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Först vill jag passa på att säga att jag är 
hedrad. Tack till kulturnämnden och det 
fantastiska crewet. Utan er hade det här 
aldrig varit möjligt. Tack! Och våra  
vänner på Facebook, hemsidan, ni som 
läser twittrar, möteskompisar, idé-
generatorer, föreningar, institutioner…ojoj 
nu har jag kanske glömt någon.. kultur- 
sekretariatet, alla kommuners härliga 
invånare… ni vet vilka jag menar. Den här 
verksamhetsberättelsen är er. Tack!   

2010. Varje år är speciellt. Varje år skapas 
nya möjligheter. Varje år utmanar. 2010 
var nog ändå lite väl speciellt. Det är inte 
varje år KulturUngdom bland annat byter 
verksamhetsledare, arrangerar Riksfestival 
i Musik Direkt, arrangerar en inter-
nationell konferens på Tjörn och startar 
aktiebolag. Året som gick bjöd på stora 
och små utmaningar. Vi har sett nya saker 
hos oss själva och hittat våra svaga och
starka sidor. Det är bra med förändringar 
Det skapar nya perspektiv, och nya 
identifikationsmöjligheter gör att den 
hälsosamma dynamiken i en verksamhet 
blir på riktigt. 
Vi har verkat under det kulturstrategiska 
uppdraget under ett första år och det har 
påverkat till en stabilare vardag. Med 
ett fördelat verksamhetsstöd under tre 
år skapas en viss trygghet för basen av 
verksamheten. Utmaningen ligger i att inte 
öka utgiftssidan under tre år trots index-
höjningar av alla våra kostnader, men inte 
av vårt verksamhetsstöd. 
Att få vara en trygg arbetsplats med stabil 
och ekonomiskt balanserad verksamhet, 
det är naturligtvis en stor del av utmanin-
gen som föreningen står inför de närmsta 
åren. Kanske en tråkig utmaning kan 
man tycka. När det finns så mycket annat 
kittlande än ekonomi att ägna sin tid åt. 
Men för att våga hoppa måste man veta att 
underlaget är ok, eller att fallskärmen fälls 
ut eller att gummibandet håller vikten. Vi 
hoppar gärna och satsar hellre än att hållas 
tillbaka. Vi behöver säkra utrustningen 
under kommande verksamhetsår. 

Ungas situation på arbetsmarknaden är 
något som vi på KulturUngdom känner 
oss mycket engagerade i. Sverige har en 
ungdomsarbetslöshet på 25 % i åldrarna 
15-24 år, Västra Götalandsregionen ligger 
dessvärre på 26 %. Vi vet att det är extra 
jobbigt i skedet innan man fått en an-
ställning att skaffa sig den arbetslivser-
farenhet som krävs för att få jobb. Många 
befinner sig i en moment 22-situation. 
Ungdomsarbetslösheten i Sverige toppar 
EUs lista. Svenska ungdomar har svårast 
att få jobb i Sverige. Det är inte bara vi 
som arbetar med unga personer som har 
ett ansvar att lyssna och reagera på den 
rådande  
situationen. Men vi kan stärka vår röst och 
vara det språkrör som behövs för att driva 
på debatten.  
Unga personers egen drivkraft råder det 
ingen brist på. Vi på KulturUngdom möter 
den dagligen, kraften och viljan att  
prestera på en mycket hög ambitionsnivå. 
Det som engagerar unga i de projekt 
som vi möter handlar ofta om att ta 
ställning. För mänskliga rättigheter, mot 
miljöförstöring, att vara del av för-
ändringsprocesser, attitydförändrande 
arbete där det är handlar om att bygga 
en egen bättre framtid än den som andra, 
vuxnare, bara pratar om. 
Här vill vi på KulturUngdom vara de som 
med stora öron och peppande nätverk 
kan lyfta dessa idéer längre och längre 
tillsammans med människorna som med 
kraft och övertygelse bekräftar sig och 
andra genom det de vill göra. Ingen idé är 
för liten eller för stor. Vi vill finnas med i 
de för unga angelägna rummen, bidra till 
den kulturpolitiska utvecklingen och vara 
någon att hålla i när det blåser stormar 
kring ungdomsarbetslösheten.  

I den här verksamhetsberättelsen finns det 
ett citat som jag funderat en del på. Att 
KulturUngdom har rollen som översättare 
av den kulturpolitiska språkdräkten. Jag 
tror att det är lika viktigt att vara just detta 
åt alla håll och alla kanter. Vi ser att det 
finns behov av detta  hos både den primära 

och sekundära målgruppen – vi möter det 
ständigt i våra samarbeten. Kulturpolitiken 
i Sverige är inne i ett nytt skede. I Västra 
Götaland har nya organisationsformer sett 
dagens ljus. KulturUngdoms funktion och 
verksamhet i Västra Götaland är otroligt 
viktig. Under 2010 har man lyft fram vår 
verksamhet i den Kulturplan som lämnats 
in för förhandling med Kulturrådet - den 
samverkansmodell som ska tillämpas 
under 2011. Vi är glada och stolta över att 
vi i texten finns med som en verksamhet 
i tiden. Vi har under 2010 funderat och 
vridit på begreppet entreprenörskap och 
vilka behov unga kulturutövare känner 
att de vill utveckla. Företagande i olika 
former är ett spännande område och det är 
något som regeringen och en hel del av 
de unga är överens om. KulturUngdoms 
funktion med sina stora öron och stora 
ögon har under året kunnat identifiera 
vilka behovsområden som finns hos 
många utövare i regionen. Något som vi 
hoppas kunna utveckla och konkretisera i 
verksamheten under 2011. 

Så. Varsågoda. Det här är en berättelse om 
hur Liten och skev blev till. Om hur Music 
Doc berikar Göteborg. Om hur Vågspel 
vände på Shakespeare, hur TALAT gjorde 
hockeyfilm, hur Sweet Art älskar stan, 
om när det spelades punk i skatehallen i 
Lidköping. Allt med hjälp av K-pengar. 
Några exempel från de 124 projekt som 
fick sådant stöd. 
Här finns också berättelsen om den 
storslagna Riksfestivalen i Musik Direkt 
i Uddevalla, om hur K-merkt KONST 
intog tre städer, om hur KulturUngdoms 
verksamhet snirklar sig utanför regionens 
och landets gränser genom de briljanta 
band som är medlemmar hos oss,och via 
den internationella samordnarens nätverk. 
Med mera.
Det här är berättelsen om år 2010 i 
KulturUngdom, Gamlestan, Göteborg, 
Sverige, Västra Götaland, Europa, världen. 

Sanna Eskilsson
Verksamhetsledare



4

Att tolka & påverka tiden 
Det blev ett speciellt år för ungkultur-
konsulenten och biträdande verksamhets-
ledaren Sanna Eskilsson, detta det nya 
decenniets första. Dels blev hon hastigt 
och lustigt en viktig del av Musik Direkt 
och dels axlade hon rollen som 
vikarierande verksamhetsledare, när Sofia 
Lubian tog tjänstledigt för att pröva annat 
jobb. 
Och alldeles i slutet på året stod det klart: 
Sanna blir KulturUngdoms nya VL!

Men i januari hade hon en annan roll – då 
var hon konferencier på första delfinalen 
i Musik Direkt. Sanna är inte utan vana, 
hon har haft liknande uppdrag förut, 
men just musiken har kanske inte varit 
hennes självklara arena tidigare. Genom 
att KulturUngdom stod som arrangörer 
av Riksfestivalen i Musik Direkt 2010 så 
höll hon sig kvar där och bär med sig goda 
minnen från Uddevalla.
- Det finns en sån grym potential i Musik 
Direkt! En sådan passion, inte minst hos 
de vuxna som jobbar med det i landet, som 
brinner för de unga som står på scenen. 
Det hade varit roligt att se  i andra konst-
former också, tycker Sanna Eskilsson.

Hon konstaterar också att musiken står 
stark. Den har en självklar egen identitet, 
musikarvet är starkt, både inom Kultur-
Ungdom och inom kulturpolitiken.
- Musiken är ett föredöme, och något 
att vara stolt över. Den rollen skall tas 
på allvar, inte för given, säger hon. Det 
märks ju direkt hur det gungade när Riks-
konserter skrapades bort. Att i tider av 
stora omvälvningar inom musiken lägga 
det nationella ansvaret på ett arkiv rimmar 
illa, tycker hon.

Sannas engagemang i Musik Direkt har 
fortsatt under hösten när hon varit del-
aktig i framtidsplanering av hur det skall 
drivas vidare nationellt. KulturUngdom 
har tillsammans med Kultur i Väst med-
delat länsmusiken och Kulturrådet att vi 
kan tänka oss att ta på oss ett nationellt 
samordningssuppdrag. Ett avsnitt om detta 
finns med i Västra Götalandsregionens an-
sökan enligt koffertmodellen. Flera andra 
länsmusikorganisationer har presenterat 
idéer kring en fortsättning och ett förslag 
till bildande av en nationell ideell förening 
har kommit upp på agendan. Sanna har 
deltagit i flera möten kring detta. 

Resultatet av diskussionerna lär stå klart 
under 2011.

Att 2010 är KulturUngdoms första år som 
innehavare av ett KSU (kulturstrategiskt 
uppdrag) är väl inte något som direkt synts 
i verksamheten. Men Sanna upplever att 
KulturUngdom har blivit starkare och 
tuffare i år. Fått fler ben att stå på. Att vi 
har en mer självklar roll i oss själva och i 
regionen.
- Vi har arbetat för att identifiera oss inom 
regionala satsningar som kulturturism och 
näringsliv till exempel. Det handlar om att 
stärka plattformen.

Det finns lite saker att fundera över såsom 
varande en i KSU-gruppen, menar Sanna. 
Vi är genom vår storlek och ålder lite udda 
bland projekten som har sådant uppdrag. 
Sedan finns frågetecknen hur det blir efter 
2012 när det treåriga uppdraget är över, 
skall man söka ett nytt då? Och slutligen 
är det besvärligt att det årliga bidraget är 
detsamma tre år i rad, alltså inte tar hänsyn 
till inflationen och följaktligen inte räknas 
upp.
- Om man får samma påse pengar alla 
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tre åren är det risk för stagnation, säger 
hon. Det borde i alla fall finnas möjlighet 
att söka utvecklingspengar utöver KSU. 
Och det är synd att vi inte längre kan söka 
projektbidrag från regionen. Det innebär 
att om vi får medel från Allmänna Arvs-
fonden eller andra så kan vi likaväl göra 
nationella projekt utan särskild förankring 
här. Vi har så många goda samarbets-
partners i landet nu. Hur går det med de 
regionala deltagarsiffrorna då?

Vid sidan av sitt uppdrag som vikarierande 
VL i höst har Sanna haft kvar 25 procent 
av sin ungkulturkonsulenttjänst. Främst 
har hon hållit i området film och hon kan 
konstatera att det äntligen börjar hända 
saker här. Det har tagit lång tid, men nu 
verkar det ha lossnat lite. Nätverket för 
ung film har bildats. Där ingår Kultur-
Ungdom tillsammans med film-
utbildningarna, kultursekretariatet, film-
konsulenterna, centrumbildningarna och 
andra civila samhällsaktörer.
- Det är ett steg på vägen ifrån stuprörs-
tänket. Det vill vara en hängrännemodell 
för att gynna unga filmare på bästa sätt. 
Positivt med nätverket är att det tonar ner 
konkurrensen, river murarna mellan pro-
jekt och organisationer inom filmområdet 
och istället verkar för samarbete. Filmarna 
ses som en resurs för alla.
Svårigheten har varit att få mandat för en 
öppen dialog, för samarbeten och för att 
erkänna svagheter, säger Sanna och tycker 

att alla i nätverket skall glädjas åt filmare 
som exempelvis Fanny Mathelius. Hon 
har fått K-pengar av KulturUngdom och 
stöd av ABF. Genom detta har hennes film 
kunnat visas på Frame-festivalen och där 
upptäckas av filmkonsulenterna, och även 
på November-festivalen, där Film i Västs 
kortfilmskonsulent fanns på plats. Det har 
i sin tur gett henne ett stöd från Svenska 
Filminstitutet.
- Det finns bra berättelser i Västra Göta-
landsregionen!

Sanna Eskilsson upplever att KulturUng-
dom nu tagit steget från att vara en spindel 
i nätet till att vara en aktör ”som är med 
och lägger det kulturaktiva landskaps-
pusslet i Europa”, som hon uttrycker 
saken. Det är samarbeten som gäller.
- Vi ska inte uppfinna hjulet utan finna 
fyra hjul och bygga ett chassi, menar hon. 
Tillsammans med andra skall vi vara en 
del av den kulturpolitiska utvecklingen i 
regionen. KulturUngdom är översättare av 
den kulturpolitiska språkdräkten, inte bara 
för målgruppen utan även för andra 
kulturaktörer i Västra Götalandsregionen. 
Vi ska vara på när det bjuds upp och se till 
att kroka i saker som händer. 
K-pengarna är ett exempel här. Den miljon 
KulturUngdom delade ut till 124 projekt 
under 2010 möjliggjorde projekt med en 
totalbudget på 9,3 miljoner.
- Vi står bakom vår målgrupp vad som 
än händer och våra viktigaste verktyg är 
våra stora öron, konstaterar hon. Om vi 

inte hade varit bra lyssnare hade det inte 
funkat. 

Och Sanna tycker att vi ska vara medvetna 
att mycket därute sker ändå, utan oss och 
säger att det är bra med den lilla frustra-
tionen när man läser om grejer som händer 
och tänker ”varför har de inte hört av sig 
till oss..?” 
- Det hade varit tråkigt om vår verk-
samhetsberättelse hade varit en spegling
av allt som hänt inom ungkulturen i 
regionen!
Hon tycker att en nolla till efter siffran 63 
000 (som innefattar deltagare, arrangörer 
och publik i projekt där vi varit inblandade 
2010) är något att hoppas på.

Ett hektiskt år är tillända, för Sanna och 
för styrelsen, som till stor del var ny efter 
årsmötet i våras. - De kastades in i stora 
frågor, med en startsträcka på ungefär 40 
minuter – verksamhetsledaren berättade 
att hon tänkte byta jobb och en ny 
organisationsform, ett aktiebolag, helägt 
av KulturUngdom, skulle dockas in. Jag 
ser som en viktig del av min VL-roll 
framöver att hjälpa dem att känna sig 
trygga och att få till en bra dynamik 
mellan styrelsen och verksamheten.

Sanna ser fram emot en spännande tid, ett 
spännande nytt år.
- Det ska bli ett sant nöje att skriva 
verksamhetsberättelse 2011!

Tillvidareanställda/vikarier
Sofia Lubian/verksamhetsledare 100%, 
tjänstledig fr 1 juli
Sanna Eskilsson/ungkulturkonsulent, vik 
verksamhetsledare 100% fr 1 juli
Andrea Ohlander/ekonomiadministratör 
75%
Christine Hellqvist/koordinator 70%
Andreas Sollén/kommunikatör 100%
Yohanna Eek/projektledare Musik Direkt 
Riksfestival 100% t.o.m  31 maj, Musik 
Direkt 75% fr 1 juni
Malin Bodin/vik projektledare Musik 
Direkt 75% t.o.m. 31 maj
Mattias Tell/musikkonsulent 50% t.o.m. 
31 augusti, 100% fr 1 september
Johan Björklund/vik musikkonsulent 50% 
t.o.m. 31 augusti
Erik Hjortstam/IT/AD 75%

Märta Gustafsson/ungkulturkonsulent 75% 
fr 1 augusti (tjänstledig t.o.m. 31 juli)
Martin Stigebrandt/tekniksamordnare 25%

Externt finansierade projektledare
Fredrik Anderman/internationell sam-
ordnare 100% t.o.m. 1 augusti
Staffan Lund/internationell samordnare 
100% fr 1 september
Erik Lundin/Angeläget 75%
Sara Habchi Vogler/K-merkt KONST 50%
Maria Lindahl/Utopia 100%
Iki Gonzalez Magnusson/Utopia 100%
Lotta Axelsson/Nätverket 50/50 75% 
t.o.m. 30 november
Stina Nilsson/projektledare div projekt
Henrik Ragneskog/Redo att delta (fr 1 
september)

Styrelsen 2010
Sara Naumburg, ordförande
Sofia Jönsson, ledamot
Anna Ostrowski, ledamot
Jessica Byrskog, ledamot
Andreas Blomberg, ledamot
Daniel Werlemo, ledamot
Nadim Khan, ledamot
Bobby Svanér de la Cruz, suppleant  
(v ordförande)
Madeleine Liljedal, suppleant

Föreningsrevisorer
Patrik Carlsson
Tobias Moberg, godkänd revisor

Valberedning
Ashar Khan 
Sebastian Malcus 

Personal & Styrelse 2010
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Marin succé i Uddevalla 
Med randiga crewtröjor från second hand-
butiker, med sjömansmössor på svaj och 
med en väldig massa förberedelsearbete 
bakom oss for vi till Uddevalla i maj. Då 
var det äntligen dags för Musik Direkts 
Riksfestival 2010. Tvåhundra deltagare 
och gäster samlades i stan, Östraboteatern 
var klädd i  marin kostym, en båttur i regn 
inledde och sedan var det bara musik, 
musik, musik hela Kristi Himmelsfärds-
helgen. Såhär skrev en av grupperna i sin 
utvärdering:
Stort tack till alla som gjorde detta 
möjligt, en ofattbar upplevelse där man 
fick en oförväntad respekt och känsla av 
tillhörighet. Mäktigt för tre unga okända 
musiker från lilla Trelleborg. TACK!

