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VERKSAMHETSLEDAREN INLEDER

Where was I?

Så inledde Ricky Gervais sitt konferencierskap på The Golden 
Globe i Hollywood. En fantastisk inledningsfras som stämmer 
mycket fint på den känsla som infinner sig när det handlar om att 
sammanfatta året, det otippade året. Det känns lite om-
tumlande att försöka sammanfatta ett år som stått för så mycket. 
Året när allt kunde hända och väldigt mycket hände. Samtidigt 
som konjunkturpilar visade neråt och kalla vindar blåste från 
världsekonomin stod det otippade året fast och hade tagit ett 
ordentligt tag kring oss alla som ville motbevisa det negativa om-
kring oss. 2011 visade KulturUngdom, alla medlemmar och unga 
krafter i Västra Götaland har att det inte behöver finnas någon 
gräns för hur man kan dra igång positiva processer, nya tankar 
görs till verklighet och önskningar kan gå i uppfyllelse. 

So – where was I?  

Jo. När vi firade av det gamla året på nyårsafton 2011 så tog vi 
samtidigt ett kliv in i en ny tid i ny värld. En värld i förändring. 
Den arabiska våren, SAAB-konkurs, Utöya, Tranströmer får  
Nobelpris, Occupy Wallstreet, Johan och Martin i  
Etiopien, den grekiska ekonomin och en svajande socialdemo-
krati. Mycket av det som året 2011 har stått för följer med oss in i 
2012, väntar på en lösning eller en utveckling. Frågetecken inom 
världspolitiken såväl som inom kommuners syften och mål. Mitt 
i verkligheten står vi. Vi kan inte förneka den eller bara låta den 
passera oreflekterat. Det som känns viktigt och angeläget blir en 
del av den nya kulturen, den nya konsten blir den nya genera-
tionens självklara uttryck. KulturUngdoms roll som en av civil-  

samhällets aktörer är viktig. Den ställning som de unga kultur- 
föreningar eller enskilda aktörer som vi samarbetar med stärks, 
ju hårdare det blåser. Samtidigt som vi märker att det är mycket 
viktigt för oss och andra att vara del av kulturen i Västra Göta-
land som man kan hålla i när åskan går. 

I den verksamhetsberättelse från KulturUngdom som du håller 
i din hand presenteras ett urval av det som unga aktörer skapat i 
Västra Götaland under 2011. Du kan läsa om ett stort gäng nya 
styrelseledamöter mötte verksamheten under året. En in- 
spirerande samling kompetenta och erfarna unga personer med 
stort engagemang. 

I 2011 års verksamhetsberättelse möter vi:
En lyckad konsert i Vårgårda, en 25-årsjubilar, mycket  
resande i regionen och i världen, den nya västsvenska jazz- 
vågen, Vilja Crew i Töreboda, en 12 timmar lång festival på 
Världskulturmuseet, TEDxYouth och Storan den 7 maj etc. Vi 
har redan kastat oss in i ett 2012 som har fångat mycket av de 
händelser som präglade 2011 och skapat verklighet av detta på 
många nya sätt och med intressanta och nya grepp. Vi ser redan 
att det nya präglas av en framtidsanda och en tro på möjligheten 
att själv vara en del av en förändring i samhället. 
Om det handlar om att frige fängslade journalister i Etiopien att 
genomföra en dansflashmob eller vara en i publiken i skogen 
utanför Färgelanda. Vi ser fram emot ett 2012 där det otippade 
kommer bytas ut mot det insiktsfulla och med säkerhet varvas 
med galenskap.  

/Sanna Eskilsson, Verksamhetsledare KulturUngdom
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Stubbetorpet Open Air 2011, Brålanda
Foto: Erik Hjortstam
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Det handlar om ungas kultur, men också 
om deras aktivitet överhuvudtaget, om 
deras verklighet. Det är många spår hela 
tiden, vilket gör att jobbet är roligt, rörigt 
och splittrat. Det är omöjligt att sitta stilla 
på sin stol, omöjligt att slå sig till ro. 
KulturUngdom ska heller aldrig göra det, 
föreningen behöver rockader, föreningen 
ska vara i rörelse och möta det som  
händer. Så tycker ungkulturkonsulent 
Stina Nilsson som nu har haft sin tjänst i 
ett år. Tidigare har hon jobbat mycket med  
regionala undersökningar och översyner, 
vid sidan av att vara Ladyfest- och 
Textivalarrangör.

Stina Nilsson arbetar halvtid och delar 
tjänsten med Märta Gustafsson. När Märta 
gick på föräldraledighet, gick Aina Florin 
in som vikarie. Att vara två ungkultur- 
konsulenter har många fördelar, anser 
Stina.
- Det är superbra att vara två, det är lätt 
att tappa bort sig annars. Nu kan vi bolla 
idéer, peppa och pusha varann och dess-
utom få lite mer av ett utifrånperspektiv på 
det vi gör, säger Stina Nilsson.  
- Att ge sig iväg på möten ute i  
kommunerna tillsammans kan synas in-
effektivt, men det är det inte. Vi hade inte 
kunnat använda resultatet av mötena på 
samma sätt om vi åkt ensamma, anser hon.

Ungkulturkonsulenterna har varit på turné 
under  2011. Ett 30-tal kommuner har 
besökts, och under hösten har fokus 
lagts på Sjuhärad och ett par kommuner i 
Skaraborg; Tibro och Tidaholm. På dessa 
möten har både unga och vuxna varit med 
och så var det tänkt.
- Vi bjöd in oss till träffar och valde  
kommuner som vi ville lära känna lite 
närmare, berättar Stina.
Det visade sig att representanterna från 

kommunen också behövde lära känna 
varandra, mötet mellan dessa blev ett av 
resultaten. Det kan mycket väl vara så att 
tjänstemän som sitter i olika hus i kom-
munerna inte träffas särskilt ofta. Det är ett 
jätteproblem, menar hon, att exempelvis 
kulturchefen och personalen som jobbar i 
ungdomshus inte ses.

- Att det är så beror på brist på tid och 
resurser, säger Stina. Det är naturligtvis 
lättare att sitta på sitt rum, då vet en vad 
en själv ska göra. Det kan bli jobbigt om 
dörren öppnas och oväntade saker händer. 
Många har halvtidstjänster, mötestider 
som passar alla kan vara svåra att få till. 
Praktiska krockar uppstår.

Därför är K-nätet viktigt. Det har initierats 
under 2011 och ska möjliggöra ”kors-
kopplingar och samtalsrum”, som Stina ut-
trycker det. Under våren hade K-nätet två 
större träffar - under K-dagen på Storan i 
Göteborg den 7 maj och i Lidköping den 
27 maj. Första träffen var helt inriktad på 
unga i kommunerna men det fanns ett väl-
digt intresse från de vuxna att vara med. 
- De fick sitta längst bak och avvakta, 
säger Stina, som tror på separatism ibland. 
Det är viktigt att unga får prata fritt och 
inte vara rädda att till exempel få bidraget 
indraget. Då de kan känna att de har både 
frågor och svar själva.

När Stina sammanfattar året är det kom-
munträffarna hon minns mest, de var  
viktiga och roliga och de kommer att 
fortsätta - nästa höst blir det en Dals-
landsturné. Hon minns återvändsgränder 
också, planer som togs fram men som inte 
kunde genomföras. Vilket också har sina 
poänger.
- Processen är viktig, men det var tråkigt 
att inte workshoplägren i Lidköping blev 

av, till exempel, säger hon. 
I efterhand kan Stina se att det här nog 
ändå var en kommunal uppgift.  
KulturUngdom ska i huvudsak vara 
ett stöd för unga, inte för kommunala 
verksamheter. Hon ser också att det har 
haft sina sidor att vara ny på tjänsten och 
att hon skulle behövt mer erfarenhet. Utan 
den är det också svårt att veta vilka frågor 
som ska ställas.

En av kärnfrågorna är ungas påverkans-
möjlighet och den har ventilerats en hel 
del under 2011, inte minst på Kultur i 
Västs seminarier under hösten, där också 
Stina och Aina Florin har deltagit. Stina 
ser att sådana här av&med-diskussioner är 
inspirerande, men det är en levande fråga, 
som hela tiden måste jobbas med. Hon  
upplever att det finns en medvetenhet om 
att det ska göras, men inte om hur.
- Vi skulle behöva ha en hel tjänst till det! 
Det är så olika i olika kommuner, det beror 
på styret och det beror på om det finns  
aktiva föreningar, om unga är förankrade 
på orten eller tänker flytta. Men hopp 
finns, menar Stina. Medvetenheten ökar 
både i kommunkorridorerna och bland 
unga. 

Vissa är också bra på att ta kontakt. Inte 
minst landsbygdsprojekten som pågår i 
Leaders regi i Sjuhärad och Skaraborg. 
Det tycker Stina Nilsson är roligt.  
KulturUngdom skall finnas med där också.
Nästa år ska reskostnaderna öka och alla 
49 kommunerna ska besökas, slår hon 
fast. Mest ska ungkulturkonsulenterna åka 
kollektivt, anser hon.
- Det är ett bra sätt att testa målgruppens 
sätt att ta sig fram och så är det fint att 
se vidderna från tåg eller buss, ett mobilt 
kontor med fantastisk utsikt - inte dumt. 
Dessutom kan en jobba på bussen.

KONSULENTER PÅ HÖSTTURNÉ
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Flera positiva saker har hänt inom det in-
ternationella ungdomsarbetet under 2011. 
Staffan Lund gläds särskilt åt att det blivit 
”mer verkstad” i ERY, Europeian Regions 
for Youth, åt att hans rapport om hur 
kommunerna jobbar på det internationella 
området tagits väl emot och åt att  
möjligheter finns att ett mobilitetskontor 
kan startas i regionen. I alla fall ligger 
ärendet på politikernas bord.

Under tre år har en projekttjänst som 
internationell samordnare varit stationerad 
på KulturUngdom. Den har varit direkt 
underställd Kultursekretariatet och två  
personer har jobbat intensivt under  
perioden – först Fredrik Anderman och 
från hösten 2010 Staffan Lund.
Fokus 2011 har legat på att sköta ord-
förandeskapet i ERY. Det gjorde regionen 
via Staffan fram till september, då det 
övergick till Poznan i Polen. Han an-
svarade också för att sända en delegation 
av unga från regionen till nätverket AER:s 
Summer School i Belgien i augusti. Ett 
tredje uppdrag har varit  att  producera en 
rapport, Internationella Ungdomsfrågor i 
Västra Götalandsregionen, baserad på en 
enkätundersökning i de 49 kommunerna. 

Men det första som Staffan fick ta hand 
om var en resa till Newcastle.
- Ja, den dök upp snabbt och landade här, 
säger han. Regionen ville ha med  
KulturUngdoms perspektiv i kulturutbytet 
som skulle genomföras i början av mars.
Så i samarbete med Regionteater Väst 
kontaktades fem unga dansare som till-
sammans med ungkulturkonsulenten Stina 
Nilsson, kommunikatören Andreas Sollén 
och Staffan Lund från KulturUngdom for 
till Newcastle. Med på resan fanns också 
politiker och tjänstemän från Kulturnämnd 
och Kultursekretariat i Västra Götalands- 
regionen.
De västsvenska dansarna träffade dansare 
från England, övade tillsammans och 
gjorde en föreställning ihop.

