på folkhögskola 
där. Den höll inte.
- Det är bättre att vara sparsam, säger  
Oskar. Folk har lärt känna oss via live- 
scenen nu. Att skapa ett band, spela in och 
lägga ut musiken direkt på nätet -  för oss 
har det varit bra att inte göra så.

Låten och videon Integritet kom mitt i 
värsta FRA-debatten, men idén till den 
föddes inte utifrån FRA.
- Min vers är mer på temat ”var rädd om 
dig, låt dem inte trampa på dig”, säger 
Oskar. Och John skrev om övervakning-
skameror i skolorna, att det är farligt om 
man vänjer sig vid det. Vi tänkte också på 
en scen i filmen Vendetta, om kontroll-
staten, att allt ovanligt skall bort. Om vi 
sen spelar den och får finger för FRA, så 
är det bra.
Och han fortsätter:
- Jag brukar inte känna ”den här låten 
förändrar världen” utan jag skriver för att 
jag är arg. Över något jag sett på TV till 
exempel.

I fyra år har de hållit på seriöst, Oskar, 
Tobbe och John Jäderlund från Floda. År 
2006 blev de riksfinalister i Musik Direkt, 
och att de var med där har varit värdefullt 
för deras utveckling, tycker de.
- Bekräftelser genom åren får en taggad, 
säger Tobbe. De hjälper en igenom sunk-

iga spelningar. Musik Direkt var en sådan 
bekräftelse. Vi fick lira utanför Göteborg, 
vi lärde känna andra musiker. 
- Och vi fick spela på stora scener!  
tillägger Oskar.
Kontakten med Mattias Tell, musik-
konsulenten på KulturUngdom är något de 
också lovordar.
- Mattias är vår osynlige guardian angel! 
Han hör av sig någon gång per år och det 
är roligt att han fortfarande tänker på oss, 
tycker Oskar. Det är många man mött 
som lovar saker, men det händer inte så 
mycket.
Så är det inte med Mattias, menar de. 
Genom honom har de fått en del spel-
ningar, bland annat på Arvikafestivalen. 
Och nu finns namnet Middlesex därute hos 
arrangörerna, nu får de förfrågningar.

Fast gruppen är inte längre enbart de 
tre 21-åringarna från Göteborgstrakten, 
utan består sedan något år tillbaka av åtta 
personer. Istället för att plocka in en gäst-
sångerska, så har sångerskan inkluderats i 
bandet, och dessutom har instrumentalister 
kommit till.
- Cissi (Cecilia Dumbuya) var reserv- 
reserv i kören i början, berättar de. Hon 
fick hoppa in för reserven en gång och när 
vi hörde henne tänkte vi ”shit, vad grym 
hon är”. Nu sjunger hon med oss, inte för 
oss. 
- Vi ville ta det ett steg längre, säger 

Tobbe, och har haft möten med många 
musiker. Förra våren hörde Apan av sig. 
Han är gitarrist och var med i ett komp-
band för en amerikansk artist.

Sedan gick det som det gick och nu 
är, förutom Apan Moberg,  trummisen 
Anders Lilja, Willy Wong på keyboard/
saxofon och basisten Erik Oskarsson med 
i Middlesex. Nu har de växt ihop. De hade 
sin första stora spelning i Västerås våren 
2009. 

Hiphopscenen i Sverige har förändrats de 
senaste åren, tycker de. Oskar menar att 
artister som Snook gjort att hiphopen tagit 
ut svängarna och blivit mer poppig, med 
influenser från reggae, pop och electro. 
Förut var den antingen mainstream eller 
underground.

Tobbe håller med.
- Ja, hiphopen är bredare nu. Den har åter-
hämtat sig. Skivbolagen ville tjäna pengar, 
så de signade folk som knappt kunde 
rappa och pumpade upp dem. Men folk 
köper inte dem som inte kan. Nu är det 
mer kreativt, folk skapar, det är roligare. 
De som finns kvar är de som brinner.

- Hiphopscenen är fet i Sverige numera, 
konstaterar Oskar. Även om den inte är en 
biljett till pengarna.

Integritet på video  
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Världar i det verkliga  
Ett år till har gått och KulturUngdom är 
i övre tonåren. Hade vi kunnat kika ända 
hit genom nån slags buktning i rumstiden 
då, när vi startade, 1994, så hade stora 
leenden spridit sig i våra ansikten, tror jag. 
Över detta myller. Över all vilja, no matter 
what. Över att människor GÖR, fast det 
antagligen inte går. Över 124 K-penga-
projekt – och över att vi har K-pengar 
att förvalta och dela ut. Över ett aldrig 
sviktande mod och en tilltro till egen och 
andras förmåga, hos våra medlemmar, hos 
styrelsen och hos dem som arbetar här på 
kontoret och i alla våra projekt. 
Jag var med från start, jag gläds.
Som delaktig i informationsarbetet i 
föreningen har jag fått det nöjsamma 
uppdraget att skriva de flesta texter här 
i Verksamhetsberättelse 2009. Det har 
inneburit underbara möten med en del  av 
dem som står bakom publiksiffrorna och 
deltagarsiffrorna, de som format K-penga-
projekt och även med några ur personalen.
Jag har också studerat en del material och 
rapporter kring ungdomsforskning, bland 
annat en intressant artikel av Mats  
Trondman och Anna Lund ur Kultur-
Sverige 2009 (SweKult), Kan man idrotta 
kan man väl kultura – till kritiken av  
konstruktionen av statistiska kategorier. 
De skriver där om hur statistiken i diverse 
undersökningar och årsrapporter jämförs 
när det gäller ungas kulturutövande  
respektive deras idrottande. Hur kultur- 
aktiviteterna delas upp (i skrivande, 
musicerande, teater etc) medan idrott är 
idrott. 