Från Norrbotten till Skåne kom de, de 
25 artister och grupper som kvalificerat 
sig till höjdpunkten i Musik Direkt – den 
grandiosa Riksfestivalen, med sina tre 
stora konserter – finalkvällar på torsdagen
och fredagen och en galakonsert med 
de utvalda vinnarna på lördagen – och 
med workshops, spelningar på stan och 
nattjam. Riksfestivalen ambulerar över 
landet och har så gjort sedan Musik Direkt 
startade 1986. 
Västra Götaland har haft hand om den en 
gång förut, 1993, då den gick i Trollhättan. 
Den 12-16 maj 2010 var det vår tur igen 
och nu var Uddevalla den utvalda 
kommunen. Detta av olika skäl, men fram-
förallt för att där finns ett genuint intresse 
för ungkultur och för samverkan med 
unga. Kommunen gick in med en hel del 
medel till festivalen och framförallt med 
arbetstid för den lokale projektledaren 
Patrik Carlsson, som till vardags arbetar 
som ungkultursamordnare där.
Tillsammans med dem och med Riks-
konserter (som fram till 31 december 
2010 har varit nationell samordnare för 
Musik Direkt) arrangerade KulturUngdom 
Riksfestivalen i Uddevalla. Stöd fick vi 
från Västra Götalandsregionen, Musik 
i Väst, Bohusläns museum/Västarvet, 
Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet 

Vuxenskolan, Gustaf B. Thordéns stiftelse, 
Brandt Bil, Beijer Byggmaterial, Texti-
val, HBT-festivalen 2010, Ladyfest och 
Utmskn.  
Kaptenen på skutan hette förstås 
Yohanna Eek. Det är ju hon som jobbar 
som projektledare för Musik Direkt på 
KulturUngdom. För henne blev 2010 ett 
väldigt speciellt år, då hon överlämnade 
merparten av den regionala omgången 
av tävlingen till Malin Bodin och istället 
fokuserade på Riksfestivalen. Christine 
Hellqvist, koordinator på KulturUngdom 
var också med i ledningsgruppen, liksom 
Malin och Patrik Carlsson.

Det Yohanna Eek minns med störst värme 
från Riksfestivalen var lördagen när gala-
konserten var avklarad.
- Sista kvällen, när vi var på Kulturskolan 
och Jojje Wadenius spelade sina barnlåtar, 
det var det bästa, säger Yohanna och ler 
lite drömmande. Då kände jag att det blev 
just den festival vi ville göra. Att den 
vibben fanns, som vi brukar ha på Musik 
Direkt här i Västra Götaland.

Det som genomsyrade Riksfestivalen 
i Uddevalla var samarbetet med unga 
arrangörer i stan. En styrgrupp bildades 
tidigt, där representanter från arrangörs-
grupperna Dead Note och Adrian,  studie-
förbund och fritidsgårdar fanns med och 
den sågs flera gånger under hösten 2009. 
Även Musik i Väst ingick i gruppen. I 
januari 2010 gick arbetet in i en mer aktiv 
fas, bland annat med planering av spel 
på stan, där unga lokala artister erbjöds 
plats på scen. Ett cirkustält hyrdes in 
och placerades Stora Torget. Föreningen 
Adrian och stans bluesförening stod som 
värdar för klubbkvällar på Bastionen efter 
konserterna på Östraboteatern och några 
i styrgruppen jobbade med dekorationer i 
linje med det marina temat. På Bohusläns 
museum spelade gästartister från Musik 
i Väst och från Belgien och där jobbade 
unga tekniker från Uddevalla. SV och 
Studiefrämjandet var värdar för varsin 

workshop. En film med styrgruppen spe-
lades in och sändes på stora scenen när det 
hela drog igång och den omättligt populäre 
konferencieren Morgan Larsson klev in i 
handlingen. 
Dead Note jobbade under festivalen som 
artistvärdar tillsammans med Tommie 
Rasmussen från Rikskonserter och de 
ägnade sig också åt dekorationer av foajén 
ihop med KulturUngdom. Fritidsgårdarna 
var involverade i arbetet med infodisken 
och spel på stan, med mera.

Tillsammans med de deltagande ak-
terna kom länsorganisatörer, som hållit i 
Musik Direkt i sina län och regioner. De 
fungerade också som funktionärer under 
dygnen i Uddevalla. Till Riksfestivalen 
anlände även en rad internationella gäster. 
Paraplyorganisationen Jeunesses Musi-
cales passade på att hålla ett möte och 
dessutom var tre grupper inbjudna, som 
valts ut på Musik Direkts motsvarigheter i 
Belgien och Norge.
Hotell Carlia var med andra ord välfyllt 
under Kristi Himmelsfärdshelgen och 
samarbetet flöt fantastiskt väl med dem.

Jury under samtliga kvällar på Östrabo var 
Per Ekedahl (producent Rikskonserter), 
Jerry Prytz (journalist), Livet Nord (fri-
lansmusiker), Bella Stenberg (journalist 
och recensent), Claudia Müller (frilans-
musiker), Vanessa Liftig (frilansmusiker) 
och Jojje Wadenius (frilansmusiker). De 
hade det svåra uppdraget att välja ut de 
akter som skulle få priser. Såhär blev det:
Priset att representera Sverige vid Music 
Crossroads Interregional Festival i Dar es 
Salaam gick till The Naima Train 
(Västra Götaland)
Priset att medverka i Imagine International 
Festival i Trondheim gick till Factory 
Brains (Stockholm), Beatrice Aurore 
& the Make-Believe Mimers (Väster-
norrland) och Le Maine (Kalmar)
Supporting act-priset (förband till Svante 
Thuresson och Viktoria Tolstoy) gick till 
Norbert och hans vänner (Örebro)
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Priset att framträda vid Fallens dagar i 
Trollhättan gick till Pantomim (Halland)
Priset att framträda vid Falkenbergs vis-
festival gick till Jenny Lysander (Stock-
holm)
Priset att  framträda vid Göteborgs kultur-
kalas gick till B.S.T. (Kronoberg) och  
Selsius (Västra Götaland)
Priset att framträda vid Picknickfestivalen 
gick till Frank Sylvester (Blekinge)
Priset att framträda vid Virserums 
kammarmusikdagar gick till Amanda 
Selinder (Jönköping)

Ett viktigt inslag i Riksfestivalerna är 
workshops, clincis och seminarier. I 
Uddevalla hölls workshops i improvisa-
tion och låtskrivande av Simon Ljungman, 
musiker, låtskrivare och gammal Musik 
Direkt-vinnare. Lotta Axelsson och Jojje 
Wadenius, båda musiker, höll ett seminari-
um om vägar att gå i musikbranschen, och 
Finn Björnulfson ledde workshops i 
percussion. Effektduon LUR körde en 
clinic om livelooping, och violinisten 
Livet Nord och gitarristen och gitarr-
byggaren Jannicke Horgen höll också 

uppskattade clinics.
Ett välmatat program för deltagarna, alltså. 
Simons låtskrivarworkshop var också 
öppen för allmänheten.

Ett annat inslag i festivalen, som lov-
ordades stort i utvärderingen, var Ljud-
tuben. Gångtunneln som leder fram till 
Östraboteatern är en tillåten plats för 
graffitikonst i Uddevalla och till Riks-
festivalen hade en grupp konstnärer 
inbjudits, vilka målade nya bilder varje 
dag. I samband med att dessa stod klara en 
timme innan konserterna, spelades även 
ljudinstallationer upp i tunneln. Dessa var 
gjorda av högstadieelever i stan, tillsam-
mans med ljudkonstnärerna Richard 
Widerberg och Helena Persson.

En ny idé testades i Uddevalla, nämligen 
ett pepp- och debattforum, som leddes 
av Karin Stammarnäs från Musik i Väst 
och Sofia Lubian från KulturUngdom. 
Det hölls i Östraboteaterns foajé varje 
dag och där pratades om allt från hur man 
arrangerar festivaler till hur man håller 
modet uppe som musiker. Tyvärr var inte 
så många deltagare på plats i hänget i 

foajén, vilket till stor del berodde på att 
festivalområdet var lite utspritt och många 
var nere på Kungstorget och spelade eller i 
någon av skolorna och hade workshops.

Finn Björnulfson var lyrisk över 
festivalen, inte minst deltagarnas insatser 
på hans workshop.
- Musik Direktare är de bästa work-
shopdeltagare man kan ha! Och ju längre 
in i tävlingen man kommer desto bättre 
blir det, de är vana vid undervisning och 
det går snabbt att göra coola grejer ihop. 
Om vi hade repat några gånger till så hade 
det blivit en skön bateria!

Finn ledde ett sambatåg från Östrabo till 
Kulturskolan på lördagskvällen. Där fanns 
även kapten Eek och styrman Carlsson 
med.
- Det var underbart, då släppte all spän-
ning. Det var bara glädje, säger Yohanna 
Eek, en lycklig Riksfestivalgeneral, som 
kunde lapa i sig massor av beröm i ut-
värderingarna och som under hösten 2010 
förmedlat sina erfarenheter vidare till 2011 
års Riksfestivalarrangörer i Eskilstuna.
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Europa kom till Tjörn
Den stora ERY-konferensens år blev det, 
2010. Eller åtminstone halvår – för-
beredelsearbetet var digert för Fredrik  
Anderman, den internationelle sam- 
ordnaren med arbetsplats på Kultur- 
Ungdom. Den 11-16 juli gick konferensen 
av stapeln i Billströmska folkhögskolan på 
Tjörn. De åtta regionernas representanter, 
totalt 50 personer, fick med sig en vacker 
bit bohuslänsk sommar hem. Och en del 
annat.

Nätverket ERY är en förkortning av  
European Regions for Youth. Det startade 
2006 på initiativ från regionen Emilia  
Romagna i Italien och har som mål att 
främja ungt inflytande, deltagande och 
utbyten. Tio regioner i åtta länder är med-
lemmar i ERY. De som fanns på plats på 
Tjörn i somras kom från Frankrike, Tysk-
land, Polen, Malta, Italien och Sverige. 
Dessutom ingår Spanien och Wales i 
nätverket, men de var inte med den här 
gången. 30 av deltagarna var under 30 år.

Konferensen arrangerades av Västra Göta-
landsregionen som är en av medlemmarna. 
Förutom KulturUngdom ingick Folkhälso- 
kommittén, Kultursekretariatet och  
Kunskap & Kompetens i arrangörsgruppen 
och stöd till ERY-träffen kom också från 
Ungdomsstyrelsens Youth in Action-pro-
gram. Även organisationen Get to know us 
Sweden var med och arrangerade.
Det deltagarna bland annat fick vara med 
om var en rad workshops. Ung Energi, 
ett regionalt projekt kring ungt inflytande 
i klimatfrågor, höll i en av dem. Work-
shopen innehöll gruppdiskussioner om 
hur kunskaper och erfarenheter kring ungt 
deltagande kan spridas, hur ERY skulle 
kunna underlätta utbyten mellan unga och 

deras projekt för att stärka demokratin och 
hur erfarenheterna från detta arbete kan 
presenteras på regional och nationell nivå 
inom EU. 
- Den var väldigt uppskattad, konstaterar 
Andrea Ohlander, en av KulturUngdoms 
hårt arbetande representanter på ERY-
konferensen.
Ett annat hyllat inslag var den inter-
kulturella kvällen dag två, berättar hon. 
Alla hade med sig mat från sina regioner, 
isar bröts och kontakter togs över språk-
barriärerna.

Från och med mitten på augusti har  
Staffan Lund ersatt Fredrik Anderman 
som internationell samordnare. Och det 
är han och Västra Götalandsregionen som 
också är samordnare för ERY fram till 
nästa konferens, som går i Poznan i Polen 
i september 2011.
Han ska se till att det memorandum och 
den Action Plan som utarbetades under 
konferensen i somras skall få påskrifter 
från samtliga medlemsregioner.
- ERY behöver både stabiliseras och på 
sikt växa, säger Staffan. Målet är att hitta 
fler gemensamma områden att samarbeta 
kring. Förslag läggs fram nu.

Utöver det här arbetet har Staffan Lund 
tagit upp de kontakter i regionen som 
Fredrik initierat. Under nästa år kommer 
han att göra en genomlysning hur regionen 
jobbar med unga och deras möjligheter till 
internationella kontakter och utbyten.
- Det finns både goda exempel och vita 
fläckar i regionen. Förhoppningsvis kan en 
noggrann genomgång leda fram till förslag 
på nya initiativ och arbetsformer för att 
stärka ungas internationella mobilitet.
Han kommer också att ta upp vad som 

kommer att hända på det här området  när 
de här tre åren är över – hans jobb är ett 
regionalt projekt. Frågan är fortfarande 
öppen, om huruvida en internationell 
samordnartjänst kommer att permanentas. 
Det skulle nog behövas. ”Av och med”-
perspektiven är viktiga även i inter-
nationellt arbete. 
- Det är inte så lätt med internationella 
kontakter. Språkbarriärer, kulturskillnader 
och svårigheter  att hitta rätt kontakter 
måste tas på allvar. Många unga har ett 
stort engagemang och drivkraft, men  
behöver ofta en organisation i ryggen och 
kunskaper kring hur man söker pengar.
Vissa är bra på det - Staffan berättar om en 
åttondeklass i regionen som med hjälp av 
en fritidsgård fixade sin egen ansökan!

Han var i Bologna i höstas med fyra elever 
från Västerhöjdsgymnasiet i Skövde och 
deras lärare, ett rätt hastigt påkommen 
resa, men väldigt lyckad. De deltog på en 
stor konferens om ungas syn på socialt 
utanförskap och fattigdom. 400 personer 
från 29 länder var på plats och eleverna 
var väldigt nöjda när de for därifrån, efter 
att ha varit rätt nervösa inför resan. 
Engelskan kändes darrig. Men allt gick 
väl, de samlades kring olika teman och 
samlade projektidéer. En svensk-finsk 
musikfestival och en lettisk idé kring en 
upplysningskampanj om unga homo-
sexuella fanns med bland de tre förslag 
som röstades fram.

Projektet har även stöttat ungas eget inter-
nationella nätverkande - det har handlat 
om att möjliggöra studieresor, och kunna 
anlita föreläsare och workshopledare från 
andra länder. 
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Ny musik i Nacksving-studion
K-merkt musik har ändrat inriktning och 
numera producera vi inga promotionskivor 
själva via det projektet. Istället nappade 
KulturUngdom och några av våra band på 
ett förslag till bra deal med legendariska 
studion Nacksving i Göteborg. Halva 
priset i grund. Av de resterande 50 pro-
centen stod vi för hälften och bandet för 
resten. Anders Lagerfors från gruppen 
Obliq, som ingått i K-merkt musik 
tidigare, har jobbat i studion och sett till 
att det hela tagit form, tillsammans med 
Mattias Tell, musikkonsulent hos oss.
Resultat:
Fyra nya produktioner från lika många 
band, med hemvist i Skövde, Lerum, 
Härryda och Uddevalla. Dorena var ett av 
dem, och för dem ledde inspelningen (som 
de själva utökade till att bli ett helt album) 
till kontrakt med det amerikanska bolaget 
Deep Elm Records och till att låtar kan 
handlas på itunes och Amazon. Middlesex, 
som också spelade in, letar masterdeal 
och gör en video på en av låtarna. It's Jim 
gjorde en EP som de släppt själva och Co-
lours That Collide gör en femspårsplatta.
Banden är väldigt nöjda, såhär 
kommenterar Dorena tiden i studion:
Fantastiskt bra, och vi är supernöjda 
med resultatet. Hade vi fått så hade vi 
gärna gjort om det nästa gång det vankas 
inspelning. Det är alltid ett sant nöje att ta 
era pengar! Tack! 
Fortsättning följer 2011, med en rad nya 
intresserade grupper.