- Det var en del att planera, konstaterar 
Staffan. Lokal, mat, resor och sådant.

Att utbytet skedde just där har en historia 
av släktskap mellan två hamnstäder; 
Newcastle och Göteborg. En gång fanns 
det en färjelinje dem emellan och en 
gång byggdes båtar i båda städerna. Nu 
är allt förändrat, varven är nerlagda och 
i Newcastle har det gamla varvsområdet 
förvandlats till lokaler för kultur och 
konst, berättar Staffan.
Resan var givande på många sätt och 
utbytet lär fortsätta.

Den projekttjänst för internationella 
ungdomsfrågor som Staffan Lund har haft 
i ett och ett halvt år har finansierats från 
flera håll – av kulturnämnden, men också 
av folkhälsokommittén och nämnden för 
regional utveckling. Det som gäller ung-
domar har, eller bör ha, ett övergripande 
perspektiv.
- Ungdomspolitiken har förändrats en 
del de 15 senaste åren i Europa och i 
Sverige, säger Staffan. Förut gjordes det 
mest enskilda riktade insatser. Ungdoms-
styrelsen bildades 1993-94 för att kunna 
ta ett större grepp på ungdomspolitiken. I 
Europa finns ungdomsfrågorna med inom 
alla politikområden. Det har gett avtryck 
i Sverige och i viljan att arbeta i Västra 
Götalandsregionen.

Rapporten som blev klar under hösten 
2011 är inte heltäckande, betonar han. 
Visserligen har så många som 43 av de 49 
kommunerna svarat, men 15 frågor är inte 
nog för att få en helt korrekt bild av hur de 
jobbar med internationella ungdomsfrågor. 
- Enkäten skickades ut innan sommaren. 
Dessförinnan hade jag varit ute i några 
kommuner och berättat att den var på 
gång. Då fick jag också tips på frågeställ-
ningar. Under augusti behandlade jag 
svaren.
Staffan är förvånad över hur mycket som 
görs. Många har egna projekt igång, till 

exempel Marks kommun, som har ett 
ungdomsläger igång sedan sju år, till-
sammans med vänorter i bland annat 
Spanien, och Partille, som i flera år arbetat 
med EU-projektet ”I love Europe”. Skara, 
Mellerud, Lidköping, Ulricehamn och 
Åmål har också projekt igång. Ännu fler 
har idéer och åsikter.
- Det finns en diskrepans mellan enskilda 
personers vilja och resurstilldelningen i 
form av ekonomi och personal som har 
tid att jobba med ansökningar och genom-
förande, säger han. Mycket ligger och 
bubblar. Det finns behov av stöttning.

Vilken är då regionens roll? Vad vet per-
sonerna i kommunerna om vilket stöd de 
kan få?
- Om en enskild person en bit ut från 
administrationen i kommunen sitter och 
jobbar, är det mer naturligt att vända sig 
till grannkommunen än till regionen, säger 
Staffan. Och det finns inte heller någon 
att ringa i regionen. West Sweden kan ge 
viss vägledning men här finns en resurs-
problematik, konstaterar han.
Därför diskuteras nu en bred lösning, med 
flera förvaltningar involverade. Målet är 
att skapa en plattform för mobilitet  
– ett mobilitetskontor där en person 
med kunskap kring volontärverksamhet, 
utlandsstudier och vilka ingångar och 
utgångar det finns, kan vara en hjälp för 
kommuner och unga.
- Det är lättare att nå en sådan person än 
en tjänsteman i regionen, säger Staffan. 
Och det visar sig ju att unga som rör på 
sig får en högre anställningsbarhet, mer 
erfarenhet och minskade fördomar.

Han ser en stor potential i fortsatt sam-
arbete  och hoppas på långsiktiga politiska 
beslut.

- Många områden skulle må bra av 
samarbete, säger Staffan Lund, som vid 
årsskiftet går vidare till en tjänst inom den 
internationella enheten i Göteborgs Stad.

DET INTERNATIONELLA ARBETET
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K-Merkt Konst har snart avslutat sitt tredje och sista år. Projek-
tets första två år bestod bland annat av vandringsutställningar 
som skapade förutsättningar för unga konstnärer att ta sig in på 
etablerade konstarenor. Kopplat till dessa genomfördes en semi-
narieserie som gav fördjupad kunskap åt de medverkande.
K-merkt Konst har också varit en plattform för möten och  
kunskapsutbyte där deltagarna på olika sätt har bidragit och  
berikat Västra Götalands konstrum. 
Detta har vi fortsatt att verka för även under 2011 men vi har 
också tagit ett nytt avstamp och testat andra vägar och former.

K-merkt Konst har under projektets sista år försökt "vara där det 
händer" och skapat samarbeten med personer, projekt och  
processer och som varit på gång och som verkar i Västra Göta-
landsregionen av och med unga konstnärer. Vi har jobbat för att 
möta de behov som funnits på platsen, fångat upp idéer, skapat 
möten och dialog och varit undersökande i vår karaktär. Vi har 
lyssnat in och försökt förstå unga konstnärers behov och har i en 
öppen process backat upp dessa.
Det har alltså varit ett medvetet val att som avsändare inte 
förutspå projektets resultat. Detta för att nå full delaktighet och 
påverkansmöjlighet från målgruppen. 

Vi har på olika sätt också utforskat det offentliga rummet och 
alternativa konstarenor samt satt ett stort fokus på konstens  
betydelse på landsbygden och i mindre städer.
Under 2011 har det bland annat skapats utomhuskonst på Orust 
tillsammans med Coola krafter och fyra unga konstnärer. Vi har 

också samarbetat med Kulturplaneterna - konstaktiviteter under 
sommaren för barn och unga tillsammans med fyra konstnärer i 
Herrljunga, Götene, Borås och Tranemo, 
"What is your need?" är ett verk som haft till syfte att identifiera 
unga konstnärers behov i regionen och som nu har turnerat runt 
under perioden och varit uppsamlande till sin karaktär. Där har 
K-merkt Konst funnits med. Tillsammans med fyra unga konst- 
utövare har vi gjort en resa till Antwerpen och Art Connexion, vi 
har stöttat en "på plats konstnär" under sommaren i Marie- 
stad, vilken varit en del arbetet med Stadslaboratoriet och vi har 
samarbetat med Utopia under dialogprocessen kring Rum för ung 
kultur i Göteborg.
Vi har också stöttat en fotograf och hans utställning i Gull-
spång,  en konstnär och hennes utställning i Uddevalla, påbörjat 
ett samarbete kring ett filmprojekt med en filmskapare på Tjörn, 
samarbetat med grupp i Uddevalla kring en graffitiutställning 
i Göteborg samt påbörjat ett samarbete med Plakatprojektet - 
en nystartad konstnärsgrupp i Göteborg. Det har också givits 
möjligheter att gå kurser, möta andra och skapa tillsammans och 
mycket mycket mer...

K-Merkt Konst år tre har alltså varit och blivit det det deltagande 
konstnärerna gjort och använt det till, vilket varit helt fantastiskt! 
Tack!

/Rakel Heed Styffe, projektledare 

ORD FRÅN EN K-MERKT PROJEKTLEDARE

Platsens utrymme, Göteborg
Foto: Sannah Kvist
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johanssons pelargoner och dans,  
KulturUngdom på Stora Teatern, Göteborg. Foto: Aron Hvass
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KULTURUNGDOM PRESENTERAR...

I år bestämde sig KulturUngdom för att kombinera Musik Direkts 
Regionfinal med en heldagsfestival där unga från hela regionen 
skulle kunna få chans att visa vad som pågår i alla möjliga och 
omöjliga konstformer. Jag fick det fina uppdraget att sy ihop 
dagen. Och så här upplevde jag det.

Klockan åtta på morgonen samlades vi på anrika Stora Teatern 
i Göteborg för att göra i ordning lokalerna. Röda mattor lades 
ut för att visa vägen och gröna blad vajade i vinden. Temat för 
dagen var djungel, för KulturUngdoms verksamhet kan likna 
en djungel som myllrar av kultur och människor av olika slag. 
Klockan tio anlände de första gästerna. Trettio unga från olika 
platser samlades i vackra kristallsalen för att diskutera hur vi bäst 
kan stödja ung kultur i regionen. Stina Nilsson ledde samtalet och 
medan det surrades och stora idéer skapades fortsatte vi andra 
nere i den mörka klubben. Ett filmrum sattes upp, fotoutställnin-
gar hängdes, ett vackert anslagsträd skapat av studenter på  
Domens konstskola monterades ihop och överallt hängde  
affischer och program för dagen och kvällen baserade på en bak-
grund av duktige Mattias Pettersson. 
Klockan ett kom mötesdeltagarna ner för att få i sig lite lunch 
och programmet satte igång. På plats fanns också Peter Asp som 
filmade det hela, Ulrika Ölund som skrev och fotade (och dess- 
utom uppträdde) och Aron Hvass som fotade. Väldokumenterat 
således! Det började med lite cirkus på gårdsplan samtidigt som 
två pirater fungerade som en sorts inkastare för att locka folk 
undan det vackra vädret in i vår djungel. Där inne öppnade Jonas 
von Essen med scenpoesi för att följas av bland annat ett bejublat 
uppträdande av johanssons pelargoner och dans, vars medlem-
mar hade tagit sig ända från Stockholm för att visa verket Post 
Wedding Depression för oss. Vi fick också bland annat se teater 
från Teater Alvar, dans av Mahol, presentation  och musik från 
Dragon Fly/House of Trees och operauppträdande från studenter 
från Högskolan för scen och musik i Göteborg.  

I filmrummet visades filmer som fått stöd av K-pengar och 
Angelägets arrangörsgrupp för 12h-festivalen hade pysselhörna 
tillsammans med Pysselklubben från Ale. Allt pågick samtidigt 
och mitt i allt stod Jessica Byrskog, KulturUngdoms fantastiska 
ordförande tillika konferencier för dagen som skötte sitt uppdrag 

galant. Trots ständiga ändringar i programmet höll hon sig lugn 
som en filbunke och guidade den minglande publiken genom 
dagen. Tyvärr hade jag inte riktigt tid att njuta av allt som hände. 
Jag hade fullt upp med att ta emot deltagare, hålla reda på tids-
schemat och se till att alla var mätta och glada (själv kunde jag 
knappt få i mig en bit mat under hela dagen). Min mobil ringde 
ständigt och jag sprang fram och tillbaka mellan personal- 
utrymme, utställningar och scener. Myllret kändes verkligen! 
Solen sken som sagt och många samlades utanför Storan vid 
kanalen och fortsatte samtalet sen förmiddagen eller bara njöt 
av den fina dagen. Stämningen var god och både deltagare och 
publik var otroligt tålmodiga till det lite hektiska schemat som 
ibland blev lite rörigt. Vi ville ge rum åt många och då blir det lite 
djungel ibland!