”Godis, däremot, särredovisas som kola, 
lakrits, tuggummi, choklad, klubba och 
grön groda. Läsaren av en sådan tabell 
kan jämföra andelen ”grönsaksätare” 
med andelen unga som äter t.ex. grön 
groda. Skulle vi, om vi var intresserade 
av ungas hälsa och matvanor, vara nöjda 

med en sådan jämförelse? Borde vi inte 
jämföra den sammanhållna kategorin 
”grönsaksätare” med den sammanhållna 
kategorin”godisätare”?”

Att det i rapport efter rapport redovisas 
på detta sätt ger en missvisande bild, 
menar Trondman och Lund och tycker att 
begreppet ”kultura” skulle börja användas, 
och att det i så fall är jämförbart med att 
idrotta. Då skulle det, enligt författarna, 
synas att ungas kulturutövande är mer 
omfattande än vad det ser ut att vara med 
nuvarande redovisningsbegrepp. Som 
exempel på rapporter, vilka på detta sätt 
är missvisande nämns Barnombudsman-
nens Upp till 18 – Fakta om barn- och 
ungdom (2007), liksom äldre skrifter från 
Ungdomsstyrelsen, som Den allvarsamma 
fritiden (1994) och Fritid i skilda världar 
(1998). Det fortsätter på samma sätt även 
i nyare rapporter från Ungdomsstyrelsen, 
som Ung idag 2008, anser Lund och 
Trondman. Sammanfattningsvis  
konstaterar de:
”Vår genomgång av offentlig statistik över 
ungas fritid visar att man kan idrotta men 
inte kultura.”

Trondman och Lund granskar sedan en 
SCB-rapport som gjorts på uppdrag av 
Ungdomsstyrelsen och sätter samman de 
olika kulturaktiviteterna så att det, enligt 
författarna, blir jämförbara siffror. Det 
handlar om unga mellan 16-25 år.
”Idrottare är alla unga som minst en gång 
i veckan ägnar sig åt någon form av idrott 
i föreningsregi. Med få undantag är det så 
idrottande definieras i statistiken. Till kat-
egorin kulturare för vi alla unga som minst 
en gång i veckan utövar musik, teater, 
dans, konst eller skrivande.”

Resultatet av denna jämförelse visar att 62 
procent kulturar varje vecka, 25 procent 

kulturar en gång i månaden eller mindre 
och 13 procent aldrig. Siffrorna för dem 
som idrottar är 35 procent varje vecka, 8 
procent en gång i månaden eller mindre 
och 57 procent aldrig. 
De skriver:
”En första empirisk slutsats är att unga i 
mycket stor utsträckning ägnar sig åt att 
kultura. En andra är att andelen unga som 
kulturar är betydligt större än andelen 
unga som (förenings)idrottar.”

Det här är intressant, särskilt när Ung-
domsstyrelsens glada gubbe i tabellen för 
eget utövande (sid 176) i Ung idag 2009 
inte alls är glad utan ledsen, eftersom det, 
enligt denna rapport minskar. Men då har 
man alltså särredovisat – inte kulturat.

I artikeln av Trondman och Lund  
konstateras också ”att unga kvinnor  
kulturar i betydligt större
utsträckning än unga män.” (…) att an-
delen unga som kulturar sjunker påtagligt 
från årskurs nio till åldern för avslutad 
gymnasieskola men stabiliseras sedan 
under hela den åldersfas som kan kallas 
unga vuxna. Drygt hälften av unga vuxna 
(19–25 år) kulturar (…)samt att ”sextiosex 
procent av unga som idrottar i förenings-
regi minst en gång i veckan kulturar också 
lika ofta.”

I Västra Götalandsregionen kulturar tusen-
tals unga. KulturUngdom stöttar på de vis 
vi kan, enligt det uppdrag vi har ifrån våra 
medlemmar och det kulturstrategiska  
uppdrag vi fått ifrån regionens kultur- 
nämnd.
Det känns mycket bra.