Sommaren startade i april
Sex stycken sommarfester blev det under 
2010, från april till slutet av augusti, 
regionen runt. KulturUngdom var som 
tidigare med och stöttade Kullenfestivalen 
i Skara, arrangerad av föreningen Nu trivs 
vi, NTV. Det speciella med den föreningen 
är att medlemmarna byts ut hela tiden, 
eftersom den består av gymnasieelever. 
Ändå flyter det fint år från år – kunskapen 
förmedlas vidare. 1 200 personer kom till 
ett regnigt festivalområde den 21 april.
Nästa sommarfest ägde rum i Bengtsfors 
den 3 juli. Bunkerfestivalen kallas den 
och KulturUngdom var med och stöttade 
den även 2009. Men nu hade de drivna ar-
rangörerna hyrt in sig på Folkets Park och 
vidgat det hela lite. 18 band bokades och 
750 festivalsugna kom. Lite för få för att 
det skulle gå ihop, tyvärr, men Bunkerfes-
tivalen ger sig inte, de kör igen 2011.
En vecka senare var det dags för Myckle-
by på Tjörn och för en gångs skull hade de 

tur med vädret. Här användes vår teknik 
för första gången med extern personal 
vilket fungerade bra, såväl tekniskt som 
ekonomiskt. Mycklebys sköna blandning 
av visor, kringaktiviteter och bra band är 
väldigt lyckad och nu blev det nytt 
publikrekord – 300 personer.
Sista helgen i juli storsatsade Kaos-
festivalen i Mellerud med 36 akter och ett 
biljettpris som kändes i plånboken. Break 
even låg på 3 000 personer. De nådde  
2 200, vilket inte är dåligt alls, men det 
uppstod ett underskott i kassan. Tyvärr var 
det surväder, vilket säkert inverkade. Kaos 
har gjort upp med kommunen – det blir 
festival igen.
Stubbetorpsfestivalen i Brålanda gjorde 
sitt andra år och lyckades också i år att få 
till en helt suverän upplevelse på torpet 
den 6-8 augusti. KulturUngdom har varit 
med hela vägen och hjälpt till med det 
mesta. 12 band var på plats och 130 
personer i publiken.
Den grandiosa avslutningen på årets 
sommarfester stod Dragonflyfestivalen för. 
För tredje året arrangerades den i Fornbyn 
utanför Falköping.  Via samarbeten och 
kontaktnät lyckas Dragonfly med att boka 
band gratis, få vakter till reducerat pris, 
skaffa positiva grannar och verkligen 
göra en festival som är på nivå med 
vilken festival som helst. 113 akter inom 
musik, konst, film med mera och nästan 
600 i publiken. KulturUngdoms teknik 
användes, med externa tekniker och det 
fungerade väl. Totalt har 25 akter från 
KulturUngdom stått på scen på dessa  
sommarfester.

Deltagare, arrangörer, publik: 6 127 
personer 

Ungkulturkonsulentens höst
Efter sommaren var Märta Gustafsson 
tillbaka efter sin tjänstledighet och utbild-
ning i Kulturturism. Hon intog stolen som 
Sanna Eskilsson lämnat när hon klev in i 
VL-rollen och jobbade alltså som ung-
kulturkonsulent, med ansvar för hand-
läggning av de K-pengaansökningar som 
handlar om allt utom musik. 
Märta har dessutom deltagit i diverse 
möten, bland annat med kommunalför-
bunden, varit ute och informerat om 
KulturUngdom på Pretending Day i 
Håverud och på Blå Stället i Angered. Hon 
har också deltagit i diskussioner kring 
koffertmodellen och  varit på möten kring 
Dissektion Sommarkompetens i Marie-
stad, NAV i Vårgårda, med Coacha Unga 
och med Just Move It. Med mera. Mycket 
mera.

Lika Angeläget i år
Angeläget är nu en del av KulturUngdoms 
ordinarie verksamhet. Det handlar om 
ungas skapande kring temat mänsk-
liga rättigheter och det är Erik Lundin 
som projektleder den regionala delen. 
Amnestys nationella Angeläget-satsning 
fortsätter och det är Martin Rydehn (som 
startade projektet) som håller i det numera. 
KulturUngdoms personal var som vanligt 
involverade i den årliga filmfestivalen på 
Bergakungen i Göteborg.
Fem gymnasieskolor i regionen, två fler än 
2009, arrangerade festivaler under våren. 
Västerhöjdsgymnasiet i Skövde, 
Viskastrandsgymnasiet i Borås och 
Sinclair i Uddevalla jobbade på ungefär 
som förra året. Den första av de två nya 
skolorna, Donnergymnasiet, engagerade 
samtliga tvåor på samhällsprogrammet. Ett 
arbetslag av lärare, sex personer, hand-
ledde dem under lektionstid i sina ämnen. 
Den andra skolan, Schillerska gymnasiet, 
har haft den minsta satsningen och här var 
det en samhällsklass och en lärare som 
engagerade sig. Deras festival integrerades 
sedan i de årliga Kulturdagarna som nådde 
hela skolan, och vår förhoppning är att 
detta skall leda till ett större genomslag på 
Schillerska nästa år.
På samtliga festivaler har Hellsongs spelat 
musik med ett fokus på mänskliga 
rättigheter, och Kalle Karlsson har varit 
konferencier för alla festivaler utom 
Borås. 
Sammanlagt har flera tusen personer 
besökt Angeläget-festivalerna 2010. Nästa 
år fortsätter det, förhoppningsvis på två 
skolor till.
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Internet, vidgat  kontaktnät IRL och större 
kunskaper ligger till grund för den ökande 
internationella spridningen av ung väst-
svensk musik via KulturUngdom. 
När Mattias Tell började som musik-
konsulent hos oss hösten 2004 hade vi 
inga musiker på turné ute i världen. I år 
har vi stöttat hela tretton artister och
grupper med K-pengar och annat stöd till 
utlandsspelningar och ytterligare fem har 
deltagit i projekten Nordic Walk och 
Scandinavian Collaboration Tour.

Om vi haft en Europakarta på väggen, en 
sån där med lysande punkter där  
arrangörskontakter finns, så hade det 
blinkat hyfsat tätt. Särskilt i Tyskland och 
Österrike, men det blinkar också i Luxem-
burg, Schweiz, Danmark, Norge och norra 
Italien. Ljuspunkter finns även i Polen, 
Rumänien och Makedonien, där bandet 
Dorena turnerat. Successivt blir 
kontinenten allt ljusare, kanske kan det 
blänka till nere i Portugal och Spanien 
också så småningom, om musik-
konsulentens påbörjade kontakter ger 
resultat. Och det är ofta medlemsbanden 
själva som tänder ljusen och delar med sig 
till andra. Vänersborgsgruppen Holmes 
är pionjärer här. Där spelar bland andra 
Johan Björklund, som KulturUngdom 
lyckosamt nog fick in som vikarie när 
Mattias Tell var föräldraledig i år. Detta 
gjorde blinkandet mer intensivt. 

Svenska musiker har bra rykte ute i 
Europa, kan Mattias Tell konstatera. Det 
innebär dock inte att det bara är för banden 
att maila arrangörerna så är gigen i hamn.
- Det har blivit en viss mättnad därute de 
två senaste åren, säger han. Att Kultur-
Ungdom står bakom våra band skänker 
legitimitet och gör det mer intressant för 

klubbarna att boka.
Det första internationella projektet som 
musikkonsulenten var involverad i kal-
lades Musikbron och var igång 2006-2007.
- Jag var överlycklig över att ha fått till en, 
alltså en, spelning i Roskilde, som del av 
ett utbyte, minns han.

Nu händer det betydligt mer och, enligt 
Mattias, är det våra bands kvalitéer som 
öppnat dörrarna. Därför tycker han att det 
känns lite konstigt när de kommer och är 
tacksamma, det är vi som ska tacka dem.
- Vi kan inte göra nånting om vi inte har 
bra band!

Hur ska då en grupp göra för att få del av 
den internationella kakan?
- Ofta ramlar jag på band i olika samman-
hang och uppmanar dem att bli med-
lemmar hos oss, säger Mattias Tell. 
Arrangörer i Västra Götalandsregionen 
söker artister och ställer man glatt och 
villigt upp på spelningar hos dem, även 
om de kanske är publikfria ibland och man 
inte får mer än reseersättning så kan det ju 
underlätta.
En positiv inställning, alltså, det är alltid 
gångbart. Mattias menar att det också är 
vanligt att KulturUngdoms medlemsband 
fortsätter att ställa upp billigt på medlems-
föreningarnas arrangemang. Ömsesidig 
support gynnar alla. Viktigt är också att 
man är villig att lägga ner mycket arbete 
själv.

När den första K-signerade turnén gjordes 
2009 med fd K-merktbandet Obliq satte 
Johan Björklund en tredjedel av spel-
ningarna, Mattias en tredjedel och bandet 
själva resten. Så byggdes en vettig resa -  
pauser mellan speldagarna fylldes upp och 
turnén kunde bli av.

Stort engagemang krävs alltså, enligt 
Mattias. Andra tips är att ha en genom-
tänkt idé för sin musik, sina skivor, art 
work och utskick.
- Det ska vara snygga grejer, säger han och 
meddelar att man kan få hjälp med det här. 
- De flesta sköter dock det hela själva, men 
det har hänt att vi hjälpt till med texter.
Mattias Tell tycker att K-pengar är en  
fantastiskt bra hjälp just vid utlands- 
turnéer. Några få tusenlappar kan möjlig-
göra resan genom att de täcker en del 
av förlusterna. För rik blir man inte av 
undergroundspelningar. Det man kan få in 
lite pengar på är att sälja skivor och tröjor. 
Men rutin ger det och kontakter skapas 
och fylls på.

Projektet Nordic Walk har KulturUngdom
drivit i drygt ett års tid. Det är ett sam-
arbete med danske bokaren Jens Back 
med medhjälpare och med organisationen 
Kultur Vesterbro som huserar på Råhuset 
i Köpenhamn. En eller två danska grupper 
och lika många svenska spelar till-
sammans på Råhuset och sticker samma 
helg över till Göteborg och gör en kväll 
ihop. Detta hände tre gånger under våren 
och två gånger på hösten 2010 och det 
kommer att fortsätta under 2011.

Ett nytt nordiskt projekt såg dagens ljus 
under året, på initiativ från en dansk grupp 
som heter Bel Esprit. Det kallas Scandi-
navian Collaboration Tour och innefattar 
Sverige, Norge och Danmark, ett band per 
land. Från oss deltog Obliq och från Norge 
Golddog. Banden fixade några spelningar 
var i respektive land. Sista helgen i augusti 
spelades det i Göteborg och Vänersborg 
och senare under hösten spelade banden 
i Stord, Haugesund och Kristiansand på 
Norges västkust och därefter i Aalborg, 

Musiken är gränslös 
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Randers, Århus och Köpenhamn.
Ett otroligt spännande projekt, som alla 
banden var nöjda med, enligt Mattias. 
Dock är det bundet just till dessa grupper, 
vilket gör en eventuell fortsättning lite 
svår för KulturUngdom att stötta.

Han hoppas dock på fortsatta fruktbara 
kontakter med Norge, som kan ge spel-
ningar för våra band. Inte minst via 
Stubbetorpets arrangörer (som är norrmän) 
har möjligheterna vidgats. Kanske kan 
vi få in grupper från Västra Götaland på 
Månefestivalen i Fredrikstad så smånin-
gom, till exempel.
En annan idé som kommer från bokaren 
Sören Kristiansen i Aalborg är att använda 
de arrangörskontakter som KulturUngdom 
har, de som han har, plus Göteborg och 
Aalborg till att göra upprepade mini-
turnéer – tre städer och tre band inom 

passande genre per gång. Totalt skulle 24 
grupper vara involverade i den karusellen. 
Sören och Mattias skall fundera vidare på 
detta under 2011. 
Skandinavien, Europa, världen väntar.

Grupper som har fått K-pengar som stöd 
till internationella spelningar och turnéer 
2010:
The Better Way – USA-turné
Hunt – två Europaturnéer
King's Avenue – Japanspelningar
Oholics – Europaturné
Growing Pains – Spanienturné
Moonlit Sailor – Europaturné
World Fusion Collective -  Ethno Flanders
Belgien
Obliq – Europaturné
Lars Löfgren & Public Street – Europa-
turné

Rally – Norgespelning
Dorena – Europaturné
Winter Took His Life – Europaturné

Övrigt turnéstöd:
The Berndt - Europaturné

Deltagare i Nordic Walk, Scandinavian 
Collaboration Tour:
Lars Ludvig Löfgren
Colours That Collide
Taikes
Middlesex 
Obliq

Fler skulle varit med, bl a So Geeks, Hunt, 
Sinicess och Holmes, men var tvungna att 
ställa in av olika anledningar.

Deltagare, arrangörer, publik (exklusive 
K-pengaturnéerna): 2 845 personer
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Ung Kultur Möts på andra vägar
UKM fick en lite annorlunda utformning 
under 2010. Istället för en Regionfestival
gjordes en filmad utlottning av akter 
till Riksfestivalen i Skara från de lokala 
festivalerna. Vetskapen om att det inte 
skulle bli någon Regionfestival hindrade 
inte kommunerna från att arrangera UKM 
lokalt. 23 sådana gjordes, med 27 
kommuner involverade.

Ändå var många givetvis ledsna över att 
Regionfestivalen i Västra Götaland ute-
blev och en del avstod från att genomföra 
lokala UKM. Den främsta anledningen 
till att den inte kunde göras var att vi inte 
fick någon uppräkning av bidragen 2010. 
KulturUngdom står bakom en stor del av 
finansieringen av Regionfestivalen och 
pengarna räckte helt enkelt inte till. Inte 
heller 2011 finns det utrymme till Region-
festival i UKM här i regionen, av samma 
skäl.

Lyckligtvis blev Riksfestivalen i Skara 
Fornby i juni en stor succé. Skara 
kommun tillsammans med  sponsorer 
stod för det mesta här och solen lyste 
över området. Festivalen var bland an-
nat en praktisk övning i hur man  gör ett 

stort arrangemang. Navid Modiri, Henrik 
Wallgren, Jesper Larsson och Sara Habchi 
Vogler ledde deltagarna i workshops kring 
allt som rör ett festivalarrangemang. De 
delades in i grupper och fick jobba med 
scenbygge, utsmyckning av området, 
konstutställning, miljö och marknads-
föring. Några fick proffscoachning som 
konferencierer. Det som byggdes upp stod 
sedan kvar och kallades Skara 
Sommarscen.
Konsten fick plats i Västra Götalands 
museum som ligger på området. De lånade 
ut montrar och väggar till utställningen 
och alla UKM-konstnärerna hjälpte till att 
planera och bygga.
- Det var ett bra sätt att göra UKM, tycker 
Sara Habchi Vogler. Utställningen blev 
jättefin.

På den stora UKM-scenen som var klar 
när alla kom var det dans, hiphop, metal, 
singer/songwriters, poeter, rock, så som 
det brukar vara när ung kultur möts.

Den ideella föreningen UKM Sverige 
arbetar med framtiden för UKM.
På www.ukm.se står bland annat följande 
om föreningen:

..en ideell förening som på alla sätt verkar 
för att ungas röster ska höras och ung 
kultur ska få ta plats.
…skapar mötesplatser där unga tar över, 
knyter kontakter, flyttar gränser, där 
grunden för framtidens kultur skapas
Finansieringen av UKM är ständigt på 
tapeten. Andreas Sollén från KulturUng-
dom ingår i styrelsen och deltar i arbetet 
med detta. De ses några gånger per år och 
det hålls också en årlig rikskonferens med 
styrelsen och de så kallade spindlarna, 
alltså de regionala arrangörerna av UKM 
landet runt. Regionerna är angelägna om 
att fortsätta med projektet.  UKM Sverige 
har föreslagit att KulturUngdom skall stå 
för den nationella samordningen och vi har 
också anmält intresse av att göra det, som 
en del av en plattform för ungt deltagande. 
Ett förslag kring detta finns med i den 
stora ansökan till Kulturrådet som Västra 
Götalandsregionen lämnade in hösten 
2010. Hur det går får vi se.
Att det blir en Riksfestival 2011 verkar 
klart. Den här gången står Sundsvall som 
värd.