Framåt kvällen tog Musik Direkt över och Jessica lämnade över 
konferencierskapet till Emma Knyckare som hade följt med som 
konferencier genom alla deltävlingarna. Lokalen fylldes snabbt 
av vänner, familjer och andra intresserade av de tävlande banden. 
Eftersom vi år hade skippat semifinalen var det hela femton band 
som skulle spela. Fortsatt hektiskt alltså.  Jag kunde däremot nu 
slappna av lite mer än under dagen då Musik Direktgänget tog 
över och jag bara hade hand om pausunderhållningen som bestod 
av finfin afrikansk dans och magikern Luddini som i princip kom 
direkt från flygplatsen från semester i Berlin. Med andan i halsen 
alltså och då blir det ju inte bättre av att ha flera hundra i publiken 
men det klarade han galant. Min största uppgift under kväl-
len var annars att offra mina leggings för att rädda sångerskan i 
Vivid Recollection. Hennes outfit krävde uppiffning och jag gick 
gladeligen barbent under skjortsen för att hjälpa till. Vivid  
Recollection blev dessutom ett av vinnarbanden och jag känner 
mig delaktig.

Till sist hade banden spelat, priserna delats ut och alla  
dekorationer packats ihop. I mina fötter kändes det att jag knappt 
hade suttit ner på hela kvällen men trots matbristen kändes ingen 
hunger. Jag var upprymd, glad och nöjd med dagen. Veckan efter 
låg jag förstås däckad i feber. Men det var det värt!

/Aina Florin, praktikant/projektledare K-dagen
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25-åringen Musik Direkt 
25-årsjubilerande Musik Direkt rullade på i regionen. Del- 
finalerna gick på Sagateatern i Borås, Östraboteatern i  
Uddevalla och i Lagerhuset i Göteborg - 350 musiker stod på 
dessa scener. 
Det var fd-Musik Direktdeltagaren i The Berndt Emil Lundin 
som höll workshop och den handlade om hur man presenterar sig 
och sin musik. Dessutom fotograferades alla akter och fick varsin 
cd med bra bandbilder med sig hem.
Regionfinalen var rosen på tårtan på K-dagen den 7 maj. Hela 
myllret av presentationer och  scenframträdanden avslutades med 
denna final i tre akter – 15 solister och grupper (63 pers) stod på 
Storans scen. Juryn valde songer/songwritern Adam Shiervani, 
röjarrocktrion med 70-talsvibbar Bottlecap och indiepop-gruppen 
Vivid Recollection att representera Västra Götaland på Riks- 
festivalen i Eskilstuna. Totalt uppgick publikantalet
på Musik Direkt 2011 till drygt 1000 personer och den  
fenomenala Emma Knyckare var konferencier på de flesta av 
konserterna.
Det här var första året som Rikskonserter inte stod som nationell 
samordnare av Musik Direkt – uppdraget var utlagt på Musik i 
Uppland i väntan på att en ny organisation skulle sjösättas. Detta 
skedde under försommaren 2011, då föreningen Jeunesses  
Musicales Sverige bildades. Christine Hellqvist från KulturUng-
dom är representant i föreningens styrgrupp för Riksfestivalen 
2012 och KulturUngdom erbjöd sig också att finansiera en na-
tionell samordnare för Riksfestivalen (inom Jeunesses Musicales 
Sverige) på deltid. Den som fick det uppdraget var Karin  
Stammarnäs, som till vardags jobbar på Kultur i Väst. 
Under hösten gjordes en rad utvärderingsintervjuer med musiker 
inom olika musikstilar, som varit med i Musik Direkt 2011 och 
de positiva omdömena var många, de negativa nästan inga. 
På frågan vad de tänker på när de hör orden Musik Direkt fanns 
följande svar:
”Ungdomsvänligt – ger unga chans att synas.”
”Musiktävling, men inte bara. Riktar sig till alla, bred. Om man 
tar sig vidare träffar man massor av band. Alla är sugna på kon-
takt med andra i andra städer. Aldrig fel. Guldläge. Avslappnat, 
man välkomnas, tas på allvar.”
Bland åsikterna om att det är en heldag med inte bara soundcheck 
och konsert utan även workshop fanns följande:
”Det var lite oklart i början men skönt att det fanns saker hela 
dagen. Det var bra att få umgås alla band innan, så att det inte blir 
rivalitet.”
”Skitkul, gav mig mycket, jag är ju helt ny.” 
”Mer intresserad nu än förr av workshops. Då satt man och läng-
tade efter sin speltid. Långt innan man fick spela. Ser det på annat 
sätt nu.”

Nätverket 50/50 växer
Nätverket 50/50 arbetar för en jämställd musikscen och  
KulturUngdom är en av aktörerna där. Nätverket bildades efter 
att Projekt 50/50 avslutades 2009 och det är i växande – under 
2011 har flera medlemmar tillkommit, bl a MoKS, Kontaktnätet, 
Folkuniversitetet och Medborgarskolan. Fyra möten har hållits 
under året. Ett av dem var en tvådagarsträff på Tollare folkhögs-

kola. En arbetsgrupp har bildats för att arbeta med utbildnings- 
paket inåt i medlemsorganisationerna och utåt till andra  
intresserade. I det arbetet har projektet Crossing Boarders  
kontaktats och ett utbildningssamarbete kring jämställdhet  
kommer troligen till stånd med dem under nästa år.

Nystartad: Föreningen Utopia!
Projektet Utopia börjar gå mot sitt slut efter bortåt fyra år med 
stöd från Allmänna Arvsfonden. Givetvis är siktet inställt på en 
fortsättning och under 2011 och efter många diskussioner med 
projektledare, deltagare och handledare i Utopias kurser beslöt de 
sig för att starta en ideell förening. Målet med den är att fortsätta 
utveckla konst och kultur för alla, oavsett funktions-skillnader. 
Rakel Heed Styffe och Jessica Byrskog kopplades in på deltid en 
period under hösten och kompletterade projekt- 
ledarna Iki Gonzalez Magnusson och Maria Lindahl. Iki har  
under året också hunnit med att hålla i den grandiosa invigningen 
av Göteborgs Kulturkalas, en scenshow i Utopias anda.
På hemsidan www.utopias.se kan man följa det fortsatta arbetet.

UKM blommar
Ale, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Hjo, Kungälv, 
Mark, Mellerud, Mölndal, Partille, Skara, Svenljunga, Skövde, 
Tranemo, Tidaholm, Tibro, Ulricehamn,Vara och Öckerö. Dessa  
kommuner var aktiva inom UKM 2011 och arrangerade lokala 
festivaler, på egen hand eller tillsammans. Totalt deltog ca 800 
unga konstnärer, poeter, skådespelare, musiker mm i dessa  
festivaler. Även om saknaden av en regional mötesplats finns 
kvar så fortsätter UKM envist att blomma. Målet 2011 var Riks-
festivalen i Sundsvall i juni, dit kommunerna fick sända några  
deltagare var, fördelat efter ett kvotsystem.
KulturUngdom tog emot anmälningarna till kommunfestivalerna 
via hemsidan, producerade affischer inför anmälningarna och 
stod för reskostnader för riksfestivalsdeltagarna. KulturUngdoms 
Andreas Sollén var också på plats i Sundsvall. Han är ledamot 
i styrelsen av UKM Sverige, där de under året arbetat hårt för 
att försöka hitta en stadig finansiering av detta stora och viktiga 
möte mellan unga och deras olika kulturuttryck. Det arbetet lär 
fortsätta.

Angeläget i skolorna 
Nu har Angeläget, samarbetsprojektet mellan Amnesty Inter-
national och KulturUngdom, funnits i sex år. Det startade som 
ett dokumentärfilmsprojekt i gymnasierna på temat mänskliga 
rättigheter. Och så fortsätter det, fast nu på ett nationellt plan, 
med en stor dokumentärfilmsfestival på Bergakungen i Göteborg 
i maj.
De senaste åren har Angeläget vidgats här i regionen och inne-
fattar olika typer av skapande kring mänskliga rättigheter. Hösten 
2008 blev det samarbete med tre gymnasieskolor, hösten 2009 
utökades dessa till fem och hösten 2010 blev de sju. 
Allt material som eleverna producerar visas upp på en Angeläget-
festival som arrangeras i skolans regi med stöd av Angeläget. 
Festivalen ska vara intressant, interaktiv, engagerande och lust-
fylld. Den ska också kryddas med innehåll som attraherar ung-
domar – t.ex en bra konferencier eller efterfrågad artist. Och det 
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är vad som händer, i den form som skolorna själva bestämmer. 
Det kan vara en dag, två dagar eller en temavecka. Fyra av de 
fem gymnasieskolor (Sinclairgymnasiet i Uddevalla, Västerhöjds- 
gymnasiet i Skövde, Schillerska och Donnergymnasiet i Göte-
borg), som arrangerade Angelägetfestivaler 2010 gjorde om det 
2011 och dessutom tillkom Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke,                 
Angeredsgymnasiet och Fässbergsgymnasiet i Mölndal. De två 
sistnämnda valde att samarbeta kring en 12h-festival på Världs- 
kulturmuseet den 13 maj istället för att arrangera på skolan.
Nästan samtliga skolor hade engagerat The Naima Train som 
publikdragande artist. Totalt var över 500 elever verksamma med 
skapande kring festivalerna och över 3 500 personer tog del av 
dem.

Stuprören bortmonterade
Under 2011 gjorde vi allvar av planerna och startade en om-
organisation i riktning mot färre stuprör och fler hängrännor. Mer 
arbete i grupp, mindre ensamvargsjobb. De tre stora avdel-
ningarna Musik Direkt, K-pengar och Angeläget har fått kärn- 
trupper som projektleder och fler i personalen är involverade när 
det behövs. Vi har haft heldagsträffar med personalen under året 
för att jobba fram modeller för detta. Vi har också haft fortbild-
ning och diskussioner kring jämställdhetsarbete och inkluderande 
verksamhet, modell Utopia. Nu jobbar vi vidare, horisontellt.

Krönikeboken
Årets julklapp från KulturUngdom till regionens kulturpolitiker 
var den lilla antologin Krönikor – ett urval av texter 2009-2011 
från kulturungdom.se. Femton unga krönikörer ingår. Urvalet 
av texter är gjort av Mattias Tell och Christine Hellqvist. Det 
handlar om att älska böcker, om att gå från lastbilsflaket och 
studentsångerna rätt ut i arbetslöshet, om kampen för att vara sig 
själv, om mobbning, om musik, skönhetsideal, brinnande hjärtan 
och mycket mer. KulturUngdom presenterar krönikor på hem- 
sidan varje vecka och sedan 2009 skrivs de av medlemmar som 
sitt anmält sitt intresse. Krönikörerna byts ut med jämna mellan-
rum och det brukar bli kö när nya ska utses. Unga skriver. Och nu 
finns en liten fin bok med en rosa moppe på att njuta av. 
 