Christine Hellqvist
koordinator
KulturUngdom
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Antal medlemmar
Ca 10 000

Deltagare / publik
Egna/samarrangemang: 28 701 personer
K-pengararramngemang: 40 538 personer
Totalt: 69239 personer 
(2008: 50 060)

Föreställningar/Konserter/festivaler/
konferenser
Regionalt: 202  st (146 st 2008)
Nationellt: 5 st (3 st 2008)
Internationellt: 30 st (127 st 2008, 3 om-
fattande turnéer)
Totalt: 237 st (276 st 2008)

Träffar på hemsidan
230 unika besökare/dag ca. 
2009- 84000 unika besökare 
2008- 73000 unika besökare

Mediabevakning: Där KulturUngdom 
varit omskrivna
Antal tidningar:
2009- 88 olika tidningar
(2008- 90 olika tidningar)
Antal artiklar: 
2009: 191 st
(2008: 180 st)

Statistik 2009

Västarvet, Kultur i Väst, Dans- 
konsulenterna VGR, Konstkonsulenten 
VGR, Samverkansgruppen för barn 
och ungdomskultur i Västra Götalands-
regionen, Eurodesk-nätverket, Allmänna 
Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen, läns-
musikorganisationerna, Rikskonserter, 
Fyrbodals kommunalförbund, GR, 
Skaraborgs kommunalförbund, Sjuhärads 
kommunalförbund, Subkultur Agency , 
Studenterhuset, Råhuset (DK),  D:Qliq 
(LUX), Tanju (D), Arvikafestivalen, Saga 
Teaterbiografen/Tidaholm, KulturATOM,/
Angered, Musikens Hus/Göteborg, Mari-
estads teater, Medborgarhuset/Alafors, 
Brewhouse/Gbg, Frideborg/Uddevalla,  
Studiefrämjandet, Sensus, SV, ABF,  
Bohusläns museum,  Västerhöjds-
gymnasiet/Skövde, Sinclairgymnasiet/
Uddevalla, Viskastrandsgymnasiet/Borås,  
Amnesty International,  Balettakademien/
Gbg, Fängelset/Gbg, 1200 Kvadrat/Gbg, 

Frölunda Kulturhus,  DHR/Gbg, VGR, 
Grunden Media/Gbg, M15/Trollhättan, 
Sockerbruket/Lidköping, Borås Konst-
museum, Tåget/Borås, Palatset/Sthlm, 
Fanzingo/Botkyrka, Coompanion, 
Stockholm Pride, HBT-festivalen/Gbg, 
SMOK, Unga Rh, Kulturverkstan, Arbets-
förmedlingen/Gbg, Göteborgs Kulturka-
las,, Folkhälsokommittén/VGR, UKM 
Sverige, Popkollo Riksförening, Popkollo 
Gbg, Världskulturmuseet, Fryshuset/Gbg, 
Stranger Academy (RAI, BBC, British 
Film Institute), Europa Direkt Fyrbodal, 
WAMA,  Origami Souls, Wadajir, Backas 
Ungdomsförening, Backa Röd barnen,  
Frizonen Simone, Sister GBG, Twisted 
Feet,  KEKS-nätverket,  ISIS-nätverket 
(Internationella samordnare i Skaraborg), 
ECF, ERY (European Regions for Youth), 
AER (Assembly of Euopean Regions),  
Anna Lindh Foundation,  RUNI,  Six-
ten Leader Sjuhärad, Ung energi, Multi 
Kulti, Södra Ryd/Skövde, Snabba pengar-
gruppen, Entreprenörsdagen, Filmverket/
Skaraborg, Handelshögskolan/Göteborg, 
Filmhögskolan, Get to know us Sweden, 
Teen Dream och Radar 72/Ungdoms-
satsningen Gbg

Kommuner
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, 
Borås, Dals Ed, Falköping, Gullspång, 
Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, 
Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lysekil, Mariestad, Mark, 
Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 
Stenungsund, Svenljunga, Tibro, Tida-
holm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, 
Vänersborg, Åmål, Öckerö

Tillsvidareanställda/vikarier;
Sofia Lubian, Verksamhetsledare, 100%
Andrea Ohlander, Ekonomiadministratör, 
50%
Christine Hellqvist, Koordinator, 30% jan 
– juni, 70%, juli – dec (tjänstledig)
Andreas Sollén, Kommunikatör/UKM-
samordnare, 100%
Sanna Eskilsson, Ungkulturkonsulent, 
100%
Mattias Tell, Musikkonsulent, 100% jan – 
aug, 50% sept – dec (föräldraledig)

Personal på KulturUngdom 09

Sara Naumburg, Ordförande
Andreas Blomberg, Vice ordförande
 
Bobby Svanér de la Cruz, Ledamot
Sofia Jönsson, Ledamot
Agnes Nilsson, Ledamot
Madeleine Liljedal, Ledamot
Mats Berggren, Ledamot
 