Deltagare, arrangörer, publik: 2 843 
personer
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Utopia
Utopia avslutade sitt första och drog igång 
sitt andra projektår 2010. Allmänna Arvs-
fonden står bakom den här satsningen vars 

Musik Direkt i regionen
Det var inte bara Riksfestival 2010, den 
vanliga härliga regionala rundan pågick ju 
också, med Malin Bodin som vikarierande 
projektledare och med Rikskapten Eek 
som standby. 
120 solister och grupper hade getts plats 
på de åtta delfinalerna som gick på  
Musikens Hus och Pusterviksteatern i 
Göteborg, på Skövde Kulturhus och på 
Hebeteatern i Trollhättan. Sedan bar det 
iväg på semifinaler på Frideborg i  
Uddevalla för 20 juryutvalda, som en litet 
genrep inför Riksfestivalen, och så av- 
slutades det med Regionfinal på Brew 
House i Göteborg. Tre akter; The Naima 
Train, Selsius och December valdes att gå 
vidare till Riksfestivalen. December fick 
dessutom Roger Magnussons Minnes-
stipendium. Gruppen Profil Krokodil fick 
Musik i Väst Live-priset.
En lyckad vårrunda var det, med goda 
samarbeten med unga arrangörsgrupper 
i de besökta kommunerna. 20 procent av 
de uttagna (i 120 akter) var tjejer. Totalt 
var ca 1 900 personer involverade som 
deltagare, arrangörer och publik.

stöd kommer från Allmänna Arvsfonden, 
Migrationsverket m fl. Henrik Ragneskog 
heter projektledaren. Sedan  hösten 2010 
har han kontorsplats hos oss. 
Projektet vänder sig till unga personer som 
är nyanlända i Sverige och syftar till att ge 
dem möjlighet och verktyg att genomföra 
projektidéer. I första hand var tanken att 
projekten skulle ha kulturinriktning, därav 
KulturUngdoms delaktighet. Falköping 
och Göteborg är de kommuner som 
projektet startat i. Möjligen kommer Redo 
att delta att begränsa sig till Göteborg, 
fortsättning följer under 2011.

Ladyfest C/O
Från april till december hade projektet 
Ladyfest C/O sin kontorsplats på Kultur-
Ungdom. Syftet med projektet är att 
använda Ladyfest Göteborgs samlade 
kunskap om aktivt
jämställdhetsarbete inom kultursektorn till 
att utbilda och informera andra aktörer, 
samt initiera nya såväl som stärka befint-
liga nätverk av arrangörer som vill arbeta 
med jämställdhet inom sin verksamhet. 
Det är Stina Nilsson som arbetat med den 
här första delen av ett treårigt projekt, som 
finansieras av Västra Götalandsregionens 
projektpott.
De aktörer där projektet C/O gått in som 
handledare är Sjuhäradsfestivalen, Borås, 
Alingsås HBT-dag, Bokdagar i Dalsland/
Ungas Bokdagar, Göteborgs Feminist Film 
Festival, ÄRTA, Stubbetorpet och Lesbisk 
festival, men de har haft kontakter med en 
lång rad fler arrangörer, nätverk och 
organisationer, bland annat Nätverket 
50/50.
Arbetet har i korthet bestått av mass-
utskick via mail till en bred grupp aktörer 
i Västra Götaland. Ur dessa kontakter har 
vidare samtal förts, och mer konkret arbete 
har genomförts i dialog med aktörer som 
visat intresse. Samtalen har sedan övergått 
till handlande, utbyte och samarbeten i 
olika form. 
Projekt C/O fortsätter fram till april 2013.

Drivhus- och kontorsplatserna

Konstkurs med Utopia. Foto: Anna-Carin 
Isaksson

ledord är: ”Kultur för alla. Med alla. Av 
alla”.  En mängd kurser har hållits – teater, 
dans, musik, dj:ing, film och bildkonst, 
och en bok har producerats, där arbetet 
beskrivs. 
Projektledarna Iki Gonzalez Magnusson
och Maria Lindahl håller i trådarna; 
anställer kursledare, ser till att grupper 
bildas, försöker boka lämpliga lokaler. 
Vilket inte alltid är det lättaste och där 
ligger en del av problematiken. Den 
fysiska tillgängligheten är ännu, 2010, när 
”enkla hinder” skulle varit åtgärdade, inte 
fullgod. Så ursprungsdrömmen om ett hus 
där alla, oavsett kroppsform, kön, sexuell 
läggning och funktion, får plats, den 
drömmen lever.
Utopias idéer har spridits via workshops, 
möten, konferenser och kurser, på Stock-
holm Pride, HBT-festivalen och Göteborgs 
Kulturkalas, i Umeå och i Malmö och rep-
resentanter från projektet anlitas emellanåt 
för att kolla tillgängligheten i lokaler som 
är på väg att renoveras eller byggas. 
Iki och Maria har sina skrivbord på 
KulturUngdoms kontor och får en del 
coachhjälp härifrån.
 

Nätverket 50/50
Under 2010 tog Nätverket 50/50 form och 
hade en rad möten på KulturUngdoms
kontor. Ungdomsstyrelsen stöttade upp- 
byggnaden med projektmedel. Lotta 
Axelsson, projektledare, hade sin kontors-
plats hos oss och arbetade, förutom med 
att leda samarbetet i nätverket, med den 
nationella konferensserien ”Etiken i 
musiken”, arrangerad av bildningsför-
bunden. 
KulturUngdom är en av medlemmarna 
i nätverket, liksom Kultur i Väst, ABF, 
Studieförbundet Vuxenskolan och  Sensus. 
NBV och Studiefrämjandet tillkom som 
nya medlemmar under året.
I november kom beslut om att Ungdoms-
styrelsen inte beviljade fortsatt stöd. En 
grupp, där Christine Hellqvist från 
KulturUngdom ingår, utsågs att fram-
tidsplanera för Nätverket 50/50. Alla 
medlemmar är måna om att gå vidare och 
att nätverket skall växa.
Att arbeta för  jämställdhet inom musiken 
är aktuellare än någonsin.

Redo att delta
KulturUngdom är med på ett hörn i pro-
jekt Redo att delta. Huvudman för det hela 
är Svenska Scoutförbundet och finansiellt 
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Konstnärer delar samma ensamhet. 
Det är en av lärdomarna som Sara Habchi 
Vogler dragit av sina år som projektledare 
för K-merkt Konst. Att skapa nätverk och 
genomföra utställningar i grupp har gett en 
lindring i denna ensamhet. Det har också 
inneburit att konsthallar med glädje öppnat 
dörrarna.

Nu har andra året av projektet avslutats 
och det tredje är på gång under ledning av 
Rakel Heed.
År två av K-merkt Konst skilde sig från 
det första genom att enbart kommunala 

konsthallar användes. Något färre 
konstnärer valdes ut – sju stycken – men 
ansökningarna var nästan dubbelt så 
många som första året – 45. Utställningen 
placerades den här gången på lite 
mindre orter; Kungälv, Åmål och Marie-
stad besöktes under våren 2010. Och det 
var en teknikkrävande historia.

- Det blev dyrt för KulturUngdom, 
konstaterar Sara Habchi Vogler. Projektor 
och plattskärmar var vi tvungna att hyra in 
eftersom konsthallarna inte hade sådant.
Hon tog också hjälp av släkten och lånade 

K-merkt i kommunernas konsthallar 
ihop en massa tv-apparater, det blev 
många resor regionen runt för att få ihop 
det som behövdes.
- Kanske innebar det här lite tankar kring 
behov av utrustning för de kommunala 
konsthallarna, tror Sara. All konst är ju 
inte måleri.

Juryn bestod den här gången av Elin 
Wikström, konstnär, Sara Gunn, gallerist 
och tidskriftsredaktör och Pontus 
Hammarén, konsthallschef. Deras uppdrag 
var att välja ut sex konstnärer och en 
aspekt i urvalet var att de antagna skulle 
ha en tydlig riktning eller drivenhet i sitt 
arbete. Viktigt var också att dessa skulle 
fungera  tillsammans, att utställningen 
skulle hänga ihop. Att det blev sju berodde 
på att en ansökan innehöll verk av en 
konstnärsduo. Just deras konst blev 
föremål för en del diskussioner och 
speciella konstruktioner när utställningen 
byggdes. Det innebar också att Lasse 
Långström, en av de två konstnärerna i 
duon, fick praktikantplats och var med 
som värd på utställningarna.
- Deras videoverk innehöll några till synes 
sexuellt explicita scener som två av de 
tre konsthallarna kände sig obekväma att 
visa, och de krävde att ett separat videobås 
skulle byggas, berättar Sara. De ville 
också att någon skulle finnas på plats och 
prata med besökarna. Nu blev det en av 
konstnärerna som skapat filmen. Det 
kändes ibland märkligt för Lasse, som att 
han satt och skyddade folk från sitt eget 
verk.
Eftersom de flesta reaktioner var positiva 
blev det ändå ett roligt jobb för Lasse 
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Långström. Och det visade sig vara bästa 
sättet att få uppmärksamhet, speciellt unga 
killar siktade in sig på båset och gick dit 
direkt.
- Oron som funnits från konsthallarna att 
verket skulle exkludera eller bli van-
daliserat visade sig obefogad. Istället 
inkluderade det fler och i slutändan var 
samtliga konsthallar nöjda med resultatet, 
säger Sara.

Övriga konstnärer i K-merkt Konst 2010 
var Johanna Adebäck, Leo Palmestål (som 
ställde ut  tillsammans med Lasse Lång-
ström), Martin Solymar, Nicola Bergström 
Hansen, Mailind Mjøen och Åke Sjöberg. 
Samtliga var när de valdes ut verksamma 
i Göteborg, antingen i konstutbildningar 
eller i perioder av studieuppehåll.
- Det blev så att allihop ägnade sig åt 
konst med samtidsperspektiv. Det hela 
blev spretigt, men på ett bra sätt, tycker 
Sara, som förstås gärna skulle sett fler 
ansökningar från andra ställen i regionen.

Utställningen innehöll en hel del video-
konst, men även måleri. Och en del  
klättrade utanför konsthallarnas väggar.
- Johanna Adebäcks verk placerades på 
olika ställen i Kungälv och Åmål,  
berättar Sara. På caféer, begravnings-
byråer, i butiker, hos frisörer. Hon hade 
spelat in dem på plats i kommunerna, så 
folk kände igen sig i filmerna. 

I Mariestad satte Johanna upp lappar och 
erbjöd sig att fotografera människor fram-
för de silos som kort därefter skulle rivas. 
Det blev populärt. Dessutom hade hon 
verk med i själva konsthallen, meddelar 
Sara, som gillade att kommunerna och K-
merkt Konst knöts ihop på det sättet, det 
skapade intresse.
Hur många som besökt K-merkt Konst 
2010 finns det inga exakta siffror på, men 
många har varit där, inte minst unga, som 
kanske annars inte tar sig in i konst- 
hallarna. Det kunde Lasse Långström 
konstatera, han var ju på plats. 
Just detta – rum för konst och vilka som 
känner sig hemma där – var temat för den 
seminariedag som kompletterade K-merkt 
Konst år två. Den hade rubriken Vita 
kuben vs Nya rum för konst och  
arrangerades på Kulturmagasinet i Åmål 
den 31 augusti. Där beskrev Jennie Öberg  
och Magnus Oledal  projektet Tomma 
rum, som bestått i att konstnärer under  
somrarna i flera års tid samlats i  lokaler 
som stått tomma, i utvalda kommuner. Där 

har de arbetat och bott  tillsammans och 
bjudit in kommuninvånarna att se ut- 
ställningarna på plats och även delta 
själva. En av de orter som de intagit är 
Fengersfors. Där gjordes en performance 
i Knarrbysjön, berättade Jennie och 
Magnus, som lokalbefolkning och turister 
storögda upplevde.
På seminariet var Fengersfors rep-
resenterat av Karl Hallberg från Not Quite, 
konstnärskollektivet som vuxit och verk-
ligen satt sin prägel på det gamla bruks-
samhället. Han berättade om kollektivets 
historia och lite om den växtvärk som 
känts av på bruket. 45 konstnärer ingår 
numera i Not Quite. Mellan 15 000 och  
18 000 besökare har de haft under 2010. 
Och de behöver ta ett steg till nu, menade 
Karl.  Caféverksamheten, till exempel, 
behöver professionaliseras, så att konst-
närerna får mer tid att skapa. Annat än 
goda maträtter och bakverk...
Ett tredje inslag under seminariedagen 
stod Gullspångsmodellens grundare 
Staffan Hjalmarsson för. Den kallas 
PantoMetria och arbetar för ett brett och 
piggt kulturbegrepp, med professionella 
och välmotiverade kulturaktörer och med 
en ödmjuk inställning till lärande, enligt 
Staffan.
Även rummet där seminariet arrangerades 
fick sin del av dagen. Moa Björnsson, 
som lett utvecklingsprocessen i Kultur-
magasinet, den gamla stenkyrkan nere vid 

Vänerns strand, berättade om tankarna 
och om det som hittills hänt i lokalen; 
boxning, blueskonserter, litteraturfestival 
till exempel. Allt skall vara möjligt där, 
ansåg Moa, och ingenting skall nånsin bli 
klart eftersom processen är det viktiga.
På plats i Kulturmagasinet i augusti fanns 
ett trettiotal personer från Karlbergs-
gymnasiets bildlinje, Region Värmland, 
Åmåls kommun, Not Quite i Fengersfors 
och KulturUngdom. Och det var förstås 
Sara Habchi Vogler som var moderator
och intiativtagare. Det var Sara som 
utvecklade hela K-merkt Konst-idén under 
sin praktikperiod hos KulturUngdom 2007 
och det är hon som hållit i trådarna sedan 
dess, med fantastiskt resultat. Nu kliver 
hon av för att fylla på med inspiration 
och förhoppningsvis ägna sig åt sina egna 
konstnärliga uttryck. 

År tre av projektet överlåts åt Rakel Heed 
att förvalta, även hon fd praktikant från 
Kulturverkstan (samma utbildning som 
Sara tidigare gått). Nu ska konsten ut i helt 
andra rum. Vilka det blir, det återstår att 
se. 

Fotnot: Konstnärer från vänster till höger 
är Matin Solymar & Åke Sjöberg, K-merkt 
KONST 2010.



16

Frågorna (utöver personfakta)
1. Varför vill du sitta i KulturUngdoms 
styrelse?
2. Vad är KulturUngdoms viktigaste 
uppgift, som du ser det? 
3. Vad minns du särskilt från styrelse-
arbetet 2010? 

Sara Naumburg, ordförande
Bostadsort: Herrljunga 
Ålder: 28 
Yrke/sysselsättning: Arbetar nu halvtid 
som speciallärare med en lärarutbildning i 
bagaget.  
Kulturbakgrund/intresse: Har varit en 
föreningsräv sen tonåren, började sedan 
engagera mig här i Herrljunga med att 
starta ett ungdomscafé och arrangerade 
diverse events. Sedan gymnasietiden har 
jag haft ett keramikintesse och är frälst av 
materialet. 

1. Jag såg KulturUngdoms kraft till att 
kunna stötta mig och många andra i mitt 
föreningsliv och kulturutövande. 
2. Många härliga uppgifter: påverka 
kulturpolitiken i Västra Götalandsregionen 
och möjligheten att faktiskt möjliggöra 
sina kultur/intressedrömmar. Vuxna och 
unga tillsammans kan stötta och förverk-
liga idéer. 
3. Styrelsearbetet 2010 har varit tufft med 
många stora och tunga beslut. Arbetet med 
verksamhetsledarfrågan är ett minne och 
en erfarenhet jag minns alldeles extra.

Jessica Byrskog, ledamot
Bostadsort: Göteborg 
Ålder: 23 år
Yrke/sysselsättning: Projektledare inom 
kultur
Kulturbakgrund/intresse: En fot i musiken 
och klubbmiljön och en annan fot i 
politiska projekt med fokus på normkritik, 
delaktighet och samhälle. Även hobby-
tatuerare, DJ, flanör och dagdrömmare.