Personal 2011 
Tillvidareanställda/vikarier: 
Sanna Eskilsson/verksamhetsledare 100% 
Andrea Ohlander/ekonomiadministratör 100% 
Christine Hellqvist/koordinator 70% 
Andreas Sollén/kommunikatör 100% 
Yohanna Eek/projektledare Musik Direkt Riksfestival 75% t.o.m 
aug, sen tjänstledig 
Mattias Tell/musikkonsulent 100% 
Erik Hjortstam/IT/AD 75% 
Stina Nilsson/ungkulturkonsulent 50 % 
Märta Gustafsson/ungkulturkonsulent 50 % (50 % tjänstledig) till 
1 augusti, sen föräldraledig 100% 
Samuel Wåhlstedt/teknisk samordnare 25% 
Erik Lundin/projektledare Angeläget 75% fram till 1 juni, sen 
föräldraledig
Rakel Heed Styffe/projektledare K-merkt konst/Utopia/Musik 
Direkt, 50-100 % 
Aina Florin/ ungkulturkonsulent, projektledare Angeläget, fr. 1 
aug 100 % 

Externt finansierade projektledare/samordnare: 
Staffan Lund/internationell samordnare 100%   
Maria Lindahl/projektledare Utopia 100% 
Iki Gonzalez Magnusson/projektledare Utopia 100% 
Jessica Byrskog/Utopiaresurs sep-nov 50 % 

Styrelsen 2011
Jessica Byrskog, ordf. 
Johan Björklund, vice ordf.
Marian Söderholm
Anders Bergkvist
Astrid Ekermo
Valentina Velasquez
Mattias Fredén

Karolina Berntson, suppleant
Rob Coe, suppleant
Stina Grape, valberedning
Henrik Wallin Perez, valberedning

Patrik Carlsson, föreningsrevisor
Pernilla Rehnberg, auktoriserad revisor
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K-pengar
1 miljon kronor har fördelats under 2011 
Antal projekt som sökt pengar: 224 st  
Beviljade projekt: 155 st 
Antal projekt per vecka: 3,4 med en snittsumma på 6 451 kr
Antal berörda kommuner: 35 st

Killar som beviljats K-pengar (antal och procent): 77 st/50% 
Tjejer som beviljats K-pengar (antal och procent): 78 st/50% 
Totalt har 2.383 miljoner kronor sökts från K-pengen 

Bifallna ansökningar: (antal ansökningar)
Teater: 8 (10)
Musik: 42 (64)
Film: 27 (43)
Dans: 17 (25)
Foto: 0 (0)
Annan festival: 8 (10)
Musikfestival: 22 (28)
Musikvideo: 10 (11)
Utställning: 0 (0)
Litteratur: 1 (3) 
Övrigt: 14 (20)

Deltagare/publik 
Egna/samarrangemang: 19 314 personer 
K-pengaarrangemang: 47 788 personer 
Totalt: 67 102 personer 

Föreställningar/konserter/festivaler/
konferenser (inkl K-pengaarrangemang) 
Regionalt: 168 st
Nationellt: 55 st 
Internationellt: 82 st 

Hemsida och sociala medier
Antal användare på hemsidan: 2 435 st (1 883 st år 2010)
Antal unika besök/dag på hemsidan: ca 220 st (ca 210 st år 2010)
Antal fans på Facebook: 1 030 st (828 st år 2010)
Antal followers på Twitter: 279 st (128 st år 2010)

Övrig media
Antal publicerade artiklar i dagspress: 212 st

Samarbeten 2011
Kultur i Väst, Västarvet, Danskonsulenterna VGR, Konst- 
konsulenten VGR, Samverkansgruppen Kultur som förändrar i  
Västra Götalandsregionen, ERY-nätverket,  AER-nätverket, 
Allmänna Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen, länsmusikorganisa-
tionerna, Jeunesses Musicales Sverige, Nätverket 50/50 (ABF, 
SV, NBV, Studiefrämjandet, Medborgarskolan, Folkuniversitetet, 
Bilda, Sensus, MoKS, Kontaktnätet), Fyrbodals kommunalför-
bund, GR, Skaraborgs kommunalförbund, Sjuhärads  
kommunalförbund, Sockerbruket i Lidköping, Leader Sjuhärad, 

Leader Terra et Mare, Get To Know Us Sweden,  U-land och Vi 
unga (inför Ungagemang), Göteborgs Konsthall, Världs- 
kulturmuseet, Kulturföreningen Tåget, DKK (dissektion kultur- 
kompetens), Amnesty, Angelägetskolorna (Fässbergs gymnasium, 
Angereds gymnasium, Karlbergsgymnasiet i Åmål, Schillerska 
gymnasiet, Hulebäcksgymnasiet, Akademi Sinclair Margarete 
Gärde i Uddevalla och Västerhöjds gymnasium i Skövde),  
Kulturkraft Väst, Fritidsledarutbildningen/Ljungskile Folkhögs-
kola, Göteborgs feministiska filmfestival, Teckenspråksutbildnin-
gen/Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, Samverkans- 
modellen/Västra Götalandsregionen, Karlstads kommun,  
Fryshusets ungdomskonferens, Sjöfartsmuseet/Akvariet,  
Kulturkalaset i Göteborg, Stockholm Pride, Kullenfestivalen/ 
Skara, Knarrholmen Festival/Göteborg, Nemesis Production/
Skövde Månefestivalen/Fredriksstad Norge, Fängelset/Göteborg, 
Sinnet/Göteborg, Kultur Vesterbro/ Köpenhamn Danmark,  
Arcosolium/Lerum, Café Mic/Vänersborg, Writing The  
Future/Kungälv, Bryggeriet/Uddevalla, Kulturhuset Bastionen/
Uddevalla, Subkultur Agency/Köpenhamn Danmark, Sterile 
Hermaphrodite/Uddevalla, KB West/Göteborg, Musikföreningen 
Adrian/ Uddevalla, NTV/Skara, Nacksving Studios/Göteborg, 
The Stomping Academy/Borås, Forget/ Skövde, Daniel J/ 
Göteborg, Rock Café/Tirana Albanien, The Tapes/Göteborg, 
Speed of Light/ Uddevalla, The Berndt/Lerum/Göteborg,  
Aggrenation/Göteborg, Moffarammes/Vänersborg, Kungens 
Knektar/Uddevalla, Our Void/Alingsås, Event Ungdomscenter,/
Alingsås, Stubbetorpet Kulturformidling/Oslo Norge,  
Monotonic Illusions/Skövde, Svenska Ambassaden/Tirana  
Albanien, Blekingska Nationen/Lund, Grevedömmet/Mölndal, 
Myckleby Musikfestival/Orust, Vi Drar Till Landet Festival/
Göteborg, Snuss-Stock Festival/Stenungsund, Rocktraum/ 
Aalborg Danmark, Stubbetorpet Open Air Festival/Vänersborg, 
Stourspace/London England, Dragonfly Festival/Falköping,  
Hollow Egg/Falköping, House of Trees/Falköping, Obliq/ 
Göteborg, Oholics/ Göteborg, Nordkraft/Aalborg Danmark, 
Winding Stairs/Göteborg, Dying For Some Action/ Uddevalla, 
Vilja Crew/Töreboda, Stationen/Hjo, Utopia/Göteborg, Rum för 
ung kultur/Göteborg, Picknickfestivalen/Göteborg, Dead note/
Uddevalla, Music Doc/Göteborg, Kulturbrunnen/Tibro, Citizen 
Kino/VGregioenn, Utrum/Göteborg, Novemberfestivalen/Troll-
hättan, European youth capital/Göteborg, Vilja Crew/Töreboda, 
Power Shift/Göteborg, TEDx/Göteborg, Kulturatet/Göteborg, 
Bohusläns museum/Uddevalla, Tavlebords lanthandel/Orust
Cityartlab/Mariestad, Rädda barnen/Borås, Gula huset i Uddebo/
Tranemo, Region Värmland, Villanella/Antwerpen, Lássasino/ 
Göteborg, Kulturpedagog poolen/Tjörn, Region Halland

Kommuner
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 
Färgelanda, Falköping, Herrljunga, Hjo, Härryda, Göteborg,  
Götene, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet,  
Mariestad, Mark, Mellerud, Mölndal, Orust, Partille,  Skara, 
Skövde, Stenungsund, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 
Tranemo,  Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, 
Vårgårda, Vänersborg, Åmål, Öckerö

STATISTIK 2011
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Stubbetorpet Open Air 2011, Brålanda
Foto: Erik Hjortstam
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TANKAR FRÅN STYRELSEN 

1. Varför vill du sitta i KulturUngdoms styrelse?
2. Vad är KulturUngdoms viktigaste uppgift, som 
du ser det? 
3. Vad minns du särskilt från styrelsearbetet 
2011?

Jessica Byrskog, ordförande 
1. Jag vill sitta i KUs styrelse för att ha ett finger med i spelet, 
kunna göra skillnad och påverka hur landskapet ser ut för unga 
kulturutövare i Västra Götaland. När jag var 15 hittade jag ett 
liknande sammanhang i Lund som förgyllde mina tonår. Jag vill 
att fler ska få den upplevelsen.
2. Att vara en klart lysande stjärna på himmelen för alla som 
önskar sig ett kulturellt input i sitt liv! Hit kan man komma med 
sin nyfikenhet!
3.  Ja, det har varit ett lysande 2011. En ny styrelse med härlig 
energi, många fina möten och nya kontakter. Det minns jag som 
tydligast. Energiboosten i styrelsen!

Marian Söderholm, ledamot
1. För att det känns som ett väldigt viktigt och utvecklande upp- 
drag. För att lära mig om situationen för unga kulturutövare i 
regionen, om föreningsarbete, om demokratiska processer, om 
strategier och planering och att få lära känna en massa grymma 
människor!
2.  Att synas, höras och tillgängliggöra kreativt skapande för unga 
människor. Det är dessutom minst lika viktigt att visa omvärlden 
och politiker resultaten av de ungas arbete, att påvisa de positiva 
effekterna av att jobba kreativt tillsammans med andra. För och 
med, alltid!
3. Det fantastiska välkomnandet vi i styrelsen fått av personalen 
och verksamhetsledaren på Kultur Ungdom. Samt att ha fått 
förtroendet att få ett sådant viktigt och ansvarsfyllt uppdrag, 
det känns väldigt bra. Det har varit kul att vara på olika ställen 
i Göteborg och se hur de arbetar också, att bli inbjudna och få 
insyn i andra kulturorganisationer. 

Johan Björklund, vice ordförande
1. För att få att chansen att i alla fall i liten utsträckning vara med 
och aktivt påverka inriktningen på Västsveriges viktigaste  
organisation för ung kultur.
2. Att ge unga chansen att utföra sina planer och tillhandahålla 
verktygen för att de ska kunna göra det, både i form av råd, eko-
nomi eller hjälp att hitta kontakt med rätt person på annan plats.
3. Inget specifikt från själva arbetet, snarare att vara på plats  
under K-dagen. Resultatet av mycket av det som händer i  
regionen samlat på en plats, det var gött.

Anders Bergkvist, ledamot
1. Jag har nominerats av ungdomar och valts av medlemmarna 
att som äldre få vara med och jobba med ungdomskulturfrågor 
i Västra Götaland. Det är för mig ett stort förtroende och ära att 
få det uppdraget. Jag hoppas att min erfarenhet skall komma till 
nytta och erfarenhet i så väl styrelsen som organisationen under 
den tid jag sitter med.
2. Att möjliggöra så mycket som möjligt av all den kraft och 
energi som finns när ungdomar (barn, ungdomar och unga vuxna) 
ägnar sig åt sin passion och ges möjlighet att utforska sitt uttryck 
i ett växande sammanhang. 
3. Det arbetsmöte som var mellan personalen och styrelsen. Jag 
har suttit med i många styrelser såväl inom näringslivet,  
organisationer och föreningar. Men det sätt som alla kom att 
känna sig delaktiga och bidragande till och i arbetet med KU:s 
framtid och strategi kunde jag bara säga wow, f-n(tastiskt) vad ni 
är bra. Eloge till de som förberedde mötet (jag är inte förvånad att 
tjejerna ännu en gång visar att det finns hopp inför framtiden). Jo 
också den fantastiska dagen på Stora Teatern. 