Ritva Mustanoja, Suppleant
Zandra Valencia, Suppleant
 
Partik Carlsson, Föreningsrevisor
 
Jacob Hurtig, Valberedning
Ashar Kahn, Valberedning

Johan Björklund, vik. Musikkonsulent, 
50% sept – dec (vikariat)
Yohanna Eek, Projektledare Musik Direkt, 
75% 
Erik Hjortstam, IT/AD, 75%
Eja Bukowinska, Tekniker ljud/ljus, 60% 
jan – nov (tjänstledig)
Magnus Jonsson, Tekniker ljus/ljud, 50% 
jan – aug (tjänstledig)
Martin Stigebrandt, vik. Teknik-
samordnare, 25% nov – dec (vikariat)
Märta Stalin, UKM-samordnare, 75%, 
tjänstledig hela 2009

Externt finansierade projektledare/
samordnare;
Martin Rydehn, Projektledare Angeläget, 
jan – aug (föräldraledig)
Erik Lundin, vik. Projektledare Angeläget, 
sept – jan (vikariat)
Sara Habchi-Vogler, Projektledare K-
merkt KONST
Fredrik Anderman, Samordnare för inter-
nationella ungdomsfrågor Västra Götaland
Maria Lindahl, Projektledare Utopia
Iki Gonzales Magnusson, Projektledare 
Utopia
Lotta Axelsson, Projektledare Nätverket 
50-50
Stina Nilsson, Koordinator Arvsfonds-
dagen, proj.ass. Generation Ung
Malin Bodin, vik. Projektledare Musik 
Direkt (vikariat)

Praktikant; 
Emelie Heilman, Kulturverkstan

Styrelsen 2009

Samarbeten 2009
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Verksamhetsplan 2010  
Ur Visionen:
”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. Verksamheten arbetar med att 
främja unga kulturutövares, arrangörers 
och initiativtagares demokratiska rät-
tigheter till inflytande och delaktighet i 
det regionala kulturlivet. KulturUngdom 
arbetar efter grundsatsen av och med, 
vilket innebär att verksamheten i huvudsak 
bedrivs genom målgruppens egna initiativ, 
deltagande och utförande.
KulturUngdom vill vara en knutpunkt där 
ideella, privata och offentliga nätverk kan 
mötas på såväl lokal, regional, nationell 
som internationell nivå. KulturUngdom 
strävar efter att bli ett nav som möjlig-
gör en ungkulturell rörelse där ideellt 
engagemang skapar förutsättningar för 
konstnärlig utveckling och kulturellt 

entreprenörskap…”
Förutsättningen för att KulturUngdom ska 
utvecklas och spira är att basverksamheten 
är finansiellt stabil. Med en stabil bas kan 
vi coacha fram nya projekt med stöttning 
från exempelvis nationella och inter- 
nationella aktörer, skapa bättre förut- 
sättningar för den unga kulturen i Västra 
Götalandsregionen att verka lokalt,  
regionalt, nationellt och internationellt. 
Likaså att aktivt arbeta för att skapande 
kultur faktiskt inkluderar alla
Inför 2010 är basverksamheten inte stabil. 
Uteblivna uppräkningar för basverksam-
heten sedan 2006 har nu kommit ikapp 
föreningen. KulturUngdom använder 2010 
eget kapital för att driva basverksamheten 
under året. Speciellt fokus kommer att 
läggas vid att hitta en stabil lösning inför 
2011. För att stabilisera basverksamheten 
och för att utveckla samverkan, Musik 
Direkt och UKM behöver föreningen ett 
tillskott om 1,5 milj kr samt finansiering 
för Angeläget om 800 000 kr

På grund av det kärva ekonomiska läget 
som föreningen står inför har planering 
och diskussioner kring hur KulturUngdom 
skall utvecklas som organisation, på- 
skyndats under 2009 och kommer att 
fortsätta och intensifieras under 2010. 
Tankar finns kring att KulturUngdom 
eventuellt skulle kunna byggas på med 
ett kooperativ, ekonomisk förening eller 
bolag som omfattar vissa delar – PA- 
uthyrning, utbildningspaket till exempel.
Under 2010 kommer verksamheten att 
ha dialog med regionen kring hur de 
projekt som nu finansieras via regionalt 
projektstöd i fortsättningen skall få ett 
förhoppningsvis mer permanent finansier-
ing.

Ekonomi
Inför 2010 har KulturUngdom ett nytt stöd 
från Västra Götalandsregionen, Kultur-
strategiskt uppdrag. Detta ersätter det  
tidigare Kulturpolitiskt motiverade  
uppdraget. 
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KulturUngdoms ekonomiska bild inför 
2010 ser ut så här;
Basverksamhet:
Kulturstartegisktuppdrag VGR;   
3 780 000 kr
Länsmusikuppdrag VGR;   
1 500 000 kr
Basverksamheten inkluderar 10 tills-
vidareanställda, lokaler, resor, administra-
tion, inventarier, samverkansstöd, ljud och 
ljusanläggning samt de stora projekten 
Musik Direkt och Nätverket UKM.

Regionala projektmedel; 2 000 000 kr
Regionala projektmedel består av  
projekten; K-merkt, Angeläget och Sam-
ordnartjänst för internationella ungdoms-
frågor.
K-pengar; 1 300 000 kr 
300 000 kr av dessa till administration.