1. Jag vill lära mig. Jag vill få erfarenhet 
av styrelsearbete och även bredda mitt 
nätverk. Jag vill också bidra till, ta del av 
och samverka för kulturella yttringar hos 
målgruppen i Västra Götalandsregionen. 
Jag ser KulturUngdom som en ypperlig 
arena att göra det på. 
2. Att vara en inspiratör, vägledare, ett stöd 

och ett självklart nav för kulturintresserade 
i regionen. Hit kan man vända sig om man 
behöver hjälp med organisation, pengar, 
inspiration eller bara letar efter ett bra gig 
på en lördagkväll.
3. Svår fråga. 2010 är mitt första år i 
styrelsen. Som ny känns det som att jag 
sugit åt mig allt som en törstig svamp för 
att komma in i organisationens tänk och 
arbete. Det har tagit tid och tålamod. Ett 
starkt minne från denna period som rookie 
har varit det förtroende och ansvar som 
jag tilldelats från övriga styrelsen och 
personal. En härlig känsla och en 
positiv överraskning. KulturUngdom är en 
ungdomlig organisation, utan tvekan, och 
vårt arbete genomsyras av devisen "av, 
för och med unga" även i det ansvarsfulla 
styrelsearbetet.

Sofia Jönsson, ledamot
Bostadsort: Göteborg  
Ålder: 22  
Yrke/sysselsättning: Praktiserar med 
Utopia  
Kulturbakgrund/intresse: Suttit i styrelsen 
sedan 2008. Engagerad i Utopia sedan 
starten. 

1. För att jag tycker att KulturUngdom är 
en bra och viktig organisation som jag vill 
vara en del av.  
2. Att stötta och uppmuntra unga 
människors kulturutövande.
3. Ett fint samarbete och öppen dialog. Bra 
problemlösning. 

Anna Ostrowski, ledamot
Bostadsort: Göteborg
Ålder: 60 år
Yrke/sysselsättning: Projektledare på 
Pustervik/Lagerhuset
Kulturbakgrund/intresse: Har jobbat i 
många år med kulturproduktion av olika 
slag - med regi av både amatörteater och 
professionell teater, som teaterpedagog, 
med Krokstrandsfestivalen, informatör på 
Världskulturmuseet,  mångkulturkonsulent 
i Västra Götalandsregionen, gjort klubbar 
och helhetskoncept för fester och varieteer. 
Och mycket annat.  

1. Ville gärna bidra med mina erfarenheter 
in i en ung kraftfull organisation som 

arbetar med ungdomskultur och demo-
kratiutveckling.  
2. KulturUngdom har många viktiga 
funktioner, men framförallt tror jag att 
de kulturprojekt som drivs och stöds av 
KulturUngdom bidrar till unga människors 
medvetenhet om sin egen förmåga,
kreativa kompetens och betydelse i 
världen.  
3. Hur duktig, engagerad och väl-
organiserad den unga styrelsen är. Fokus 
och energi framåt samtidigt som man 
önskar lyssna in varandra och de anställda 
på KulturUngdom. Jäkligt bra ledning 
måste jag säga.
 

Andreas Blomberg, ledamot
Bostadsort: Göteborg
Ålder: 29 år
Yrke/sysselsättning: Jurist
Kulturbakgrund/intresse: Har alltid 
varit en flitig kulturkonsument men med 
tiden har intresset också kommit att 
sträcka sig till frågor om hur och med 
vilka verktyg kultur kan arrangeras, 
organiseras och realiseras i alla tänkbara 
och otänkbara former. Mitt egna utövande 
är ganska begränsat men vid tillfälle 
skriver jag, kort som långt, målar i akryl, 
tecknar i tusch och spelar (hellre än bra) 
gitarr. 

1. Inledningsvis såg jag det som en rolig 
utmaning, särskilt med tanke på att jag inte 
hade någon särskild föreningserfarenhet 
annat än från idrotten. Ganska snart kom 
jag också att brinna för den unika förening 
som är KulturUngdom och all den fantas-
tiska kultur som skapas av dess medlem-
mar. Det är en stundtals krävande uppgift 
som belönar genom att man får vara med 
om att skapa någonting värdefullt och 
därtill bli många erfarenheter rikare.
2. Att skapa ytor och vägar för att unga 
människors kulturutövande, vare sig det 
rör sig om små hobbyprojekt eller stor-
skaliga visioner,  ska kunna möjliggöras 
och ta plats på egna villkor. 
3. Den entusiasm och framåtanda som 
vuxit fram kring de organisatoriska ut-
maningar som föreningen ställts inför 
under året. Det bådar gott inför 2011. 

Ord från styrelsen 2010
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Nadim Khan, ledamot
Bostadsort: Borås
Ålder: 20
Yrke/sysselsättning: Student på 
Religionsvetenskapliga programmet Gbg 
Universitet, Ledsagare/Kontaktperson för 
funktionshindrade, samt fritidsledare på 
Sjöbo kommundels fritidsgård.

1. Under senaste månaderna har jag be-
funnit mig en, för mig, kaosartad värld! 
Jag har pluggat heltid, jobbat heltid, och 
samtidigt varit engagerad i diverse 
projekt...
Emellertid har jag insett att detta inte är 
hållbart, då allt fler projekt som jag har in-
volverat mig i har kommit på efterkälken...
Förutom detta har även studierna och 
jobbet blivit lidande, och jag har alltså fått 
tänka om. Jag helt enkelt inte kunnat hålla 
mig uppdaterad kring vad föreningen
/organisationen gått igenom, något som 
jag tycker är fel, då ni förtjänar mer. En 
organisation som kan åstadkomma så 
mycket och bidra till så många bra saker 
förtjänar absolut mer engagemang och 
energi! 
2.  Kultur Ungdoms viktigaste uppgift är 
att hjälpa ungdomar föra sina planer, 
tankar, och idéer från papper till realitet. 
Att vara det stöd som kan hjälpa kultur-
projekt till att växa från tankar till hand-
ling och visa att organisationen finns som 
ett stöd och en insats å ungdomars vägnar, 
samt att få ungdomar medvetna om att en 
sådan organisation finns.
3. Det jag minns bäst är introduktionen till 
hur Kultur Ungdom arbetar, och att få en 
insikt om hur organisationen fungerar...en 
insikt som varit av viktig lärdom!

Daniel Werlemo, ledamot
Bostadsort: Sarpsborg, Norge / Göteborg
Ålder: 30
Yrke/sysselsättning: Egenföretagare; Skiv- 
och produktionsbolag/Manager/Fotograf
Kulturbakgrund/intresse: Fotograf och 
filmmakare. Studerade Film och Foto på 
gymnasiet och skrev en del filmmanus, 
regisserade några kortfilmer och filmade 
även en spelfilm innan jag valde att satsa 
på fotografin. Arbetade en tid på en rock-
tidning innan jag började frilansa. Träffade 
sedan ett band som jag plåtade och började 
filma för en dokumentär och då de var i 
behov av en organiserad och driven person 
kom det sig att jag blev bandet manager. 
Tillsammans startade vi sedan ett skiv- 
och produktionsbolag som vi har drivit i 

tre år nu och bland annat givit ut gruppens 
album via.

1. Kultur Ungdom är en fantastisk 
organisation som helt baserar verksam-
heten på bidrag och sedan ger bidrag 
vidare till ungdomar för att de skall kunna 
förverkliga sina konstprojekt. Då många 
andra instanser ställer tuffa krav för att 
bevilja bidrag, har omständiga sökkriterier 
och rapporteringsrutiner har KulturUng-
dom istället det motsatta. En enkel 
ansökan på nätet och ett snabbt svar på om 
ansökan beviljats eller ej. KulturUngdom
är så långt ifrån byråkratiskt man kan 
komma, det är lätt att komma i kontakt 
med en handläggare och få hjälp och 
stöttning och det känns oerhört stim-
ulerande att vara en del av en sådan 
organisation. En positiv anda där allt är 
möjligt!
2. Att bredda kulturutbudet och tillhanda-
hålla stöd och hjälp – inte bara ekonomisk 
utan också vägledning och stöttande - för 
unga att verkliggöra sina konstprojekt.
3. Jag hade tidigare ingen som helst er-
farenhet i styrelsearbete innan jag till-
trädde KulturUngdoms styrelse. Vi 
kastades rakt in i den omtumlande och 
utmanande uppgiften att dåvarande VL 
skulle avgå och en ny skulle tillsättas. Det 
blev många stora viktiga beslut att fatta 
kring detta, engagera personal och ta in 
synpunkter och försöka skapa de bästa 
förutsättningar för samtliga inblandade. 
Har även varit mycket givande att komma 
in i ett så expansivt skede och vara med 

och besluta om nya projekt att genom-
föra inom KulturUngdoms verksamhet, 
samarbeten med andra organisationer samt 
beslutet att starta ett aktiebolag.

Bobby Svanér de la Cruz, suppleant
Bostadsort: Åmål 
Ålder: 25
Yrke/sysselsättning: Turnéledare/
ljudtekniker/div. kulturarbetare 
Kulturbakgrund/intresse: Musiker och 
arrangör i unga dagar som har fortsatt till 
nu och är fortfarande mitt största intresse.

1. För att KulturUngdom är en så häftig 
förening och att få vara med och påverka 
är en stor ära. Jag har varit med i diverse 
KulturUngdom-arrangemang i mina yngre 
år och alltid tyckt det varit häftigt, så när 
jag fick frågan så ville jag mer än gärna 
vara med i styrelsen.
2. Viktigaste uppgiften för KulturUngdom 
är att ge möjligheter för unga kulturutöva-
re att kunna visa upp sig på olika arenor. 
Ge stöd och guidning i eget skapande.
3. Om jag ska vara ärlig så har jag p.g.a 
mina andra yrken inte hunnit med 
KulturUngdom-arbetet så mycket. Men 
det har varit spännande och lärorikt att se 
hur man kan ta något som kan ses som 
motgångar och göra det till något väldigt 
bra och bygga inför framtiden. 
 
Fotnot: Madeleine Liljedal, suppleant från 
Borås saknas.
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K-pengafördelning 2010
Jan: The Better Way   
Musik Orust 16 000 :-
Jan: Truls Mörck   
Utställning Göteborg 4500 :-
Jan: Jonas Johansson Design  
Övrigt Göteborg 6500 :-
Jan: Music Doc Göteborg   
Musik Göteborg 33 000 :-
Jan: Pickadoll  
Musik Göteborg 6000 :-
Jan: Stefán Hilmarsson   
Film Göteborg 5000 :-
Jan: Origami Souls   
Dans Göteborg 15 000 :-
Jan: Starriders   
Musikfestival Skövde 7000 :-
Jan: Majornas Samverksansförening  
Musik Göteborg 6000 :-
Jan: Hiphop Association  
Dans Göteborg 5000 :-
Jan: Café Mic  
Musik Vänersborg 7500 :-
Jan: Amanda och Olivia   
Övrigt Göteborg 5000 :-
Jan: Kings Avenue   
Musik Skara 10000 :-
Jan: Marcus Wilsson   
Musik Falköping  20 000 :-
Jan: Teater Eksem  
Teater Göteborg  4000 :-
Jan: BLERGH!   
Musik Götene 5000 :-
Jan: Mats Adler  
Film Härryda 5000 :-

Jan: Musik och Teaterföreningen Vågspel  
Teater Stenungsund 10 000 :-
Feb: Danjal Kanani  
Musik Lidköping 7600 :-
Feb: Majornas Samverkansförening  
Musik Göteborg 6500 :-
Feb: LeoLasse Filmproduktion  
Film Göteborg 6000 :-
Feb: Kulturkaos  
Musikfestival Mellerud 20000 :-
Feb: Love Hultén  
Övrigt Göteborg 5000 :-
Feb: Haak Production  
Musikvideo Trollhättan 20 000 :-
Feb: The Hollow Egg Ek. Förening  
Musikfestival Falköping 40000 :-
Feb: Korttiden Lambo  
Övrigt Svenljunga 5000 :-
Feb: Eventgrupp Ryd  
Annan Festival Skövde 8000 :-
Feb: Hunt  
Musik Göteborg 5000 :-
Mar: Oholics  
Musik Göteborg 23 000 :-
Mar: Teater EnKor  
Utställning Göteborg 10 000 :-
Mar: Guldapan  
Musik Göteborg 7500 :-
Mar: Linnea Herlogson & Tara Haghighi  
Övrigt Göteborg 5000 :-
Mar: Alingsås kommun mfl.   
Annan Festival Lerum 10 500 :-
Mar: Bunkerns Musikförening  
Musikfestival Åmål 40000 :-

Mar: Cecilia Joelsson   
Film Trollhättan 4000 :-
Mar: Unga Arrangörer i Göteborg  
Musik Göteborg 5000 :-
Mar: Banankaka Produktion   
Film Trollhättan 1500 :-
Mar: Studenter på Högskolan Väs  
Film Trollhättan 5000 :-
Mar: Högskolan Väst   
Film Trollhättan 2500 :-
Mar: Andreas Lindblom  
Dans Borås 5000 :-
Mar: Ludendi  
Övrigt Skövde 650 :-
Mar: Pelarteatern  
Teater Ale 5000 :-
Mar: Teater á la temperatur  
Film Trollhättan 10 000 :-
Mar: Jonas Johansson Design  
Övrigt Göteborg 1500 :-
Mar: Bachata Sweden  
Dans Göteborg 10 000 :-
Mar: Camerata Gothia   
Musik Göteborg 2200 :-
Mar: Adoo   
Musikvideo Göteborg 5000 :-
Apr: Petter Schanche  
Film Trollhättan 5000 :-
Apr: Growing Pains   
Musik Dals-Ed 5000 :-
Apr: Café Dubbelgöken   
Musik Göteborg 3000 :-
Apr: Lesbisk Festival   
Annan Festival Göteborg 4000 :-
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Apr: Fabriken   
Musik Alingsås 3000 :-
Apr: Emma Knyckare, Robert Larsson  
Övrigt Göteborg 5000 :-
Apr: Fusion  
Musik Göteborg 3000 :-
Apr: TransMilitantaBrigaden  
Annan Festival Göteborg 10000 :-
Apr: DRIFT Scenkonst   
Teater Göteborg 8000 :-
Apr: Moonlit Sailor   
Musik Borås 7000 :-
Apr: Projekt Sixten   
Film Tranemo 13 000 :-
Apr: InMotion   
Dans Göteborg 3810 :-
Apr: Sista Skriket   
Musik Kungälv 2500 :-
Apr: Fredric Brunberg / Kontiki  
Utställning Göteborg 5000 :-
Apr: Pelarteatern  
Teater Ale 3000 :-
Apr: UKI Undomskommittén i Majorna  
Dans Göteborg 5 500 :-
Apr: Kulturföreningen Levande Betong  
Musik Göteborg 8000 :-
Apr: Miss Relli  
Dans Mölndal 4500 :-
Apr: Förenings rådet i Södra ryd  
Annan FestivalSkövde  
10 000 :-
Apr: Knock Out   
Musik Lidköping 3000 :-
Apr: Annika Ivarsson/Pikosekund Film  
Film Göteborg 8000 :-
Maj: Jenny Luukkonen c/o  
Musikvideo Göteborg 1614 :-
Maj: Stubbetorpet Open Air  
Musikfestival Vänersborg 10000 :-
Maj: Vi på Filten  
Musikfestival Göteborg 6000 :-
Maj: World Fusion Collective   
Musik Mark 3000 :-
Maj: Linus Strandberg  
Annan Festival Göteborg 10 000 :-
Maj: Teater Nu   
Teater Göteborg 5000 :-
Maj: Clara Flygare & Daniel Nordgren  
Film Göteborg 5000 :-
Maj: GhettoBarbieCrew   
Musikfestival Göteborg 5000 :-
Maj: Kulturföreningen Snuss-Stock  
Musikfestival Göteborg 10000 :-

Maj: Teater Alvar   
Teater Härryda 10 000 :-
Maj: Föreningen Gensvar   
Film Göteborg 7000 :-
Maj: Fofi coaney   
Musikvideo Göteborg 5000 :-