Astrid Ekermo, ledamot
1. För att få ha ett finger med i spelet. Att få visionera och  
diskutera runt så viktiga ämnen som unga och kultur känns som 
ett riktigt lyxgöra. Ett viktigt lyxgöra!
2.  Att främja ungas eget kulturskapande och kanske jämna 
marken lite för dem i den ofta snåriga byråkratin kring  
finansiering och kontakt med myndigheter och liknande. Att ta 
unga på allvar och se till att deras konstnärskap uppmärksammas 
även av vuxenvärlden.
3. Visionsarbetet tillsammans med personalen där vi kom fram 
till många nya initiativ och valde riktning för framtiden.

Mattias Fredén, ledamot
1. Kultur Ungdom betyder väldigt mycket för det levande kultur- 
liv vi ser runt oss dagligen. Jag vill bidra med min erfarenhet 
och min syn på hur man stödjer unga kulturutövare på bästa sätt. 
Samtidigt ger arbetet en insyn i verksamheter runt omkring i 
regionen (och landet) som jag troligen annars skulle missa. 
2. Att stötta och stödja unga kulturutövare utan krångel. Att som 
organisation inte komma ovanifrån och styra, utan vara en axel 
att luta sig mot (oavsett om man kommer från Åmål, Gullspång 
eller Svenljunga).
3. En mycket peppande och utvecklande helg på Sjöfartsmuseet 
tillsammans med personalen.

Fotnot: Valentina Velasquez, styrelseledamot saknas.
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- Vi vill att unga filmare ska hitta rätt. Här 
i regionen finns kompetens och många 
olika organisationer men det finns ingen 
flugfångare!
Så förklarar KulturUngdoms verksamhets-
ledare Sanna Eskilsson varför hon varit 
med och jobbat fram ett förslag kring stöd 
till unga filmare under 2011. Om skapar-
glädjen ska finnas och fortsätta leva måste 
det till en regional satsning, anser Sanna 
och övriga som suttit med i samarbets-
gruppen kring film; Kultur i Väst, Kultur-
sekretariatet och  Film i Väst. Kring filmen 
i regionen finns det en nätverksgrupp där 
bland andra ABF i Göteborg, Göteborgs 
Internationella Filmfestival, Filmhög-
skolan, Bergsjöns medieverkstad och 
GROW (en inkubatorsverksamhet) och 
Göteborgs Filmstudio sitter med.  
Konceptförslaget kallas FILMCLOUD 
och ska ligga klart våren 2012.
Arbetsgruppen kring FILMCLOUD har 
bland annat tittat på hur filmstödet i Skåne 
ser ut och inspirerats av det. Förslaget går 
ut på att det ska finnas en funktion som 
unga filmare ska kunna vända sig till. En 
flugfångare, som Sanna uttrycker det.
- Det ska inte vara upp till filmarna att 
hålla reda på alla strukturer här i Västra 
Götaland, säger hon. Det behövs en koor-
dinator som kan lotsa dem rätt. Inte bara 
en hemsida, inte bara en kontaktperson 
heller, utan en som har en konkret funk-
tion, kan ta ett synopsis-snack, kan erbjuda 
manuskurser och sammankoppling med 
andra filmare, lotsa vidare till andra kon-
sulenter regionalt men också nationellt på 
SFI, en som vet var man kan låna utrust-
ning, och så vidare. För att som verksam-

het få vara med i FILMCLOUD måste 
man ha något att erbjuda unga filmare, det 
ska inte bara vara en lista med tomma  
kontaktuppgifter. Det behövs en fysisk 
person med stora öron och lång näsa!

I förslaget kan man läsa följande under 
rubriken Vår vision:
”Vi vill skapa ett bra strukturerat sam- 
arbete mellan långsiktiga organisationer 
och mer snabbfotade aktörer. Där den 
långsiktiga aktören står för en modell som 
agerar skelett i arbetet med unga filmare 
men där projekt och övriga aktörer gjuter 
skelettet med liv, blod och rörelse.”

Sannas erfarenhet kring film och unga 
säger att det inte alltid är pengarna som 
betyder mest utan att bli synliggjord och 
att hamna i ett sammanhang. Unga filmare 
står ofta utanför allting. Filmpengar ligger 
också utanför koffertmodellen. De unga 
filmarna som kanske gjort fem eller sex 
kortfilmer och deltagit på festivaler, de 
svävar runt. Film i Väst har inte alltid 
beredskap att ta emot dem, med de  
kriterier som gäller där idag och övriga  
aktörer är ofta koncentrerade till stor-
staden – ute regionen är det  riktigt be- 
svärligt. FiILMCLOUDs funktion skulle 
innebära en stor förbättring här.

KulturUngdom har delat ut en hel del K-
pengar till filmprojekt under 2011. Sanna 
tycker inte att den insatsen räcker.
- Vi behöver involvera oss mer i de 
filmprojekt som görs; fråga hur det går, 
stötta längs vägen. Det är en ensam och 
arbetsam resa genom de olika momenten. 

Jag har hanterat en del ansökningar under 
2011, men det är svårt att hinna med. Från 
och med 2012 är det Erik Lundin som 
håller i filmansökningarna och då kan det 
bli lättare att följa upp dem.

Det roligt med filmen är att den ständigt är 
i utveckling, menar Sanna Eskilsson. 
- Filmarna själva är igång tidigare och 
visar stor begåvning och dessutom ökar 
möjligheterna att se film, inte minst via 
olika visningsfönster på nätet. Allt är mer 
tillgängligt, man ser hur andra har gjort. 
Tekniken är bättre och billigare och de 
unga är modigare, de är ofta själva med 
i berättelsen, de vågar ta tag i känslorna 
som ligger dem nära.

Sanna nämner Maria Eriksson, en filmare 
som är bra på det nära berättandet, vilket 
gör att identifikationen är hög bland de 
som tittar.
- Maria är från Västra Götaland och har 
nu gått på DI (Dramatiska Institutet) några 
år och har visat sina filmer på Göteborgs 
filmfestival.

Om Sanna får bestämma finns det om fem 
år gemensamma resurser och en över-
gripande regional intention. Då har vi ett 
kreativt och utvecklingsbart filmklimat - 
något som vi egentligen redan borde ha.

Under 2011 gick K-pengar till 27 film- 
projekt och 3 musikvideoprojekt.  
Totalt belopp: 178 000 kr

UNGA FILMARE BEHÖVER EN VÄGVISARE

“Vi vill att unga filmare ska hitta rätt. Här i regionen 
finns kompetens och många olika organisationer men 
det finns ingen flugfångare!”
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FÖRDELNING K-PENGAR 2011
2011 var ett riktigt bra år för K-Pengar sett till många faktorer. Vi 
kan till och med sträcka oss till att kalla det fantastiskt på många 
olika sätt. Vi har aldrig behandlat och/eller beviljat så många stöd 
tidigare, snittet i kronor per projekt har aldrig varit lägre och vi 
har aldrig haft så många projekt beviljade per vecka.

Men vi sliter också med en del problem, det största är att vi inte 
når så många kommuner som vi önskar. Visst, vi har beviljat stöd 
till projekt ifrån 30 olika kommuner, vilket täcker lite drygt 61% 
av regionens 49, så det är inte helt uselt men där kan vi självklart 
bli bättre. Sen plockar ansökningar från Göteborg lite väl stor 
del av kakan, inom vissa konstformer nästan allt - här har vi ett 
hästjobb att göra! Viss lutning åt Göteborg är självklart svår att 
undvika, en tredjedel av regionens unga invånare bor där, men vi 
vet att vi kan bli bättre och ska förhoppningsvis också bli det.

Sammanfattningsvis är vi mest glada över det positiva och fram-
förallt då över att antalet projekt har stigit samtidigt som snittet i 
pengar per ansökan har gått ner. Är det för mycket att hoppas på 
att den utvecklingen fortsätter?

Statistik 2011
2011 beviljade vi 1 000 009 kronor till 155 projekt med ett snitt 
på 6 451 kronor och 3,4 projekt/vecka. 

Under 2011 mottog vi ansökningar från 35 av regionens 49  
kommuner.

En miljon kronor i K-pengar har under året genererat hela
5 707 530 kronor i totala projektkostnader.

Statistik tidigare år
2010 beviljade vi 993 173 kr till 124 projekt med ett snitt på  
7 993 kronor och 2,6 projekt/vecka.
2009 beviljade vi 900 000 kr till 124 projekt med ett snitt på 
7 258 kronor och 2,4 projekt/veckan.
2008 beviljade vi 900 032 kr till 117 projekt med ett snitt på 
7 692 kronor och 2,25 projekt/vecka.

/Mattias Tell, handläggare K-pengar

Foto: Olle Gustafsson
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Plötsligt var de i Albanien. Natten var ljum, palmer vajade, de 
hade stressat för att hinna med planet i Köpenhamn och nästan 
missat anslutningsflyget också. De hade inte haft lång tid att för-
bereda sig - Mattias Tell, musikkonsulenten på KulturUngdom, 
hade ringt en dag i juni och undrat om de ville spela på Rock the 
Block, en internationell festival i Tirana. Två veckor senare var 
de på plats.
Obliq bangar inte.

- Mattias vet att han kan lita på oss, säger sångaren och  
gitarristen Anders Lagerfors när vi ses på Språkkaféet en måndag 
i gråväder. Det var Mattias som låg bakom att vi gjorde den långa 
Europaturnén 2009, vi var nån slags försökskaniner. Vi var  
pionjärerna och sedan kunde fler band komma efter.

Och i juni 2011 var det alltså Albanien som besöktes under några 
dagar. Kontakten hade gått via Sören Kristensen, en dansk bokare 
som varit involverad i olika samarbetsprojekt sedan 2008 och 
även i Scandinavian Collaboration Tour som gick 2010. Två 
danska band var också med i Tirana, liksom en fransk, en albansk 
och ett spansk grupp.

- En taxichaufför hämtade på oss vid middagstid första dagen, 
vi skulle åka till festivalscenen mitt i stan för att soundchecka 
klockan tre, berättar Anders. Men det drog ut på tiden och inte 
förrän vid  sju fick vi göra det. Och sen skulle vi spela sist. Lång 
väntan.

Väldigt lång väntan eftersom ljudsystemet gick sönder och den 
stackars teknikern blev utskälld av den spanska gruppen. Rock-
konserter hör inte till vanligheterna i Albanien, så det var inte så 
konstigt att det svajade lite. Obliq gick fram till mixplats, tröstade 
och peppade ljudteknikern. 
- Han nästan grät, berättar Anders. Men när vi spelade funkade i 
alla fall utljudet.
I publiken stod både den svenska och danska ambassadören och 
efter konserten bjöds bandet in till den danska ambassaden, som 
stod bakom festivalen Rock the Block. De hade fått EU-bidrag 
för att kunna bjuda in band från flera europeiska länder till  
Tirana. Morgonen därpå fick Obliq veta att de skulle spela  
akustiskt på en klubb samma kväll. Gitarrer lånades ihop, det 
gick bra, det till och med spelades in på podcast. Dessförinnan 
hann de med en tur till Kaspiska havet.
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- Sjukt billigt med taxi, konstaterar Anders och David.
Resan innehöll diverse överraskningar; dagen därpå hade Mattias 
fixat in dem i en TV-studio, där Anders intervjuades tillsammans 
med danska musiker. Och sen var det fika på den svenska  
ambassaden.
- Vi passade på att göra reklam för KulturUngdom, säger Anders.
De tog också chansen att prata med folk i stan, med taxi- 
chauffören och med de andra banden och de kunde konstatera 
att musikintresset är stort i Tirana. Kontakter är tagna och lever 
vidare via sociala medier. 
- Många pratade bra engelska, vi har märkt att unga i östländerna 
lär sig genom MTV, säger David.