Nationella projektmedel;  1 890 000 kr
Beloppet baseras på 2009 års sökta medel 
från Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen, 
Framtidens kultur. 
Nationella projektmedel finansierar  
projekten; Utopia, Nätverket 50-50 och 
365 saker man kan göra.
 
Basverksamhet: 5 340 000 kr (KSU och 
länsmusikstöd) 
Externa tidsbegränsade projektmedel/
satsningar: 5 190 000 kr

Verksamhetsåret 2010
Av och med, nu och alltid! KulturUngdom 
arbetar med en generation fylld av  
engagemang, entreprenörskap och  
kreativitet. Själva kärnan i Kultur-
Ungdoms verksamhet 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, K-pengar, 
nätverk och upparbetade samarbeten.  
Initiativen kommer från unga kultur-
utövare, arrangörer, projektledare, 
föreningar, entreprenörer m.fl. Resultaten 
gestaltar sig ofta som festivaler, projekt, 
konserter, tankesmedjor, utställningar, 
turnéer, studiebesök, uppsamlingsplatser 
m.m.
Samarbeten och verksamhet skräddarsys 
utifrån behov och varierar från år till år 
vilket redovisas i följande års verk-
samhetsberättelse. 

Vi styr inte den unga kreativiteten, vi  
synliggör och hjälper till att realisera den. 
Sverige håller på att utveckla en ny kultur-
politik. Kulturpolitik. Kulturutredningen
har slutfört sitt arbete och en ny pro-
position släpps under våren. Vi ser med 
spänning fram mot vad denna samverkans- 
modell kommer få för effekter på kul-
turlivet i Västra Götalandsregionen. 
Självklart kommer vi ta del av  
diskussioner för att bevaka våra med- 
lemmars intressen när politik ska om-
vandlas till praktik!

KulturUngdom behöver fler ben att stå 
på. Föreningen rymmer inom personal, 
styrelse och medlemmar stor kompetens, 
vilken efterfrågas av såväl regionala, 
kommunala och nationella aktörer av olika 
slag. Under året kommer utbildningspaket 
att framställas, som vi kan ha som bas för 
föreläsningar och kompetensutveckling.

Subventioneringen av tekniken kommer 
att förändras i och med 2010. Arrangörer 
betalar transportkostnader samt tekniker-
arvoden. Anläggningen kommer sub-
ventioneras med 100, 75, 50 eller 25%. 
Tekniken kommer att hyras ut enligt 
andra tariffer nu, vilket bättre täcker upp 
kostnader för personal och transporter. Vi 
hoppas även kunna vidga kundkretsen, 
så att det förnämliga PA vi förfogar över, 
utnyttjas till fullo. I så stor utsträckning 
som möjligt kommer medlemmar såklart 
erbjudas 100% subvention på tekniken. 

Jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och 
internationalisering är nyckelord och for-
mar en värdegrund för föreningen i allt vi 
gör. För att föra utvecklingen framåt har vi 
sedan 2006 haft projekt igång, vilka haft 
jämställdhet mellan könen på musikscenen 
som målsättning (50/50), arbetat med inte-
grering, mångfald och tillgänglighet  
(Utopia, start 2008) och 2008-2009 
startade projektarbetet för samordnar-
tjänsten för internationella ungdomsfrågor, 
med målet större internationalisering, 
att synliggöra och skapa internationella 
nätverk och Eurodesk-funktion.
Angeläget har pågått i flera år och fort-
sätter under 2010, med skolfestivaler samt 
den nationella dokumentärfilmsfestivalen 
som fokuserar på skapande kring  
mänskliga rättigheter Dessa projekt fortgår 
under 2010 och inte minst via dem, ökar 
KulturUngdoms kunskaper och förståelse 
successivt kring frågorna.

Eftersom KulturUngdom är unik som 
organisation i regionen och även i landet, 
så passar de instrument för mätning som 
exempelvis Kulturrådet använder, mindre 
bra på vår verksamhet. Ändå skall dessa 
användas varje år och vi fyller i dem 
efter bästa förmåga. Under 2010 skall vi 
försöka finna bättre metoder för mätning 
av effekter av våra insatser, samt för  
uppföljning.
Att ungas arbete och engagemang verk-
ligen syns och hörs är grundläggande i  
KulturUngdoms verksamhet. Hemsi-
dan, annat informationsarbete, projek-
tuppföljning som når ut, sociala medier, 
samt att initiera och underlätta dialog 
mellan kommunala företrädare och unga 
är några sätt att åstadkomma detta.

KulturUngdom skall vara en uppdaterad 
och lyhörd organisation. Vi skall alltid 
definiera vår verksamhet utifrån behoven 
hos unga och vara medvetna om att dessa 
förändras över tid. Samhällsförändringar, 
ekonomiska förutsättningar, politisk styrn-
ing – allt detta påverkar ungas livssituation 
och även deras möjligheter att uttrycka sig 
via konst- och kulturprojekt. Ung kultur 
växer ofta på gömda platser och söker hela 
tiden nya vägar – KulturUngdom måste 
vara med där det händer.