Maj: Aclem Productions   
Film Lidköping 5000 :-
Maj: Det feministiska filmnätverket 
Annan Festival Göteborg 30 000 :-
Maj: BoråsLovesHouse   
Musik Borås 2800 :-
Maj: Elinorspelen   
Musikfestival Uddevalla 8000 :-
Maj: Dominique   
Dans Göteborg 4000 :-
Maj: Fanni Metelius Film   
Film Göteborg 10 000 :-
Maj: Kult&Kalkon   
Film Tanum 9999 :-
Maj: Rebecka Bobäck  
Dans Orust 7000 :-
Jun: Obliq   
Musik Göteborg 7000 :-
Jun: Planketgbg   
Foto Göteborg 5000 :-
Jun: Rundgång   
Annan Festival Öckerö 8000 :-
Jun: Nemesis Production  
Musikfestival Skövde 10 000 :-
Jun: MIC   
Musikfestival Vänersborg 10000 :-
Aug: Sofia Åström   
Film Härryda 5000 :-
Aug: Hunt   
Musik Göteborg 2000 :-
Aug: Lars Löfgren   
Musik Vänersborg 3000 :-
Aug: Dominique och co.   
Dans Göteborg 4000 :-
Sep: Sockerbrukets ungdomsverksamhet  
Musik Lidköping 8000 :-
Sep: Pelarteatern   
Teater Ale 5000 :-
Sep: SOUL STEP   
Dans Göteborg 12 000 :-
Sep: Arefeh Behbakht  
Utställning Göteborg 9500 :-
Sep: Rally   
Musik Göteborg 2500 :-
Sep: Mic Check   
Musik Uddevalla 5000 :-
Sep: Ungdomsgården Huset   
Musik Åmål 5000 :-
Sep: Coacha Unga   
Dans Göteborg 10 000 :-
Okt: Herr gurka dansar vals   
Film Trollhättan 4000 :-
Okt: Growing Pains   
Musik Trollhättan 5000 :-
Okt: Rundgång   
Övrigt Öckerö 2000 :-
Okt: Emelie Appelin   
Film Övriga Kommuner 3500 :-
Okt: Dorena   
Musik Härryda 5000 :-

Okt: Knock Out  
Musik Lidköping 3300 :-
Okt: PUF Åmål   
Annan Festival Åmål 1000 :-
Okt: Winter Took His Life   
Musik Göteborg 3700 :-
Okt: Judith Katzeff / Joséphine Adams  
Film Göteborg 5000 :-
Okt: Ryds Multi kulti   
Musik Skövde 15000 :-
Nov: Kulturföreningen Mycelet   
Film Göteborg 5000 :-
Nov: Alcon  
Övrigt Alingsås 2000 :-
Nov: Everyone we know   
Film Göteborg 5000 :-
Nov: Filmverket i Skaraborg   
Film Vara 8000 :-
Nov: Kid Galahad   
Musik Mark 20000 :-
Nov: Brinnande film   
Musikvideo Partille 6000 :-
Nov: Johanna Pyykkö  
Film Borås 8000 :-
Nov: Talar Kirkor   
Dans Göteborg 40000 :-
Nov: Peter Asp  
Film Skövde 20 000 :-
  
TOTAL SUMMA: 993 173

Sammanställning 2010:
Antal ansökningar - 198
Antal beviljade - 124
Antal avslagna - 74
Anatl per vecka - 2,6
 
Total summa ansökt - 2 292 000
Total summa beviljad - 993 173
Snitt per projekt - 7993:-
Fet total för bifallna - 9 390 360
 
Killar som sökt - 106 - 53%
Tjejer som sökt - 92 - 47%
Killar beviljat - 66 - 53%
Tjejer beviljat - 58 - 47%
 
Antal sökta inom genre : 
Antal - Beviljade - Avslag
 
Annan festival: 13 - 9 - 4
Dans: 22 - 13 - 9
Film: 38 - 25 - 13
Foto: 1 - 1 - 0
Musik: 64 - 38 - 26
Musikfestival: 16 - 11 - 5
Musikvideo: 7 - 5 - 2
Teater: 10 - 8 - 2
Utställning: 6 - 4 - 2
Övrigt: 21 - 10 - 11
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Musikens egen filmfestival
Tre praktikanter – två från Kulturverkstan 
och en från Norrköping – drog igång 
Music Doc i Göteborg 2009. Då hade 
festivalen redan genomförts i Malmö 
under ett par år och det var projektledaren 
där som frågade Astrid Ekermo om hon 
inte ville starta musikfilmsfestivalen här i 
väst. Hon var i Malmö som volontär och 
hade sin långa praktikperiod framför sig.
- Jag tog mig vatten över huvudet och sa 
ja, berättar hon.
Astrid är nöjd med att hon fick med sig 
Marko Gillingsmark och Lisa Dahlström 
på tåget.

Nu är två Music Doc genomförda i 
Göteborg, av den ideella föreningen med 
samma namn, båda med stöd av K-pengar. 
Det finns också en rad övriga bidrags-
givare som möjliggjort festivalen, bland 
andra Göteborg & co och Västra Göta-
landsregionen. ABF är en annan sam-
arbetspartner. De arrangerar en musik-
filmtävling och står för prissumman på 
10 000 kr. Några pengar från Göteborgs 
stad har de dock inte fått hittills och det 
tycker Astrid är lite konstigt.
- Musik och film är ju landmärken här, 
säger hon och konstaterar att hon är stolt 
över produkten och tycker att den berikar 
Göteborg.
Publiken har varit nöjd. Bra musikfilmer 
finns det gott om. 36 stycken visades våren 
2010, två klubbkvällar arrangerades och 
två seminariesamtal. Dessutom genom-
fördes ett skivbytarevent och en kör-
konsert. Det hela hände på olika ställen 
i stan, bland annat på Truckstop Alaska, 
Hagabion och i Bergsjön. Arrangemanget 
flöt fint, det märktes att de hade gjort 
estivalen en gång tidigare. Det enda
negativa var att publiken minskade en del. 
Astrid kan se olika skäl till det.
- Det var en helg med riktigt dåligt väder 
efter en vecka med sol, berättar hon. Fast 
sen kan man ju undra om det var nyhetens 
behag första året. 

Det arrangörerna vill är att nå ut längre 
än till de med ett brinnande musik- och 
mediaintresse.
- Konnaissörerna och många killar från 

Majorna kommer alltid, säger Astrid. Att 
nå mammor i förorten är svårare, men det 
går om vi anstränger oss.
Hur ser ansträngningarna ut då?
- Music Doc satsar på bredden, förklarar 
Astrid. Vi försöker hitta filmer som är 
utanför vår egen intressesfär. 
Dessutom gäller det att ha flera marknads-
föringskanaler - vill man nå pensionärer är 
det svårt att använda sociala medier så då 
går de via föreningar istället. För att kunna 
göra det måste programmet vara klart ett 
tag innan. Och det är viktigt att ha lokaler 
som fungerar för alla.

Hade projektledarna haft massor med tid 
och möjlighet att få ut någon liten lön hade 
marknadsföringen förstås varit enklare att 
genomföra. Första året levde de på CSN, 
år 2010 jobbade de helt utan ersättning. 
Nu har två av dem andra jobb och Astrid 
har en liten Betty.
- Vi fortsätter mot alla odds. Jag trodde 
aldrig att vi skulle göra tre festivaler utan 
att få någon lön, säger hon. 
Music Doc nr tre, som kommer att gå 8-15 
april 2011, kanske blir den sista om de inte 
kan få lite betalt. Vilket de ju hoppas på.
För filmer finns och deras kontaktnät 
växer. En i projektgruppen har varit i 
Amsterdam, en annan har besökt 
Barcelona och studerat hur de gör där. 
Motsvarande musikfilmsfestival i den 
staden har vuxit till 50 visningar för fulla 
hus, 800 personer per film. Så det borde gå 
att utveckla Music Doc här också, tycker 
Astrid, eftersom Barcelona inte har så 
många fler invånare än Stor-Göteborg. 

Music Doc 2011 kommer att bli lite 
annorlunda. Den skall sträckas ut över fler 
dagar och filmer skall visas där man minst 
anar det. I parkeringshus till exempel, och 
i Domkyrkan. Kanske på en båt i hamnen. 
Det kommer att bli helkvällar där semi-
narier ingår och ett samarbete är inlett med 
Roof Top-festivalen i New York och med 
en filmfestival på Kuba..
- Vi kommer att dra runt som ett cirkus- 
sällskap nio kvällar i rad, berättar Astrid. 
Det känns roligt!

“Jag tog mig vatten över 
huvudet och sa ja...”
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Att älska sin stad 
När vi träffas på ett fik i Linnéstaden en 
kylig novembereftermiddag har Arefeh 
Behbakht just varit på stadsvandring och 
tittat på muralmålningar. Helt lagliga. 
Det tyckte hon var intressant och nämner 
Schillerskas aula som ett exempel. En 
offentlig miljö. Där finns gamla vägg-
målningar och där finns också en hel rad 
byster.
- Där har eleverna suttit i alla år, säger 
Arefeh, i ett rum med en massa statyer 
av män. Vem har bestämt det? Har någon 
frågat eleverna vad de tycker?

Hon är nördig, Arefeh, precis som resten 
av hennes familj, det säger hon själv. Är 
hon intresserad av något är hon det fullt ut. 
Och eftersom hon engagerat sig i hiphopen 

så har bildkonsten som ingår i den följt 
med. Konst på galleri har hon inte så stort 
intresse för, däremot älskar hon staden och 
människors uttryck i den. Nu är hon på 
väg in i en förstudie om Sweet Art. Bidrag 
skall sökas från Allmänna Arvsfonden och 
Arefeh är tilltänkt som projektledare. Hon 
ÄR projektledare, utbildad vid Kulturverk-
stan i sin nuvarande hemstad Göteborg. 
Men redan under 2010 har hon jobbat med 
Sweet Art, tillsammans med konstnären 
Joakim Stampe och artisten och initia-
tivtagaren till 365 saker, Navid Modiri. I 
september arrangerade de en utställning 
med samtalskvällar på Stadsmuseet ihop 
med projektet Röst. En lite annorlunda 
stadsvandring gjordes också. Kultur-
Ungdom bidrog med 9 500 kr i K-pengar.

- Samtal hade vi. Inga workshops, bara 
dialog, säger Arefeh, som drömmer om 
att överbrygga motsättningarna mellan 
gatukonsten vs politiker och tjänstemän 
via kunskapsutbyte i samtalsform. Det är 
därför hon ofta ställer upp som 
diskussionsledare numera, inte enbart 
som arg debattör. 

När flyern för utställningen var tryckt blev 
det genast problem; presentationen av en 
av samtalsstunderna innehöll orden ”laglig 
gatukonst”. Enligt Trygg & vacker stad 
i Göteborg finns det ingen sådan, där är 
det nolltolerans som gäller. Därför skulle 
en skylt upp som förtydligade detta. En 
snöboll sattes i rullning, tidningsskriverier 
följde.

Foto: Arefeh Behbakht
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- Det är ju bra med publicitet, men det är 
tråkigt att det alltid ska bli på det sättet, vi 
har inte gjort något fel! Det skulle vara kul 
om de skrev ”gud, vilka duktiga konst-
närer” eller ”bra utställning!”. 

Arefeh väljer sina tillfällen när hon 
använder ordet graffiti numera. Det är ett 
rött skynke. Eller det bortglömda barnet 
som är inlåst i källaren, som hon uttrycker 
det.
- När en konstnär stoppade ner guldfiskar
i en mixer och körde runt blev det 
diskussioner, men aldrig om att man inte 
borde få utöva konst, säger Arefeh. Men 
med graffiti är det så att de tycker att det 
aldrig skulle få bli till. Jag blir sorgsen och 
tänker om de som tycker så: Varför gör det 
så ont i dig?
För Arefeh handlar det om att älska sin 
stad. Hon är trött på uttrycket ”det offent-
liga rummet”.
Det finns en oskuldsfullhet i konst gjord 
av folket för folket, tycker hon. Att måla 
på en vägg och veta att den snart an-
tagligen kommer att vara övermålad igen. 
Att veta att man inte tjänar några pengar 
på den. Och att hela tiden brottas med 
människor som inte kan graffiti och inte 
förstår.
Hon skulle gärna se lagliga väggar att 
måla på. Det skulle uppskattas av dem 
som målar och antagligen även av be-
folkningen i staden och dessutom skulle 
det innebära att den manliga dominansen 
skulle brytas. Fler tjejer skulle våga sig på 
det då.

De håller på och snickrar på projektplan 
till förstudien nu. Här ingår att ta reda på 
hur andra kommuner gör och tänker. 
Kanske kommer det att bli samarbeten 
med städer utanför Västra Götalands-
regionen. Jönköpings museum har visat 
intresse till exempel och Arefeh har täta 
kontakter med Stockholm. Och med 
Malmö, där det finns flera som jobbar med 
Sweet Art .
I regionen är Uddevalla ett bra exempel på 
en kommun som har en mer positiv inställ-
ning. Genomgående är småstäderna lättare 

att jobba med, tycker hon, men hennes 
drömstad är ju Berlin.
- Jag gjorde mitt projektarbete där och där 
är helt fantastiskt! Berlin vet vad det 
innebär med censur, de bär ett tungt 
bagage och är noga med att det inte skall 
finnas. Det har också hunnit gå några år 
sedan muren föll – folk har blivit vana. De 
har lärt sig graffiti. Det är ungefär som att 
vi inte ifrågasätter att mellanmjölken är 
grön...

Arefeh tillstår att en del av graffitin är 
svår och introvert och kräver att man kan 
koderna. Wildstyle till exempel.
- Den är som jazz, den är väldigt 
komplicerad.
Det gäller även tags och throw ups, säger 
hon och berättar om en kompis till henne 
som går reklamutbildning, hade fått i 
uppdrag att göra loggor och förde precis 
samma resonemang som kring tags. Hon 
tror att folk skulle resonera annorlunda om 
inramningen var en annan. Arefeh tycker 
också det är viktigt att påpeka att Sweet 
Art och graffiti inte handlar om ”ungdoms- 
kultur”.
- Den är lika gammal som jag – 26 år! De 
som började måla är lika gamla som min 
mamma!
En del har fortsatt, det är flera generationer 
som ägnar sig åt det här nu, menar hon. 
- Gatukonsten är anonym, den kan inte 
bedömas utifrån kön eller klass eller ålder. 
Den talar för sig själv. 
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Högaktiva punkbröder i Lidköping
Är du sugen på att arrangera, så kör. Man 
behöver inte veta om det funkar, det är 
bara att testa.
Så lyder Simon Blombergs råd till folk 
som vill ordna spelningar. 
Han får det att låta lätt, Simon i Lid-
köping. Men så har han ständigt projekt på 
gång också – två band, nystartad piercing-
studio, arrangörsgruppen Knock Out, plus 
nattjobb på bageri.

Tillsammans med sin tvillingbror spe-
lar Simon Blomberg i bandet M:40 och 
när de blev med stor replokal i källaren 
på Folkets Hus 2008 så kände de att 
den kunde användas även till offentliga 
spelningar. Sagt och gjort. Knock Out 
var igång. De fick brandmyndigheternas 
tillstånd att ordna gig och runt åtta punk/
hardcorearrangemang fick de till under 
det året, med både svenska och utländska 
grupper. 
Bandkontakter har de skaffat sig på 
turnéer i Europa. En av dessa kontakter 
var  holländska crustbandet Sand Creek 
Massacre, som våren 2010 hade en 
spelning i Göteborg och en i Stockholm 
och gärna gjorde en avstickare till Lid-
köping på vägen. Men eftersom det var en 
måndagskväll kunde de inte spela i Gille- 
stugan i Folkets hus – där körs bio fram 
till kl 23 - och efter det blir det svårt att få 
publik en vardag. Vad göra? Jo, leta annat 
ställe, förstås och varför inte skatehallen i 
Sockerbruket? Så föddes Skate 'n Punk .
- Vi tyckte det var en rolig idé att köra hos 
skejtarna, säger Simon. Lokalen är väl inte 
den mest lämpliga ljudmässigt, men vi 

tänkte att folk kunde skejta samtidigt som 
det spelades musik. Sen 
hörde Robert Johansson på Sockerbruket 
av sig och hade fått kontakt med ett före-
tag i Göteborg som ville köra en tävling 
också.
De fick låna lokalen gratis och fick dess- 
utom 3 000 kr i K-pengar.

Det blev ganska lyckat, tyckte både Simon 
och bandet, även om det kunde varit större 
publik – runt 50 personer kom. Ändå inte 
så illa med tanke på att det var en måndag. 
Holländarna gillade arrangemanget och 
förundrades över försommarljuset. 
- Synd att det inte kom ännu mer folk, det 
är en rolig grej att kombinera skejt och 
livemusik. Vi har funderat lite på att köra 
något större där också, kanske en festival 
med två scener, säger Simon. Då kunde 
man spela i skejtpoolen också, det hade 
varit kul, särskilt om det var mycket folk. 
Ta dit lite större band. Lite lättare punk än 
Sand Creek.