Obliq blev till i nuvarande skepnad år 2006. Dessförinnan hade 
de kallat sig One Way Road, haft en person till i bandet och tagit 
sig till Riksfestivalen i Musik Direkt 2005. De for till Östersund 
den gången. Fick inga priser men den tävlingen har betytt mycket 
för dem ändå.
- Ni får aldrig lägga ner Musik Direkt! säger Anders och spänner 
ögonen i mig.
- Det finns ingen ungdomsscen, tillägger David Orebäck, en     

annan av bandmedlemmarna. Spelningarna vi fick på Musik 
Direkt förberedde oss för det som händer nu, det var de enda vi 
hade då.
År 2008 kom förra plattan. Noggranna som de är har de tagit lång 
tid på sig för att spela in den nya, men våren 2012 ska den vara 
klar, en singel ska släppas, en video spelas in och sedan hoppas 
de på rejält med spelningar. Kontaktnät har de byggt via de långa 
Europaturnéer de varit ute på, med stöd av KulturUngdom, så 
nog ska det bli turné. Kanske tar de en sväng till Albanien igen, 
vem vet?

Obliq spelar pop/ambient/electronica, bor i Göteborg och består 
av följande medlemmar:
Anders Lagerfors | sång, gitarr 
John Ericson | trummor, percussion
Jonatan Thomasson | bas, keyboards, kör
David Orebäck | gitarr, keyboards, kör 
 
 
Mer info på www.obliq.se
Foto: Martin Norbergww.obliq.se

AMBASSADÖRER DROG TILL ALBANIEN
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DIY I VÅRGÅRDA
Hennes sångkarriär startade på ett sätt som skulle passat i vilken 
film som helst. Anna Joline satt och spelade och sjöng i sitt  
älskade flygelrum i skolan. Hon trodde att hon var ensam, hon 
hade aldrig velat sjunga för folk eftersom hon inte gillade sin 
röst. Det visade sig då att en lärare hade dröjt sig kvar i lokalerna. 
Läraren hörde sången och blev väldigt berörd. 
Nu har Anna Joline sjungit inför publik desto fler gånger och 
håller på att förverkliga drömmen om att kunna hjälpa andra att 
utveckla sina röster. Hon är mitt i sin sångpedagogutbildning 
på Högskolan för scen och musik i Göteborg och hon fick över 
hundra personer att komma till Kulturen i Vårgårda, sin hem-
kommun, när hon arrangerade en egen konsert i höstas.

KulturUngdom och Bilda stöttade konserten, det var en av 
förutsättningarna för att det skulle fungera. Receptet för framgång 

i övrigt var, enligt Anna Joline Sävefjärd, att först ringa runt och 
kolla så att konserten inte skulle krocka med något annat even-
emang i trakten. Att ha en bra  ljudfirma som hon uppskattat i 
tidigare samarbeten och att teknikern i Kulturen skötte ljuset. 
Fotograf Emilia sponsrade med fotografering och kompisar 
hjälpte till med affischlayout. Sen fick hon se till att affischerna 
verkligen kom upp också. Sedan är det självklart viktigt, menar 
Anna Joline, att samla musiker som man gillar och repa ihop en 
bra konsert. Och trots att hon var noggrann vid val av datum så 
visade det sig att det trots allt var ett arrangemang i en kyrka i 
närheten samma kväll. Annars hade det nog kommit några till.

Hon ser oktoberkvällen i Kulturen i Vårgårda som ett startskott. 
Hon vill göra fler konserter, men då med mer eget material.
- Kanske blir det något i samband med min 25-årsdag, säger hon.

När Anna Joline väl förstod att hennes röst dög tog hon tjuren 
vid hornen och sångdebuten kom i musikalprojektet på estet-
programmet i Alingsås. Då sjöng hon ledmotivet i Lejonkungen. 
Sedan gick hon på audition för sångcoachen John Kincade och 
fick en plats hos honom. Trots att hon hade kikhosta när hon 
skulle sjunga upp.
- Jag gick ett år där, berättar Anna Joline. Det ledde till att jag 
hittade en djupare röst, med mer kropp i. Jag fick också större 
självförtroende, det var nyttigt med studiomiljön.

Första året hon kunde söka Högskolan för Scen och Musik  
sammanföll antagningsproverna med en klassresa till Gambia, 
så i väntan på nästa års ansökningstillfälle studerade hon kyrko-
musik på Hjo folkhögskola. Och bildade familj. Sedan sökte hon 
och kom in. Nu har Anna Joline två år kvar på utbildningen och 
det hon drömmer om är att kombinera sångpedagogarbetet med 
sitt eget musicerande, med sömnad, som hon också tycker om, 
och med familjelivet på landet mellan Alingsås och Vårgårda. 
Hon vill komponera och hålla sig fri från genretänkande. Röt-
terna finns nånstans i pop/soulmyllan och hon vill gärna skriva 
texter på svenska.
- Det är mer direkt, men samtidigt svårare att variera uttrycken 
sångmässigt, tycker jag. Det blir lätt rakt på och visa istället för 
soul.

Anna Joline har sin grund i tron även om hon inte är med i någon 
kyrka. En del av texterna handlar om det, men hon vill akta sig 
för att vara påstridig eller verka som om hon har alla svar. 
- Jag vrider och vänder på de klassiska frågorna hur mycket som 
helst men känner någon slags grundtrygghet i min tro, vilket 
skulle kännas bra att kunna förmedla på något sätt.

När vi träffas gör hon praktik på Kulturskolan i Alingsås. Hon 
gillar det hon ser, särskilt musikproduktionen som håller hög 
klass. 
- Det är fantastiskt att eleverna kan spela in sin egen musik och 
att resultatet blir så bra!

Hon har  under praktiken blivit oerhört inspirerad till att ha med 
inspelningsmomentet i den framtida undervisningen som sång-
pedagog. Ett yrke som Anna Joline ser fram emot - att försöka 
hjälpa andra att utveckla sin egen unika röst. 
- Det är så självutlämnande och personligt med sång. Rösten är 
en del av en själv.
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VILJAN FINNS I TÖREBODA

Vilja Forever hette festivalen som arrangerades 23-24 september 
på Teatern i Töreboda. Den innehöll konserter och workshops i 
film och graffiti. VILJA CREW kallar sig de unga arrangörerna. 
Vilja verkar vara ett nyckelord i nordöstra Västra Götaland.

”VILJA CREW syftar till att bygga upp en mötesplats och platt-
form för kulturutövande unga. Vår vision är att det så småningom 
ska finnas ett ungdomshus i Töreboda där det finns möjlighet att 
inspireras, skapa, mötas och utvecklas”. 
Så skrev Fia Lindahl och Tove Engström, 21 respektive 23 år 
gamla, i sin projektbeskrivning när de sökte K-pengar till festi-
valen. De fick 10 000 kr från KulturUngdom och tillsammans 
med bidrag från Töreboda kommun, Allmänna Arvsfonden, 
Filmverket Skaraborg, Studiefrämjandet m fl så rodde de Vilja 
Forever i hamn. 
De ser den som en inspirationsfestival och det var inte särskilt 
svårt för dem att få hjälp från olika håll, det berättar Fia och Tove 
i KulturUngdoms I Fokus-reportage på hemsidan i augusti. 
- Alla tycker det är väldigt roligt att det äntligen händer 
någonting. Vi har fått mycket plats i tidningen och det har varit 
relativt lätt att få hjälp med material och pengar, säger arrangör-
erna där.

Arrangörerna poängterar hur viktigt det är att tänka nytt och att 
lägga energi på idéerna. Här är viljan igen.
- Att vi kräver ett engagemang av våra deltagare gör det kanske 
lite svårare för oss, säger Fia, men jag tror ändå att det är det  
vinnande konceptet. Vårt projekt handlar om att få andra att 
engagera sig och att de i sin tur skapar egna projekt.

Fia och Tove bor och lever i Töreboda och de har saknat en plats 
att mötas på. De tycker det är ganska fantastiskt att de genom 
festivalen Vilja Forever plötsligt utgör kärnan i kommunens          

ungdomskultur. Men de är glada för det, de ser VILJA CREW 
som ett sätt att förbättra framtiden för Törebodas unga.

Vad gör man annars som ung och aktiv i Töreboda?
- Då åker man härifrån, svarar Fia och Tove. Till Skövde, Maries-
tad eller kanske Göteborg för att få utlopp för sin kreativitet.

Fritidsgården med sitt utbud av godis och tvspel räcker inte, anser 
de och tror att bilden av Törebodas unga som en grupp som inte 
har något intresse av kulturutövande inte stämmer. Problemet är 
att de inte vet hur de ska börja, vart de ska vända sig, vem de ska 
fråga.
- Byråkratin är kanske boven i dramat och likaså okunskap, säger 
de. Det är där vi har tänkt komma in i bilden. Vi motsätter oss hur 
det ser ut nu; att de vuxna bestämmer i så stor utsträckning över 
utbudet av barn- och ungdomsaktiviteter.
De hoppas att de om ett år är etablerade och att alla i Töreboda 
då vet vilka de är och att de går att kontakta om man vill ha hjälp 
med vad som helst. Att det ska finnas replokaler och att ett ung-
domscafé är på gång. Lite längre fram vill de att det ska ha vuxit 
till en hel byggnad som de kan kalla ungdomshus. Bemannat och 
besökt av Törebodas ungdomar.

Och festivalen Vilja Forever kanske blev den skjuts de behövde – 
den var lyckad och i rapporten till KulturUngdom står det:
”Sammanfattningsvis blev festivalen som vi hoppats. Vi råkade 
inte ut för några större problem varken innan eller under festi-
valen och efteråt har vi fått bra respons på vårt arbete.
Jag upplever att vi har nått ut till den publik vi sökt och att de nu 
vet vilka vi är och vad vi vill åstadkomma med VILJA CREW. 
Festivalen var ett fantastiskt startskott som vi kommer ha stor 
nytta av när vi i framtiden håller dialog med ungdomar och driver 
projekt i Töreboda.”

Graffiti workshop på Barn- och Ungdoms-
säkerhetsdagarna i Töreboda
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Bottlecap, Musik Direkt Regionfinal 2011
Foto: Aron Hvass
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BOTTLECAPS RAMASKRI PÅ RÖDA STEN

Det körde ihop sig i juni. Det gick för bra. När det stod klart att 
trion Bottlecap från Göteborg var uttagna att åka till Musik  
Direkts Riksfestival kliade sig killarna i skallen och funderade. 
Hur skulle de lösa att spela på Riksfestivalen i Eskilstuna sam-
tidigt som de arrangerade festivalen på Röda Sten, den som de 
planerat så länge och där de också skulle stå på scen?