Projekt/initiativ/satsningar 
2010 

Coaching kring målgruppsinitierade  
projekt/initiativ
KulturUngdoms hela verksamhet  
bygger på initiativ från unga i regionen. 
De projekt som startas ska kunna få 
stöttning och personlig support från oss, 
efter behov och önskemål, nu som  
tidigare.

Arrangörssamarbeten 
Festivaler i regionen, arrangerade av unga, 
kommer vi även 2010 att stötta på olika 
vis, efter behov. Ett tiotal sommarfester 
räknar vi med att ge stöd till – alltifrån 
PA-stöd till konkret ekonomiskt bidrag, 
support på plats och hjälp vid bokning av 
artister. Här kan regionala medlems- 
grupper ges speltillfällen. Utvecklings- 
arbete kring dans-, film och konst-
arrangörer kommer ges specifikt fokus 
under 2010.
Handläggning, utveckling och nätverk 



31

kring K-pengar
K-pengapotten har höjts till 1 miljon kr 
för 2010. Rutinerna för handläggning och 
beslut har effektiviserats och den digitala 
hanteringen fungerar numera. Utveckling 
av uppföljning och  synliggörande  
kommer vi att arbeta med under året,  
liksom att underlätta nätverkande mellan  
projekten. Fler reportage på hemsidan 
kommer att göras kring projekten mm, 
för att inspirera andra unga att förverkliga 
sina idéer.

Musik Direkt Västra Götaland
120 grupper och solister ges plats att vara 
med i årets Musik Direkt, en neddragning 
med drygt 10 procent (vilket innebär en 
delfinal mindre), av ekonomiska skäl,  
eftersom vi fått en minskning av läns-
musikbidraget. Semifinalshelgen, som 
under 2007-2009 arrangerats som ett läger 
med övernattning, kommer att återgå 
till enbart konserter, även det på grund 
av ekonomin. Arbetet med att prioritera 
genrebredd, jämnare könsfördelning och 
geografisk spridning pågår även 2010.

Musik Direkt Riksfestival
För första gången på 17 år är Västra 
Götaland platsen för Riksfestivalen, som 
kommer att arrangeras i Uddevalla 12-16 
maj. KulturUngdom är huvudarrangör 
och Riksfestivalen har projektstöd från 
Västra Götalandsregionen. Medarrangörer 
är Uddevalla kommun och Rikskonserter 
och stöd kommer från Sensus, Studie-
främjandet, Gustaf B Thordéns stiftelse 
och SV  Det hela styrs av en arbetsgrupp i 
Uddevalla, bestående av unga arrangörer, 
representanter från studieförbunden, fri-
tidsledare och ungkultursamordnare.
Runt 200 unga musiker, gästartister, 
länsmusikarrangörer och andra kommer 
att vara på plats i Uddevalla under Kristi 
Himmelsfärdshelgen.

Nordic Walk
Det musikaliska samarbetet mellan Västra 
Götaland och Köpenhamn kommer att 
fortsätta under 2010, i form av att ett 
danskt och ett svenskt band spelar dels på 
Råhuset i Köpenhamn och dels i Göteborg, 
allt under samma helg. Ett antal sådana 
utbyten kommer att göras i år.

Samarbete med Nacksving
På initiativ från en medlem har ett sam- 
arbete med den kända studion i Göteborg 
startats, vilket innebär att ett antal 
medlemsgrupper får subventionerad 

inspelningstid där. Subventionen utgår 
både från Nacksvings håll och från Kultur-
Ungdom.

Aktiv deltagare i Strategigruppen för 
unga filmare i Västsverige 
En samarbetsgrupp kring ungt film-
skapande har bildats på initiativ av film-
konsulenterna i Västra Götaland.  
KulturUngdom har en aktiv roll i gruppen 
för att dels samverka kring projektet 
Angeläget men också som en del i hur 
förutsättningarna för unga filmare i  
regionen ska utvecklas. 

Uthyrning av teknik
Som nämndes ovan kommer vi att satsa 
på en ökad uthyrning av PA-teknik under 
2010, och de avgifter vi tar för detta  
kommer att täcka personal- och transport-
kostnader.

Samordnartjänst för internationella 
ungdomsfrågor VGR
Med hjälp av projektstöd från Västra 
Götalandsregionen är denna tjänst är inne 
på sitt andra år och utvecklas i riktning 
mot mer konkret nätverkande och samar-
bete, lokalt, regionalt och internationellt. 
Här ingår demokratisering och spridning 
av information, handledning och stöd av 
unga själva, arbete med den regionala 
strukturen – hur man kan arbeta med en 
internationell dimension.