Andra drömmar som börjat gro, vid sidan 
av jobb, piercingstudio och planerad 
turné med The Gatheration – punkbandet 
med bara Blomberg-bröder - är en punk/
hc-festival utomhus. Men, som Simon ut-
trycker det, ”det kräver sina timmar”. Och 
han funderar över vilken plats som i så fall 
skulle vara lämplig, för camping skulle de 
vilja erbjuda.
- Det skulle ju vara kul att kunna bocka av
att man gjort en festival... 

“Vi har funderat lite på att köra 
något större där också, kanske 
en festival med två scener. Då 
kunde man spela i skejtpoolen 
också...”
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Den allvarsamma leken 
- Det finns de som verkligen vill förändra 
något och det finns de som bara vill på-
peka något, som ironiserar. Sedan finns de 
som gör det för att det är kul. Och de som 
måste för att inte må dåligt. Där är jag, 
konstaterar Love Hultén.

Love har tagit sig strax över K-penga-
åldern nu och går och funderar på vilka 
stipendier som går att söka framöver. Han 
har just börjat på HDK i Göteborg.
- Jag kom in på Konstfack också, berättar 
han. Det hade kanske varit bättre för  
karriären, men jag hade redan vant mig vid 
tanken på HDK när jag fick det beskedet, 
berättar han.
I februari 2010 fick Love Hultén 5 000 
kronor ur K-pengasäcken som bidrag till 
en barnbok och en utställning. Han hade 
burit på idéerna länge och under glappåret 
mellan Göteborgs Konstskola och HDK 
fick han tid att förverkliga Liten & skev. 
Så heter hans bok, den han gett ut själv 
eftersom förlagen – även de välvilliga 
– förvirrat skakade på sina huvuden och 
undrade över målgruppen och rimmen och 
storyn.
- Det händer ju inte så mycket, håller 
Love med, och berättar att han tidigt hade 
den allra första strofen i huvudet: ”Liten 
och skev vaknade en natt/Reste sig ur 
kistan och gäspade glatt” och sedan blev 
det bilder. Resten av texten utvecklades 
efterhand. Orden ”liten och skev” kom till 
honom efter ett besök på ett skelett- 
museum i Paris under en studieresa. Det 
fanns ett litet apskelett där som in- 
spirerade, säger Love.
- Jag blev förtjust i det och tecknade av 
det.
Och så fick det liv i hans bok.

I en framtid, efter de tre eller fem åren på 
HDK, tror han att han kommer att jobba 
med grafisk form. Affischer och skivom-
slag har han prövat att göra och det är kul. 
Det där att kalla sig konstnär ger han inte 
mycket för. Konst är ett märkligt begrepp, 
tycker Love.

- Jag har tröttnat lite på konstvärlden. Allt 
är så överanalyserat och det måste alltid 
packas in i så fina sammanhang, säger han 
och fortsätter:
- Men det måste väl vara så för att det 
skall gå att hålla på med. Inga pengar i det 
annars.
Love ser konsten mer som en lekstuga. 
Fast utan den leken hade han själv gått 
under, det känner han.
Det är vardagliga ting som inspirerar 
honom. Det och hans eget undermedvetna. 
Och rädslan för döden. Kanske är boken 
med alla sina skelett och gravar ett sätt 
att besvärja den. En manifestation av det 
undermedvetna jobbade han med under 
sista året på Göteborgs konstskola – Black 
portrait kallar han sin träskulptur. Som 
innehåller ett bonsaiträd.
- Det är fascinerande att natur går att tygla 
så!

Liten & skev finns upptryckt i 50 exem-
plar och bilderna förstorade han upp och 
gjorde en utställning av på Göteborgs 
Stadsbibliotek i maj. Love blev positivt 
överraskad när de hörde av sig och ville 

ha den där. Och glad över att det kom så 
mycket folk.
- Jag var tvungen att använda pannåer 
istället för ramar – väggarna där är ju av 
marmor. Men det gick bra att fästa upp 
dem med dubbelhäftande tejp, berättar 
han.

Det ligger en barnbok till och skvalpar i 
Love. En som kanske är lite mer direkt 
riktad till barn.
- Den kommer att vara mer genomarbetad. 
Jag ska göra den när jag får tid över.

Just nu upptar skolan det mesta av hans 
dagar. Men han hinner spela också, råpunk 
i bandet Tjänstevapen.
- Jag har suttit hemma och skrivit musik 
förut, säger Love. Det här med band är 
nytt. Vi ska nog spela in och släppa något 
så småningom.
Det lär inte vara någon tvekan om vem 
som gör omslaget till den plattan.

Se mer av Loves verk på hans egen- 
designade hemsida, www.lovehulten.com 
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De vände på Shakespeare    
Romina & Julius. Av William Shake-
speare. I nybearbetning och översättning 
av Linn Heiel Ekeborg. Könsbyte genom-
fört på samtliga i pjäsen och musik tillsatt 
av bland andra Andreas Eliasson. Så 
gjorde musik- och teaterföreningen Våg-
spel på Orust i somras.

Vågspel startade år 2006 på initiativ av 
Katarina Viberg och med hjälp av EU-
pengar. Föreningen är åldersblandad och 
har satt upp två föreställningar innan 
Romina & Julius; succén ”Nu tändas åter 
ljusen” om folkparkens historia och efter 
den en julshow. I den showen fanns Linn 
Heiel Ekeborg med som regiassistent och 
när nästa föreställning skulle planeras er-
bjöd hon sig att skriva manus. Sedan blev 
hon regissör också. Ett tungt uppdrag för 
en 19-åring, kan man tycka.
- Jag har varit barnteaterledare förut och 
jag trodde på idén. Det var lite svårt i 
början men jag fick mycket stöd av de som 
spelade huvudrollerna. Och jag visste hur 
jag ville ha det, säger Linn.

Hon ville att det skulle bli en ungdomspjäs 
för en ung publik i första hand, så hon 
slogs för lägre biljettpriser till de yngre 
och fick igenom det. Skådespelarna var 
mellan 13-25 år och många i den ålders-
gruppen kom och tittade. Tio före-
ställningar blev det i Ellös Folkets Hus 
sommaren 2010, med en medelsiffra på 70 
personer per kväll. Som stöd fanns en pott 
på 10 000 kr i K-pengar.

Att så tydligt få in ett genusperspektiv 
kändes bra för Linn Heiel Ekeborg. Hon 
har full koll på Shakespeares pjäser och 
kan konstatera att de intressanta kvinno-
rollerna är försvinnande få – två, näm-
ligen. Viola/Cesario i Trettondagsafton 
är en av dem. I båda fallen är kvinnorna 
utklädda till män. 
- Rollen som Julia är värdelös, den tillför 
ingenting, säger hon utan ett uns tvekan i 
rösten. Julia umgås bara med sin amma, 
medan Romeo har kompisar. Runt honom 
kan man spinna en berättelse, hans scener 
lyfter pjäsen. Många scener med Julia var 
jättetråkiga men jag måste ju ha med dem.

För att provocera och få folk att tänka till 
lät alltså Linn Julia bli Julius och Romeo 
bli Romina och när hon presenterade idén 

möttes hon av  skepsis.
- Vadå genus, sa en del. Men det blev 
jättebra, folk fick en tankeställare.

Inte minst blev många omskakade av 
språket och gesterna – mr Shakespeare 
väjer inte för snusk och svordomar, visade 
det sig när Linn började arbeta med 
manuset. Inte minst Mercutio, i Linns 
version Mercedes, är grov i munnen. Hon
strök en hel del för att somliga i ensem-
blen blev provocerade, men mycket  
lämnades kvar.
- Folk ringde och frågade om man verk-
ligen kunde ta med sig barn på sånt här, 
berättar hon. Och tjejerna i pjäsen var lite 
obekväma i början med att ta sig mellan 
benen...

Två av personerna i pjäsen spelades av 
män; Julius och amman, omvandlad till 
barnpojke. Den rollen intogs med visst 
besvär av musikmakaren Andreas 
Eliasson, han hade lite problem med 
fjolligheten i början, men det ordnade sig. 
Och Julius brottades med sitt.
- Han hade svårt att inte ta initiativ, vid 
kyssar till exempel, säger Linn.

Vågspel är ingen renodlad teaterförening 
utan har alltid med musik i sina upp-
sättningar. Även Romina & Julius har 
musikaliska inslag, men det är ingen 
musikal, betonar Linn. Några låtar fram-
fördes till inspelad musik. Balkongscenen 
blev ett musiknummer, bland annat. Det 
var Andreas Eliasson som ansvarade för 
arrangemang av körerna, men Linn med 
familj hade ett finger med i spelet även i 
musiken.
- Jag  gjorde en låt tillsammans med min 
pappa och pappa skrev svensk text till en 
engelsk sång, berättar hon.
Genom de unga skådespelarna har 
föreningen Vågspel fått ett nytt tillskott av 
medlemmar. Linn och en del av de andra 
yngre i föreningen har flyttat på sig och 
är inte längre delaktiga. Linn själv läser 
journalistik vid Ljungskile folkhögskola, 
men har inte släppt teatern.
- Jag tänkte på det när jag åkte bussen hit, 
säger hon. Kanske är det manusskrivande 
man skall hålla på med, det är roligt. 
Shakespeare och genus. Jag är inte färdig 
med det.

“Folk ringde och frågade om 
man verkligen kunde ta med sig 
barn på sånt här. Och tjejerna 
i pjäsen var lite obekväma i 
början med att ta sig mellan 
benen...”
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Film som isbrytare inom idrotten

”Tjugo kilo potatis, är det allt som krävs?” 
Det var reflektionen från en lantbrukare i 
Skaratrakten som var med och sponsrade 
inspelningen av filmen ”Isbrytaren”. 
Potatisen räckte för de fyra dagarna, 
visade det sig, och filmteamet var 
tacksamma för dem och för andra gåvor 
från lokala sponsorer. Även de 10 000 K-
pengarna satt fint, de användes till 
kamerahyra och annan teknik. 

Bakom kortfilmen i ishockeymiljö ligger 
föreningen TALAT, Teater à la Tempera-
tur, med säte i Hjo. Fyra av medlemmarna 
går producentutbildningen vid Högskolan 
i Trollhättan just nu och brottas med olika 
projektuppslag varje dag. Idén med den 
här filmen var att belysa elittänkandet 
inom idrotten även i yngre åldrar, och 
förhoppningsvis inspirera till samtal kring 
detta i klubbarna. Ett utbildningsmaterial 
finns med i det stora utskick – 70 filmer – 
som gjorts med hjälp av SISU.
Henrik Götbrant är manusförfattare och 
filmen bygger på hans egna erfarenheter 

av hockeymiljön. 

De  som står bakom filmen tillsammans 
med Henrik är Lotta  Brännmar, John 
Thornblad och Ricard Schmidt och det 
är dem jag träffar på Kulturhusets fik i 
Trollhättan en kväll i januari. Filmen är 
klar och de är nöjda. Den växte åt olika 
håll, säger de, och efter omklippning och 
förbättring av ljudet så känns det bra.
- Framförallt var det skönt när den var 
utskickad och kom dit den skulle, säger 
John.

Problemet med elittänkande inom idrotts-
rörelsen, också när det handlar om barn, 
uppmärksammas just nu, så teamet  
känner att de ligger rätt i tiden. Men det 
kan vara svårt för klubbarna att veta hur de 
skall hantera det. Kanske kan filmen och 
frågorna de har sammanställt till ledare 
och spelare vara just den isbrytare som 
namnet säger. Film är lätt att ta till sig, 
menar Ricard.
- Även om historien är tydlig så skriver vi 

ingen på näsan, tycker John. Diskussions-
materialet kan man använda som man vill.

De spelade in ”Isbrytaren” i Skara 
sommaren 2010. Det var den enda ishallen 
som var öppen och dessutom var teamet 
väl bekanta med trakten och hade många 
kontakter som kunde bistå – med potatis 
och annat. Laget de skildrade bestod av 
killar i 13-årsåldern och det var ingen dans 
på rosor för dem, direkt. Det var kallt i 
hallen.
- De var helt slut, och det jobbigaste för 
dem var att sitta stilla i båset med skrid-
skor på, säger Ricard.
Två hockeyteam krävdes och Lotta  
berättar att eftersom fimarna pendlade till 
Skara blev det ganska korta inspelnings-
dagar. Vilket kanske var tur.

Lotta, Ricard och John trivs bra med livet 
på Högskolan Väst i Trollhättan, där de 
utbildar sig i filmproduktion. De upp-
skattar särskilt besök av personer som 
kommer direkt från branschen. Som när 
producenten och regissören av Snabba 
Cash var på skolan häromsistens. Ingen av 
de tre upplever att studenterna konkurrerar 
sinsemellan utan att man istället hjälps åt 
när projekt skall ros i hamn. För projekt 
handlar det om, det gäller att ha saker 
igång. Funkar inte det ena tar man tag i det 
andra, det är så utbildningen är upplagd. 
När de är klara kan de titulera sig produ-
center. 

Varför blev det just film?
- Jag har alltid gillat att se film, säger 
Lotta, som är uppväxt i Borås. Fast själv 
höll jag mest på med teater förut. Jag var 
med på UKM och tycker det är kul med 
projekt. Så det var projektledaryrket som 
drog mig hit.

De hoppar på de filmjobb som finns och 
har varit med och arbetat på flera inspel-
ningar i Trollhättan under somrarna, det 
ger inblick och erfarenhet som är bra att 
ha.
Nu ligger ”Isbrytaren” färdig, fem minuter 
lång, spridd över landet, och de hoppas 
kunna följa upp hur den har tagits emot 
och använts ute i klubbarna. 
- De ska ju inte känna att de måste, säger 
John. Men vi skall i alla fall kontakta en 
del av dem och höra vad som hänt.

Foto: Lotta Brännmar
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Stubbetorpet Open Air, 2010
Foto: Jørgen Braastad



  29

Statistik 2010
K-pengar 
1 miljon kronor har fördelats under 2010 
Antal projekt som sökt pengar: 198 st 
Beviljade projekt: 124 st

Killar som sökt K-pengar (antal och 
procent): 106 st/53%
Tjejer som sökt K-pengar (antal och 
procent): 92 st/47% 
Killar som beviljats K-pengar (antal och 
procent): 66 st/53%
Tjejer som beviljats K-pengar (antal och 
procent): 58 st/47% 

Totalt har 2.3 miljoner kronor sökts från 
K-pengen 
Totala utgifter för de bifallna an-
sökningarna är: 9 390 360 kr (1 miljon 
kronor har omsatt över 9 miljoner)

Teater: 8
Musik: 38
Film: 25
Dans: 13
Foto: 1
Annan festival: 9
Musikfestival: 11
Musikvideo: 5
Utställning: 4
Övrigt: 10
 
TOTALT
Antal medlemmar: ca 10 000

Deltagare/publik
Egna/samarrangemang: 22 548 personer
K-pengaarrangemang: 40 652 personer 
Totalt: 63 200 personer

Föreställningar/konserter/festivaler/
konferenser (inkl K-pengaarrangemang)
Regionalt:  184 st 
Nationellt: 13 st
Internationellt: 202 st
 
Hemsida
1 883 användare på hemsidan (ökning med 
50% sedan 2009)
I genomsnitt ca 210 unika besökare/dag
76 000 unika besökare under år 2010