Det fixade sig. Visserligen missade de första dagen på Riks- 
festivalen i Eskilstuna, men på fredagsmorgonen dök de upp, 
checkade in på hotellet halv sex efter att ha genomfört Totalt 
Jävla Ramaskri och sedan packat bilen och kört många mil. De 
sov ett par timmar, var sedan redo för informationsmöte, sound-
check, spel på stan och på kvällen finalkonsert tillsammans med 
tiotalet andra akter från hela Sverige.
- Det gick bra, säger Johan Reiman, basisten. Det var fint att köra 
in i Eskilstuna på morgonen, det var vackert och alldeles tomt. 
Sen hade hotellet missat att sätta in en extrasäng i vårt rum så jag 
fick ett eget stort dubbelrum den natten. Eller ett par timmar, då.

Johan är engagerad i kulturnätverket Ramaskri, som startade 
2008. Det är också övriga i Bottlecap, trummisen Marcus 
Nilsson och gitarristen Gustav Påhlsson. I nätverket finns ett 
antal arrangörsgrupper, bland annat Club West, som arrangerar 
klubbkvällar för folk mellan 13 och 18 år och Cirkusön som gjort 
cirkus på Vrångö. Och nya tillkommer.
- En grupp tjejer kom till en föreningsträff i somras och de blev 
intresserade av att arrangera något tillsammans. De gick med i 
Ramaskri och gjorde ett arrangemang på Hinsholmen. Vi lärde 
dem hur man söker pengar, berättar Johan.
Ibland gör styrelsen i Ramaskri evenemang också. De har bland 
annat arrangerat konserter på Meeths och den 2 juni blev det 
alltså Totalt Jävla Ramaskri, en heldag på Röda Sten. De fick stöd 
av K-pengar från KulturUngdom.
- Vi var med på en arrangörskurs med David Dagemark från 
Sticky Fingers, med möten varannan söndag, där vi lärde oss 

mycket kring budget, säkerhet och så vidare. Det var olika teman 
varje gång. Under den tiden började vi fundera på vad vi ville och 
vi kom fram till en endagsfestival, med workshops utanför entrén 
på dagen och en spelning inomhus på kvällen.

Workshopsen handlade om måleri och capoeira och dessutom 
spelade en grupp musiker från Hvitfeldtska. Dagen avslutades 
med marshmallowsgrillning. Sex grupper spelade sedan på 
scenen i bottenplan på Röda Sten. Ett av dem var Bottlecap, 
Johans band. Trion med 70-talsstuk, som var med i Musik Direkt 
redan 2010 och som spelade sig fram till regionseger 2011. Som 
en av tre akter från Västra Götalandsregionen fick de alltså plats 
på den stora Riksfestivalen. ”Kvällens gottepåse och kaloribomb. 
Totalt flippade och egna.” skrev Regionfinalsjuryn om dem.
- I september släppte vi en singel, berättar Johan Reiman. Sedan 
gjorde vi 10-15 spelningar. Nu skriver vi nya låtar och hoppas 
spela in i vår. Kanske blir det en fullängdare.

Bottlecap repar i Bunkern, som ligger i anslutning till Älvsborgs 
fritidsgård i källaren på Påvelundsskolan. Hösten 2011 jobbar 
Johan där också, han har hoppat in på ett föräldravikariat och har 
hand om Rockskola och gitarrkurser. Han trivs. Bunkern fungerar 
bra, vid sidan av replokaler finns där också studio och foto- och 
filmutrustning och kurser anordnas i det som de unga vill ha. Alla 
har nycklar till de lokaler de behöver. 
- Det är skitcoolt här. Vi repade i en kyrka först, men insåg att det 
här stället var bättre, säger Johan. Det är bra att det finns fotostu-
dio och photoshop så man kan göra egna omslag och vi kan repa 
mycket mer. 
Även de andra arbetar inom fritidsverksamhet, Gustav på 1200 
kvadrat i Frölunda och Marcus på fritidsklubb. Men de satsar hårt 
på Bottlecap. 

Hur ser framtidsdrömmarna ut?
- Vi drömmer inte så mycket, vi planerar, slår Johan fast.
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En ny jazzvåg rullar in över landet. Unga 
musiker gör kopplingar mellan hiphop, 
rock, pop och jazz. Stilarna mixas på nya 
sätt och på exempelvis Parken i Göteborg 
arrangeras numera jazzkonserter regelbun-
det.
En del i den här nya vågen är den 
framgångsrika trion från Tranemo, Curly 
Camel. I augusti vann de Svenska Jazz-
riksförbundets stora tävling på Fasching, 
”Unga Jazzkometer”. Nästa sommar  
kvitterar de ut vinsten – de reser till Syd-
afrika och spelar på Afrikas största musik- 
och kulturfestival.
 
I flera år har Musik Direkt samarbetat 
med Svensk Jazz och levererat unga 
grupper till deras tävling, som förr gick 
på Nalen och numera är överflyttad till 
Fasching. De senaste åren har det här i 
regionen blivit ett samarbete med Kultur 
i Väst - de har plockat ut den grupp ur 
Musik Direkt-leden, som fått representera 
Västra Götaland. Kultur i Väst har stått för 
omkostnaderna i samband med Stock- 
holmsresan och för en dag med coachning 
av en etablerad jazzmusiker. År 2011 val-
des Curly Camel ut. Och när de fick frågan 
vem de ville ha som coach var valet lätt: 
Magnus Öström.
 
- Vi träffade honom 2008 i samband med 
en minneskonsert över Esbjörn Svensson, 
berättar August Björn, pianist i bandet. 
Han kom ihåg oss!
Curly Camel trodde aldrig att Magnus 
(som är trummis och tidigare medlem i 
Esbjörn Svenssons trio) skulle kunna eller 
vilja komma och coacha dem, men det 
ville han och det gjorde han. Och när de 
ropades upp som vinnare ropade Magnus: 
I knew it!
Det berättar August och Mario Ochoa med 
lysande ansikten. Dagarna i Stockholm är 
ett fantastiskt minne.

- Allt, hela den grejen var bara PANG! 
säger Mario. 
Att få träffa en massa andra musiker, som 
spelar musik som påminner om deras 
egen, det händer inte så ofta, berättar de. 
Efter spelningen och vinsten satt de på ett 
hotellrum tillsammans med tre andra band 
och bara lyssnade på och pratade musik 
hela natten. Något firande på stan var inte 
aktuellt.
- August är inte 18. Det blev en ham-
burgare på Max, säger Mario.
Och Magnus Öström var ett stort stöd, det 
blev familjärt med honom, berättar de.
- Han satt vid vårt bord på Fasching och 
käkade köttbullar. Det var en stor trygghet 
att han var där, säger August.
August, Mario och Augusts bror Isak som 
också ingår i bandet, trodde aldrig att de 
skulle vinna. Det fanns så många skickliga 
musiker där. Att de ändå gjorde det tror de 
beror på att de har en egen grej och att de 
gör något nytt av alla sina influenser, de 
tar inte efter. Att de är ett band, som spelat 
ihop i flera år och som känner varann så 
väl. De är heller inte indragna i storstads- 
kulturen, även om de ofta sticker ner till 
Göteborg och går på konserter. Att bo i 
Tranemo ger dem tid och möjligheter att 
hitta det nya och egna utan att snegla på 
det som ”gäller”. De lovordar sin hemort. 
Här finns folk som vill.
- Det är fantastiskt i Tranemo när det 
gäller kultur, säger Mario. Det finns  
intelligenta människor som satsar här, flera 
tillställningar växer. Global Festival till 
exempel.
 
Curly Camel hyllades av hela Tranemo när 
de återvände från Fasching, de fick bland 
annat spela mitt inne i en konstut- 
ställning. Lokalen var full av folk, pressen 
var där och alla var stolta över att de  
vunnit det fina priset att få spela på  
National Arts Festival i Grahamstown i 

Sydafrika. Ingen Jantelag synlig i  
Tranemo, sålunda. Och i slutet på juni 
2012 åker de.
- Det kommer band från hela världen, 
berättar August. Vi representerar Sverige 
och det är visst Afrikas största musik- och 
kulturfestival, den brukar ha 200 000 
besökare.
 
Den unga trion – de är födda -91, -93 och 
-94 - har haft ett fantastiskt år. I januari 
släppte de sin första fullängdsplatta Mono 
Human och om den skrev tidningen Lira 
bland annat såhär:
”På skivan hörs musik som spelas med 
stor inlevelse och starka känslor. August 
Björns pianospel har flera ansikten. Här 
finns både sväng men framförallt lyriska 
partier där varje ton spelas med eftertanke 
(…) Musiken har en egen atmosfär (…) 
Jag ser fram emot att följa deras fortsatta 
musikresa.”
 
Skivan säljer bra på nätet och de har fått 
många lyssnare världen över. Även deras 
konserter har lovordats och sedan kom 
då segern på Fasching. Allt detta har 
inspirerat och det gör att de repar ännu 
mer, de skriver och lyssnar och jammar. 
Visserligen bor basisten Isak Björn på 
Tjörn numera och går på Billströmska 
folkhögskolan, men August och Mario 
går kvar på musikprogrammet i Gislaved 
och de träffas ofta och bara jammar. Det 
är utvecklande och Mario, som tidigare 
haft ett visst motstånd mot att öva på sina 
trummor, han säger att han är glad över att 
han nuförtiden är sur på sig själv när han 
inte övar...Och de är tacksamma över det 
stöd som de fått.
- Det är så otroligt viktigt att sådant 
som Musik Direkt finns. Får man ingen 
uppmuntran, händer det aldrig något så är 
risken stor att man tröttnar, säger August. 

CURLY CAMEL SURFAR PÅ JAZZVÅGEN
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TEDxYouth samlade sexton talare och hundra lyssnare på plats 
i Hotell 11 i Göteborg i november.  Många många fler unga höll 
sina 18-minutersföredrag runt om i världen – i Sverige även i 
Stockholm -  under dessa TEDxYouth-dagar i 19-21 november 
2011. Det var andra gången som eventet arrangerades i Göteborg 
och KulturUngdom var med och stöttade det hela, precis som 
premiäråret 2010. 
Allt som hände på scenen den 20 november finns att uppleva på 
nätet nu – det är metoden för TED, detta växande projekt som 
syftar till att sprida kunskap och nya idéer på ett sätt som  
verkligen når ut. 

Det var när internet började användas som TED fick fart på all-
var. Från att ha varit en grupp forskare i Californien som delade 
med sig av sina kunskaper i korta föredrag så spreds dessa nu 
över världen och med hjälp av bidrag från stora organisationer 
och företag har stiftelsen TED vuxit och differentierats. Särskilda 
event för kvinnor, barn, universitet och för unga har tillkommit 
under senare år. X:et betyder att det handlar om lokala arrange-
mang, fristående från stiftelsen, som lånar varumärket. De kan 
hållas i allt ifrån kongresshallar till klassrum. Alla föredrag filmas 
och publiceras på nätet. 