ERY-konferens
Den 11-16 juli på Billströmska folkhögs-
kolan, Tjörn. Fokus ligger på demokrati- 
och inflytandefrågor, kunskapsutbyten, 
goda exempel. Många har strukturer, t ex 
ungdomsfullmäktige, men man blir inte 
lyssnad på – finns det goda exempel på att 
det fungerar?
Mer konkret inriktning på konferensen är 
att säkra ungdomsinflytandet inom ERY 
som nätverk. Medarrangörer är tjänstemän 
från regionen, Sixten Leader Sjuhärad, 
Ung energi.
Lotta Axelsson från 50/50-nätverket och 
Popkollo kommer att delta.

UKM
På grund av ekonomiskt kärva tider 2010 
kommer KulturUngdom tyvärr inte  
arrangera en fysisk UKM regionfestival. 
Trots detta fortsätter många kommuner 
att arrangera lokala festivaler. I dagsläget 
kommer 27 kommuner arrangerar 20-talet 
festivaler, vilket vi är enormt glada för!  
Riksfestivalen går av stapeln i Skara 

Forntidsby i juni och deltagare från Västra 
Götalandsregionen kommer finnas på 
plats genom en livesänd lottdragning på 
KulturUngdoms hemsida i mitten på maj. 
UKM Västra Götalands ständige repre-
sentant, Magnus Thomsen, kommer vara 
inblandad i livesändningen så håll ögonen 
öppna!
Andreas Sollén från KulturUngdom är 
ledamot i UKM-Sveriges styrelse under 
2010. 

Utveckling av hemsida och kommunika-
tion
KulturUngdoms nya hemsida lanserades 
2009 och kommer fortsätta att utvecklas 
under 2010 med ambitionen att bli Väst-
sveriges största ungkulturportal.  
”Ambassadörer” kommer att utses i  
regionens kommuner för att underlätta 
informationsspridning, bland annat. Mål-
gruppens engagemang kommer att synlig-
göras ännu mer på hemsidan – den skall 
vara ett fönster för oss och våra med-
lemmar. Många ser den (runt 250 träffar 
per dag). Bloggarna skall hållas upp-
daterade. 
Sociala medier kommer att användas 
mycket under 2010, vi är redan ganska 
grymma på att synas men kommer att 
jobba på att bli ännu bättre.

Fanzingo 
KulturUngdom har blivit uppvaktade kring 
ett nytt begrepp, ”social franchising”. 
Coompanion och Fanzingo har fått pilot-
pengar av KK-stiftelsen för att utveckla 
idéen kring samhällsentreprenörskap. 
Intresse finns att sprida Fanzingos idéer 
och verksamhet till fler aktörer. Fanzingo 
är ett mediahus för unga. Deras fokus 
ligger i att påverka genom radio, film och 
tv. De jobbar på att unga skall få tillträde 
till public service-nätverk. Fanzingo har 
många aktiva unga och många kontakter 
i media. KulturUngdom kommer under 
året se över former för att bygga upp ett 
Fanzingo -Västra Götaland.

K-merkt 
Med hjälp av projektstöd från Västra 
Götalandsregionen kommer vi att fortsätta 
utveckla K-merkt vidare.
K-merkt är en viktig del av utvecklingen 
i regionens kulturliv. Projektet bidrar till 
kompetensutveckling, nätverk och ex-
ponering av den nya konsten och kulturen 
som är på väg. Fokus under 2010 är att ut-
veckla och stärka internationella kontakter 
och samarbeten. 
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K-merkt Musik fokuserar sig mycket kring 
att bygga upp en internationell plattform 
för unga västsvenska musiker, vilket  
kommer att fortsätta utvecklas under 2010.
Arbetet består att stötta arrangörer och 
förmedla K-merkt band till arrangemang/
festivaler. K-merkt Musik är en satsning 
som förändras i takt med behoven från 
deltagare. Intresset för internationella 
scenerna är enormt och turnerande grupper 
som fått stöd av oss har framgångsrikt 
använts till lansering av K-merktbanden. 

K-merkt KONST har tre utställningar 
under våren, i Kungälv, Åmål och  
Mariestad. Dessa innefattar även semi-
narier och workshops för konstnärerna. 
Under året planeras även för fortsättning 
som kommer inkludera landart och  
performance. Konsten kommer då att inta 
nya platser och former. Byggandet av nät-
verket med konstnärer och andra relevanta 
aktörer fortsätter under 2010.

K-merkt Dans kommer att fortsätta 
konkretiseras under 2010 genom sam-
arbete med bland andra Just move it och 
Twisted Feet.

Generation Ung
Generation Ung kommer under året söka 
samarbete med andra liknande projekt och 
initiativ som har delaktighet och in- 
flytandefrågor i tydligt fokus i Västra 
Götalandsregionen. Projektet har som 
ambition att under 2010 i samverkan bilda 
en regional plattform för delaktighet och 
inflytandefrågor. 