Sociala Medier
Facebook: 828 fans
MySpace: 919 vänner
Twitter: 128 followers

Mediebevakning
Antal artiklar 2010: 238 st

Samarbeten 2010
Kultur i Väst, Västarvet, Dans-
konsulenterna VGR, Konstkonsulenten 
VGR, Samverkansgruppen Kultur som 
förändrar i Västra Götalandsregionen, 
Eurodesk-nätverket, Allmänna Arvs-
fonden, Ungdomsstyrelsen, läns-
musikorganisationerna, Rikskonserter, 
Jeunesses Musicales International, Nät-
verket 50/50, Fyrbodals kommunal-för-
bund, GR, Skaraborgs kommunalförbund, 
Sjuhärads kommunalförbund, Riksför-
bundet Unga Musikanter, Studie- 
främjandet, Sensus, SV, ABF, NBV, Östra-
boteatern/Uddevalla, Sinclair-
gymnasiet/Uddevalla, Kulturskolan/ 
Uddevalla, Bohusläns museum/ 
Uddevalla, Musikens Hus/Gbg,  Brew-
house/Gbg, Borås Fria Kulturakademi, 
Coacha Unga, Just Move It, Ung Energi, 
Get to know us Sweden, Popkollo Gbg, 
Popkollo Riksförening, Ladyfest Gbg, 
Amnesty International, ERY-nätverket, 
Palatset/Sthlm, Stockholm Pride, HBT-
festivalen/Gbg Göteborgs Kulturkalas, 
Fanzingo/Botkyrka, Coompanion, KEKS-
nätverket, Pretending Day/Håverud, 
Åmåls konsthall, Mimers Hus/ Kungälv, 
Blå Stället/Gbg, Lagerhuset/Gbg, 
Dissektion Sommar Kompetens (DSK) i 
Mariestad, Terra et Mare (Leaderprojekt, 
Kungälv), Vardagsfestival/Hova, NAV, 
Pusterviksteatern/Gbg, Hebeteatern/Troll-
hättan, Skövde Kulturhus,  Frideborg/
Uddevalla, Nacksving Studios, Frizonen 
Simone, Vänersborgs bibliotek,   Sinnet/
Gbg, UKM Riksorganisation, Råhuset/
Köpenhamn (DK), D:Qliq (LUX), 
Studenterhuset (DK), Kultur Vesterbro, 
1000 Fryd, Kultur 10, Skråen, Hoved-
biblioteket Aalborg, Indiepartment Graz, 
Haus 73/Hamburg (D), Subkultur Agency, 

Art Collage Folkuniversitetet Gbg, 
Fängelset/Gbg, 1200 Kvadrat/Gbg, 
Frölunda Kulturhus, Sjöfartsmuseet/Gbg, 
Ung-domens Hus Futurama, UPP!,  
Grunden Media/Gbg, Unga Rörelse-
hindrade, Göteborgs Teckenspråkiga 
Unga/Göteborgs Dövförening, Göteborgs 
Feministiska Filmfestival/EFFEKT,  
Fryshuset/Gbg, Angeredsgymnasiet/
Riksgymnasiet, Yngrenätverket Göteborg/
DHR, Dansbyrån, Umo.se, Teater Du Vill, 
Tyst Teater/Riksteatern, WISP, D.A.N.S., 
Kulturstorm/Umeå, Ögon-blicksteatern/
Projekt Normal/Umeå, Aktiva Tjejer, 
FIFH/Malmö, Nätverket SiP/
FunkibatorNätverket SiP/Funkibator/
Växjö, Västerhöjdsgymnasiet/Skövde, 
Viskastrandsgymnasiet/Borås, Bäckängs-
gymnasiet/Borås, Sven Eriksson-
gymnasiet/Borås, Schillerska gymnasiet/
Gbg, Donnergymnasiet/Gbg, Berga-
kungen/Gbg, Mariestads konsthall, Kultur- 
magasinet /Åmål, 365 saker du kan göra, 
Sockerbruket/Lidköping, M15/Trollhät-
tan, Bunkerns Musikförening, Kulturkaos/
Mellerud, Hollow Egg, Café von Hatten, 
Stubbetorpet Open Air, Truckstop Alaska, 
Dragonfly Festival, Café Mic, Vinylbaren, 
GAC, Region Värmland, Filmhögskolan, 
Bergsjöns kultur-och media verkstad, 
GROW, Kulturverkstan, November-
festivalen, Filmcentrum Väst.

Kommuner
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Borås, Dals Ed, 
Falköping, Gullspång, Göteborg, Götene,
Herrljunga, Hjo, Härryda, Kungälv,  
Lerum, Lidköping, Mariestad, Mark, 
Orust, Partille, Skara, Skövde,  Sten- 
ungsund, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, 
Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda,  
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, 
Vänersborg, Åmål, Öckerö.
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Verksamhetsplan 2011  
Det brukar sägas att ett nytt år är ett 
oskrivet blad. Tabula rasa. Efter att ha 
listat vårens verksamhet på en whiteboard 
i ett konferensrum inser vi på Kultur-
Ungdom att 2011 inte är ett oskrivet blad. 
Hela tavlan var full av aktiviteter, det är 
massor på gång under året.
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 styr-
ning – allt detta påverkar ungas livssitua-
tion och även deras möjligheter att ut-
trycka sig via konst- och kulturprojekt. 
Ung kultur växer ofta på gömda platser 
och söker hela tiden nya vägar – Kul-
turUngdom måste vara med där det 
händer.

Inför 2011 har Angeläget blivit en del 
av verksamheten på riktigt. 1 miljon 
K-pengar har vi att utveckla med med-
lemmar, K-merkt, Nätverket 50/50, Utopia 
och samordnartjänsten för internationella 
ungdomsfrågor finns med oss i verksam-
heten. Vår ungkulturkonsulent har blivit 
två personer.
Vi är ett gäng på 15 personer som i olika 
former finns till för unga att utvecklas 
tillsammans med. Coaching, samarbeten 
och utvecklingsarbeten på alla möjliga sätt 
och vis. 

2011 kommer att bli ett spännande, 
otippat, galet, långt ifrån lagom år.
Spänn fast er för nu blir det åka av! 

/Sanna Eskilsson 
Verksamhetsledare   

KulturUngdom ska vara en jämlik 
verksamhet och genomsyras av jäm-
ställdhet, mångfald och tillgänglighet.  
Vi ska arbeta enligt det av styrelsen  
formulerade visionsdokument. 

Vara aktiva i arbetet att öka antalet med-
lemmar till föreningen. 

Stärka samarbetet med den sekundära 
målgruppen.

Skapa och delta i nätverk så att vi deltar i 
hela Västra Götaland.

Formulera oss och positionera oss i rela-
tion till de regionala handlingsprogram 
och den politik som rör föreningen 
KulturUngdoms medlemmar.

Skapa utvecklingsformer för Kultur-
Ungdom Väst AB.

Arbeta med en internationell profilering 
i relation till den samordnarfunktion för 
internationella ungdomsfrågor som är 
placerad i verksamheten.

Agera och synliggöra verksamheten för 
Västra Götalandsregionens politik och 
verksamheter. 

Arbeta för en formulering och diskussion 
kring det förändrade uppdraget efter 2012.

Delta i den nationella utvecklingen av 
kultur och ungdomspolitiken.

Öka medvetenheten om projekt, verk-
samheter, organisationer och institutioner 
för tätare samarbete med verksamheten.

Identifiera, utvärdera verksamheten utifrån 
de av uppdraget formulerade nyckeltalen.   

Fler medlemmar in!
Under året ska vi jobba för att fler ska bli 
medlemmar i föreningen. Ju fler vi blir, 
desto roligare blir det att vara medlem. 
Det händer en massa saker som våra med-
lemmar arrangerar och gör, som fler skulle 
kunna ta del av. Om man vill bli medlem 
ska det bli ännu lättare att bli det.

Mer samarbete med de som jobbar 
med unga i kommunerna
Idag är det många som jobbar med unga 
initiativtagare i hela regionen. För att unga 
ska få bättre stöttning ska vi se till att 
samarbeta mer med de som arbetar som 
ungkultursamordnare, ungdomslotsar, 
på studieförbund eller som kulturaktörer 
i kommunerna. Vi måste veta vad man 
behöver hjälp med och vad unga har för 
planer för att kunna anpassa vår verksam-
het så bra som möjligt till behoven som 
finns.  

Det är viktigt för oss att finnas överallt i 
hela regionen, i alla 49 kommunerna. Men 

vi behöver inte göra allt själva. Det finns 
spännande projekt och idéer runt omkring 
oss som vi vill vara del av och få reda på 
så att vi kan sprida detta till andra. Visa 
upp goda exempel för de som vill komma 
igång med olika projekt. Det kan handla 
om festivaler eller om filmverksamhet 
eller mötesplatser av olika slag. 
Vi tror att samarbeten över kommun-
gränser är en bra grej för då täcker man 
in en massa unga och deras behov. Plus 
att den tillhörighet man känner kanske är 
större till exempel till den kommun där 
man går i skolan och inte nödvändigtvis 
till den kommun där man bor, och då är 
det viktigt att det inte ska spela någon 
roll var man vill sätta upp sin teaterpjäs, 
exempelvis.  Under 2011 vill vi också titta 
över vilka nya samarbeten som kan startas. 
Vi kan ta initiativ till nätverk som sedan 
kan bli en del av utvecklingen för unga i 
hela regionen. 

Handlingsprogrammen – tolkning 
och fokusering
I Västra Götalandsregionens kulturnämnd 
har man bestämt sig för att fokusera på 
vissa områden. Dessa områden har fått ett 
formulerat handlingsprogram. De här han-
dlingsprogrammen angår KulturUngdoms 
medlemmar på olika vis. För att det ska bli 
tydligt så ska vi under året formulera hur 
vi kan arbeta efter dessa.  
Programmen är:  
Rätt att vara med, Lust att lära, Maritima 
och industriella kulturarvet, Näringslivsut-
veckla kultursektorn, Natur-och kultur-
turismprogrammet. Läs mer: 
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gota-
landsregionen/startsida/Kultur/
Prioriterade-omraden/?id=87917

Under 2011 skrivs en ny Kulturvision för 
regionen. Vi kommer arbeta för att bli en 
del av det viktiga arbetet. 

Aktiebolaget en tillgång för med-
lemmarna
Under 2010 skapades ett aktiebolag som 
ägs av föreningen KulturUngdom. Under 
2011 måste vi finna formerna och få till 
den verksamheten så bra som möjligt så 
att det gynnar ägarna, alltså medlemmarna 
i föreningen. Tanken med detta bolag är 
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bland annat att effektivisera och inte, som 
nu, använda mycket av det offentliga stöd 
vi får i föreningen till att betala moms - 
det vill säga att vi betalar skatt på skatten. 
Vi kommer att arbeta med detta under 
2011 och vara i dialog med 
regionens jurister så att allt sker i enlighet 
med lagar och förordningar. Aktiebolaget 
heter KulturUngdom Väst AB.

internationellt samordningsarbete
Under 2011 har vi den internationella 
samordnaren för ungdomsfrågor placerad 
hos oss i KulturUngdom, som ett externt 
projekt med finansiering från Västra Göta-
landsregionen. Det är en stor tillgång för 
oss och viktigt för att kunna utveckla den 
internationella dimensionen av verksam-
heten. Under året ska vi vara samordnar-
funktionen behjälplig med sammanhang 
och nätverk som han behöver i sin roll och 
i sitt uppdrag.  Under 2011 har han i upp-
drag att göra en sammanställning av det 
internationella ungdomsarbetet i regionens 
kommuner och då ska det visa sig vilka 
behov som finns och vad som redan görs 
och arbetas med i Västra Götaland.  

Goda relationer till kulturnämnden
I januari 2011 tillträdde en ny kulturnämnd 
och en ny ordförande i Västra Götalands-
regionen. Dessa vill vi presentera oss för 
och bygga en lika bra relation med, som 
den vi hade med den tidigare nämnden. Vi 
vill också att fler av regionens verksam-
heter och aktörer känner till Kultur-
Ungdom så att vi kan samarbeta på flera 
områden. För att det ska bli bra så ska vi 
se till att bjuda in och besöka fler aktörer 
och även verka för fler inputs från andra 
på våra arrangemang och aktiviteter.  

KulturUngdom har ett så kallat KSU, 
ett kulturstrategiskt uppdrag från kultur-
nämnden sedan 2010. Det sträcker sig till 
och med 2012. Vi är öppna för att under 
året starta en diskussion kring om ett KSU 
är den bästa formen för föreningen eller 
om en annan typ av uppdrag kan vara 
lämpligare för oss, som varande en stor 
regional organisation med bred verksam-
het.

KulturUngdom i Sverige
KulturUngdom verkar i Västra Göta-
landsregionen, men har också byggt upp 
mängder av kontakter och samarbeten 
utanför regionen. Dialog och utbyten 
pågår ständigt med dessa, inom våra 

internt finansierade projekt, som Musik 
Direkt, Angeläget och UKM, inom Utopia, 
som stöttas av Allmänna Arvsfonden och 
inom nationella samarbeten som Nät-
verket 50/50. KulturUngdom har även 
en representant i styrelsen för Palatset i 
Stockholm. Via dessa samarbeten och via 
deltagande och agerande på konferenser 
är vi med och påverkar utvecklingen av 
kultur-och ungdomspolitiken i landet.

Samarbetsmodeller
Kompetensen inom KulturUngdom 
– bland medlemmar, i styrelsen och i 
personalen – är stor och bred. För att ta 
tillvara denna på bästa sätt ska vi under 
2011 utveckla modeller för mer samarbete 
internt, mellan ordinarie verksamhet och 
projekt samt tillsammans med de projekt 
under vårt tak som har extern finansiering.
Vi skall under året fortsätta arbetet med 
olika metoder och kompetensinventerande 
aktiviteter och arbeta ännu mer för att 
förstärka den gemensamma målbilden för 
KulturUngdoms verksamhet. 

Utvärdera mera
Alla våra projekt utvärderas kontinuerligt. 
I det kulturstrategiska uppdrag vi fått finns 
också beskrivet ett antal nyckeltal som vi 
har att förhålla oss till och utvärdera. Det 
handlar till exempel om antalet aktörer 
som får K-pengar och hur många som tar 
del av aktiviteterna, antal nya medlemmar 
per år, antal efterfrågade kompetensut-
bildningar i kommunerna, antal regionala 
samarbeten per år, antal initierade pro-
jekt osv. Det finns också andra sätt att 
mäta kvaliteten på det vi gör och sådana 
mätningar skall ses över, särskilt inom de 
områden som vi tänker fokusera särskilt 
på under 2011.

Av och med, förstås
Det som varit KulturUngdoms grund och 
kännemärke under tiden vi funnits (sedan 
1994) är ledorden AV och MED. Det är 
medlemmarna som verkar. Vi stöttar. Men 
vi måste hela tiden veta vad vi menar med 
detta; det är viktigt att se över och konkre-
tisera metoderna. Och förmedla dessa 
vidare till andra organisationer, förvaltnin-
gar och institutioner som har i uppdrag att 
arbeta av och med. Det kommer att göras 
under året.  
Vi kommer också att fortsätta att verka 
konsulterande kring projekt, arrangemang 
och idéer från vår målgrupp, och till-
sammans med den.

KulturUngdoms ekonomiska bild 
inför verksamhetsåret 2011

Kulturstrategiskt uppdrag, VGR:  
3 780 000 kr
Länsmusikuppdrag, VGR: 1 500 000 kr

Basverksamheten utgör 11 tillsvidare- 
anställda, lokaler, resor, administration, 
inventarier, samverkansstöd, arvoden, 
marknadsföring, hyror, ljud och ljusan-
läggning samt Musik Direkt, medlemsav-
gift till Nätverk 50/50, UKM 

Projekt med annan form av regional 
finansiering: 1 400 000 kr
Angeläget, K-pengaadministration och 
Internationell samordnare för ungdoms-
frågor.
K-pengar: 1 000 000 kr

Projektmedel från VGR: 350 000 kr
K-merkt konst

Nationella projektmedel: 1 400 000 kr
Beviljades för projektet Utopia från Arvs-
fonden 2010-2011

KulturUngdom presenterar
Genom våra projekt syns vi på många stäl-
len varje år, men nu är det dags att själva 
begreppet KulturUngdom står i fokus. Där 
medlemmarna får ta plats. Föreningens 
breda verksamhet ska visas upp i hela sin 
glans, med sina artister, arrangörer, idéer, 
filmare, poeter, konstnärer... Till dagen 
kopplas den grandiosa Regionfinalen i 
Musik Direkt, där 15 akter, utvalda bland 
årets 120 deltagande grupper och solister, 
står på scen. Bussar skall hämta upp med-
lemmar i regionen, och alla ska vi samlas 
på Stora Teatern mitt i Göteborg lördagen 
den 7 maj.

Den fina potten
Under 2011 ska arbetet med K-pengar ut-
vecklas. Handledningsfunktionen kommer 
att stärkas, uppföljningen skall bli bättre. 
De nätverk som finns kring stödsystemet 
konstartsmässigt och ute i kommunerna 
skall vävas tätare, så att man, stärkt av sitt 
genomförda projekt och av stödet man 
fått, vet hur man kan gå vidare. 



Musik Direkt 2010, Riksfestival i Uddevalla.



  33

Årsredovisning 2010  
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Musik Direkt 2010, Riksfestival i Uddevalla.



Besök www.kulturungdom.se för mer av allt...