Angeläget
Fem gymnasieskolor arrangerar  
Angeläget-festivaler våren 2010 – i  
Uddevalla, Göteborg, Skövde och Borås.  
Då mänskliga rättigheter är Angelägets 
fundament kommer festivalerna att kunna 
ta del av utarbetade paket bestående av 
workshops, kreatörer och föreläsningar 
kring ämnet för att inspirera ungas eget 
skapande inför Angelägetfestivalerna. 
Utvecklingsarbete pågår kring Angeläget 
och en idé är att erbjuda skolor mini- 
filmfestivaler. Dessa är enkla att göra och 
ökar spridning av filmer, konst, dans, text 
m.m.
Angelägets hemsida kommer att ses över 
och eventuellt förändras under året.
En vandringsutställning håller på att 
ut-formas, i samarbete med Bohusläns 
museum, och eventuellt även med Riksut-
ställningar. Denna skall innehålla det bästa 

av det som producerats på Angeläget-
festivalerna i Västra Götaland. Målet är att 
öppna upp Angeläget för alla i rätt ålder, 
man skall kunna känna att man kan delta 
även på sin fritid. 
Den 28 april arrangeras Angeläget Doku-
mentärfilmsfestival, Bergakungen, Gbg.
Huvudarrangör är Amnesty International, 
men KulturUngdom är medarrangör som 
tidigare år. 2010 firar dokumentärfilm-
festivalen 5-årsjubileum. 
Angeläget är ett samarbetsprojekt mellan 
KulturUngdom och Amnesty International 

Drivhusplatser

Utopia
Första projektåret startade sommaren 
2009 och pågår till juni 2010. Under våren 
kommer delrapport och ny ansökan till 
Allmänna Arvsfonden att skrivas, med 
förhoppning att projektår två skall kunna 
dra igång under sommaren 2010. År ett 
består till stor del av metodutveckling 
inom olika konstformer och en utvärdering 
av dessa kommer att ingå i i delrapporten 
och ligga till grund för den informations-
spridning, nätverkande, föreläsningar och 
workshops som skall utgöra projektår två.
 
365 saker 
365 saker du kan göra började som en 
blogg av radioprofilen och musikern Nav-
id Modiri den 1 januari 2009. Målet var att 
skriva om en sak per dag som du kan göra 
och på så sätt inspirera unga människor att 
stänga av sin tv och börja göra saker  
istället. 365 saker skulle erbjuda ett 
öppnare idéklimat, inspirerande sätt att 
göra saker på och ett gränsöverskridande 
nätverk att sprida det i.
Under ett år, med start sommaren 2009, 
bedrivs en förstudie i form av bloggen 
365 saker du kan göra på www.365saker.
se. Bloggen som form är att visa upp ett 
alternativ till det sätt som bloggar van-
ligtvis används till; att rikta det som står 
inåt mot avsändaren. Här vänder bloggen 
sig till sina besökare med utmaningar och 
uppmaningar eller bara som en interaktiv 
plats att kommentera och själv bidra med 
egna erfarenheter och idéer. Under det 
första året ska även 365 saker du kan göra 
utformas och testköras som workshop 
för att få ut budskapet och pedagogiken 
till skolor, kulturinstitutioner och ung-
doms- och musikfestivaler runtomkring i 
landet. Dessutom ska det genom referens-

grupper undersökas möjligheter kring att 
göra skolturnéer på högstadieskolor och 
gymnasieskolor under 2010 och vidare. 
Det planeras också ett interaktivt  
community kring bloggen där deltagarna 
kan lägga upp egna bilder, saker som man 
kan göra, texter, bloggar, hemsidor, musik, 
videoklipp och diskutera med varandra 
kring kreativitet och skapande. Genom att 
engagera etablerade inspiratörer i projek-
tet kommer man även att kunna utveckla 
mentorskap och kunskapsutbyte vars brist 
ofta är anledningen till glappet mellan 
unga och vuxna kreatörer.

Nationella nätverket 50/50 
KulturUngdom är en av medlemmarna i 
Nationella nätverket 50/50 som startade 
hösten 2009. Projektpengar för att ut-
veckla nätverket har kommit från Ung-
domsstyrelsen och Lotta Axelsson, som 
tidigare var projektledare för 50/50 leder 
även detta projekt, och har sin arbetsplats 
på KulturUngdom. Övriga medlemmar i 
nätverket är Sensus, ABF, SV och Musik i 
Väst och fler kommer successivt att bjudas 
in. 
Nätverket 50/50 vill skapa en nationell 
plattform för att jobba med jämställdhet 
och musik – för en mer jämställd musik-
scen.  Ett kunskapscentrum, en resursbank, 
ett nätverk. I längden kanske en institu-
tion? Inom nätverket skall nya projekt 
inom jämställdhet och musik kunna ta 
form och stöttas. Kunskapen som finns 
kring ämnet ska samlas in för att kunna 
delas i form av utbildningar, seminarier, 
utbyten, konferenser. Metoder ska for-
muleras och verktyg ska tas fram genom 
nätverkets erfarenheter och samlas in av 
respektive projektledare för att sen delas 
med av främst medlemmarna men i fram-
tiden även utomstående genom coachning 
och hemsida.
Separata projektansökningar för att åstad-
komma detta, kommer att göras under 
2010 och fortsättningsvis.
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