När filmarna, journalisterna och arrangörerna Axel Lindqvist och 
Carl Ternstedt bad deltagarna att få in lite synpunkter på TEDx 
Youth i Göteborg fick de bland annat följande information från 
Gustav Johansson, som 2010 höll ett föredrag om sitt ämne mole-
kylärbiologi:
Gustav har efter detta tilldelats Anders Walls stipendium för 
naturvetenskaplig forskning och har i samband med det blivit 
omnämnd som ”forskningsmissionär”. Hans föredrag har använts 
som läromedel på en gymnasieskola i Göteborg. Gustav har 
intervjuats av tidningen vi och där placerats in under rubriken 
”På uppgång”. Han är dessutom invald i styrelsen för Vetenskap 
och Allmänhet. Själv känner han att TEDxYouth var ett viktigt 
startskott för allt detta. Gustav fungerade i årets TEDx som pro-
gramledare.
Josef Kiswani, som under några år levde hårt i kriminella kretsar, 
är numera projektledare och skriver i mejlet till Axel och Carl:
”Efter att ha fått chansen att uppträda på TEDx har det skapats 
många nya möjligheter för mig. Det har kommit så många efter-
frågningar nu, att jag håller på och starta min hemsida och ett nytt 
företag, där jag ska ut och storföreläsa. Så det ni bidrog med till 
mig var grymt häftigt och jag är jättetacksam.”
Och Johanna Lakso, som inledde hela TEDx Göteborg med sitt 
tal om miljö och energisystem, skriver:
”Efter talet har jag fått så mycket fin respons och blev även kon-
taktad av en professor på Chalmers som absolut tyckte jag borde 
doktorera efter min examen. Hela arrangemanget har verkligen 
öppnat nya dörrar för mig och jag är så otroligt glad att jag del-
tog!”

Det som hände på scenen i Hotel 11 handlade om allt från hur 
glädje är smittsamt, till solstormar, modern dans, drömmar om 
framtiden, evolutionär arkitektur, foto, hållbarhet och framtida 
design och mycket mer. Dessutom gjorde The Naima Train och 
Sixten and the Cupcakes bejublade musikframträdanden. Det hela 
live-streamades på GP:s hemsida och allt teckentolkades. 
- Det var 2 000 tittare på GP och 550 personer som såg tecken-
tolkningen, säger Carl Ternstedt.

Hur har de fått kontakt med föredragshållarna?
- Vi har hittat dem genom att prata med folk – det är det bästa - 
men också genom KulturUngdoms hemsida och GR Utbildnings 
nätverk. Vi har läst krönikor av tidigare Graffiti-reportrar på 
GP och tagit kontakt med dem, och vi hade en monter på Gym-
nasiemässan. Och någon tipsade om sin flickvän, berättar Axel 
Lindqvist.

Evenemanget är tänkt att vara lokalt förankrat så de flesta kom 
från Göteborgsområdet, men en av föredragshållarna hade rest 
från Stockholm och en kom från Helsingborg, berättar de. Viktigt 
är att ha god kontakt med de som framträder och kunna coacha 
dem.
- En träff hade vi med talarna innan, berättar Axel. 
- Det går att utveckla, säger Carl, vi skulle gärna träffa dem flera 
gånger.

De 20 000 kronorna som KulturUngdom gick in med, vad be-
tydde de?
- Allting! säger Axel snabbt och med eftertryck. Det innebar att 
vi kunde boka lokal och teknik och att vi hade pengar till nöd-
vändiga utgifter som frukt och lunch.
Medel kom också från bland annat GR Utbildning och Lean 
Education.
- Vi söker inte bidrag, vi ber om dem, säger Carl. Det är en  
jätteprocess att jaga pengar. Vi vill ha en treårsplan, avsätta tid att 
hitta ungdomar redan nu. Det skulle ge en trygghet. 

Därför har de båda börjat boka möten med finansiärer redan 
veckorna efter TEDxYouth 2011. Målet att ha en grundbudget 
inför kommande event.
Axel Lindqvist:
- Vi vill fortsätta, men det är ett hårt arbete. Finns inte mötes-
platsen går det inte att bygga vidare. Eftersom vi inte har någon 
grundfinansiär måste vi börja om varje år. Vi vill ändra på det.

TEDxYOUTH DAY
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Det var jätteroligt. Att se det färdiga resultatet, alla som var där, 
de många som kom fram och visade uppskattning, det var en ego-
boost som heter duga. Det är 12h-festivalsarrangörerna Caroline 
Furness och Richard Tideström överens om.
Men dagen startade i kaos.

- När jag valsade in på Världskulturmuseet på morgonen fem 
minuter försenad var jag ensam! berättar Caroline. 
Det visade sig att Aina Florin var magsjuk och Erik Lundin 
– båda från KulturUngdom - satt fast i trafiken. Richard var 
tvungen att göra ett prov i idrott och gå till tandläkaren. De andra 
var sena av andra orsaker. Caroline hann få lite panik, men så 
småningom löste det sig, funktionärerna från Fässbergsgymnasiet 
och Angeredsgymnasiet kom och när dörrarna slogs upp kl 12 
fredagen den 13 maj var lokalerna redo och alla på plats. 1 000 
personer besökte Angelägets 12h-festival 2011.

Caroline Furness gick in i arbetet med festivalen tillsammans 
med sin kompis Lotta Landqvist. Båda var elever på Fässbergs-
gymnasiet och de insåg snart att två personer var för lite. De 

kontaktade Richard Tideström, som hade ett rejält nätverk och en 
hel del erfarenhet av att arrangera, inte minst inom elevkåren.
- Jag var först PR-chef och sedan ordförande i elevkåren på 
Fässberg, säger han. Det är en underbar grej, Fässberg var med 
och startade den vågen i Göteborg. Bara elever är med i kåren, de 
betalar en medlemsavgift på 20 kronor per år.
Richard hade bland annat varit med och arrangerat fotbolls- 
turneringar tillsammans med andra kårer i Göteborg med bortåt  
2 000 personer i publiken. De kunskaperna fick han användning 
av under 12h-festivalen.
- Jag hade funktionärsansvaret. Det var inte helt lätt att göra upp 
scheman eftersom flera av de som jobbade från Fässberg också 
skulle uppträda. Mellan 30 och 40 personer var med i  
funktionärsgruppen.

Caroline och Richard har lärt sig mycket av festivalen, tycker de. 
Framförallt att planera, att marknadsföra, att kontakta folk i tid - 
och att inte riktigt lita på dem utan att kolla noga och ha extra-
personer i beredskap.
- Vi har sett arbetet bakom, sett hur det går till. Tidigare trodde 
jag att alla som arrangerade festivaler och workshops var ut-
bildade, säger Caroline.
Det var ett ”mörker” att märka att det inte var så, tycker hon. Men 
fantastiskt att se att Fässbergsgymnasiet och Angeredsgymnasiet 
kunde fixa det.
- Tänk att vi kunde få dit stora artister som The Naima Train, det 
trodde vi aldrig. Och att arrangera så mycket för så många!
- Jag trodde det skulle börja brinna eller något sådant, säger  
Caroline. Men så blev det så bra. Jag är stolt över det.

Via 12h-festivalen och tips från Aina Florin hamnade Caroline 
och Richard  också i arrangemanget Art Shift, som är en del av 
Power Shift, en organisation som enligt hemsidan:”framförallt 
vill belysa klimatfrågan ur de ungas perspektiv och hur akut  
situationen är med tanke på vår framtid.”
Det lät kul, tyckte Caroline. 
- Vi fick i uppgift att hålla en workshop, men visste inte riktigt 
vad vi skulle göra.
Att trycka T-shirts kom som ett förslag från Art Shift, och så blev 
det. Richard var med i en grupp som tillverkade ett konstverk av 
tomkartonger, vilket också skulle fungera som klotterplank. Det 
hela gick av stapeln den 7-9 oktober och workshopsen hölls på 
Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.
Richard och Caroline är inte helt nöjda med informationen de 
fick, men gillade själva evenemanget.

En tredje aktivitet som de båda var involverade i 2011 var K-
dagen den 7 maj på Stora Teatern i Göteborg. De deltog på kon-
ferensen på förmiddagen tillsammans med andra unga kultur-
aktörer från regionen och höll sedan i en workshop. 
- Vi var så inne i 12h-festivalen då, eftersom den skulle hållas 
veckan efter, så vi trodde att vi skulle prata om den, säger  
Richard. Men vi fick uppdraget att hålla en workshop.
Kul var det att vara med på Storan i alla fall, tycker de.

Nu läser de båda korta kurser på universitetet. Längre utbild- 
ningar får vänta. Kanske har det myckna arrangerandet spelat in 
där.
- Vi behövde ett år där vi kan slappna av lite!

SLIT OCH GLÄDJE

Angelägetfestival
Foto: Caroline Nyman



  29

Skulle Anton Nordqvist få praktik på ett bokningsbolag skulle 
han vara Vårgårdas lyckligaste kille. Han har redan bevisat för 
sig själv och andra att han kan arrangera – det gjorde han den 
26 maj när Vårgårdayran drog in i samhället på slätten. Där han 
tycker att mycket mer borde hända. Och han själv är gärna med 
och bidrar. I mars 2012 blir det en ny yra. Eller vad den nu  
kommer att heta.

- Jag hatar när band inte får spela! säger Anton Nordqvist som 
går sista året på gymnasiet i Vårgårda och hoppas komma in på 
Music & Event Management i Kalmar när han är klar där.

Och han älskar när festivaler kan erbjudas gratis. Som i maj 2011 
när han eldade på några av sina kompisar i klassen och fick dem 
att förstå vilken bra idé det var att arrangera en festival i sam-
band med att den nya aktivitetsytan invigdes. De kallade den för 
Vårgårdayran. Idén såldes med framgång in till kommunen och 
till sponsorer. De fick hjälp av skolan och fritidsgården, de fick 
10 000 i K-pengar från KulturUngdom och Vårgårdas invånare 
kunde gå på gratisfestival. Mellan 700 och 800 kom.
Trots akut spöregn under kvällen.
- Det regnade så mycket att presenningen som skyddade ljuset 
såg ut såhär, säger Anton och visar en hängmatta med handen. 
Sen svimmade ljudteknikern också, berättar han. Ambulans fick 
tillkallas. Lyckligtvis var det bara blodsockerfall och turligt nog 
hade teknikern en kollega på plats, så det löste sig. 

Tre lokala band fick chansen att spela – The Crush, When 
Memory Calls och The Pride. Dessutom stod The Bjorns och The 
Rumble på Vårgårdayrans scen mellan kl 17 och 23 då, i slutet av 
maj. 
Vad tyckte grannarna om det?
- Vi hade tryckt 200 lappar som vi delade ut till de som bor  
närmast berättar Anton. Det var uppskattat. Kan vara ett tips till 
andra som arrangerar.

Det spelades inte bara musik den här dagen. På den nya  
aktivitetsytan kan allt möjligt hända och samtidigt som banden 
stod på scenen pågick streetbasket och Vårgårdas Sverigetvåor 
i volleyboll  spelade match. Det funkade bra att blanda och det 
verkade vara uppskattat.
Anton erkänner att han var en dålig projektledare genom dra ett 
alltför tungt lass själv. Det var en av de saker han lärde sig genom 
sitt första arrangemang. Samtidigt är det svårt att vara för många i 
förberedelserna, tycker han.
- I vår blir det bara jag och Elin Johansson, säger han. Och så 
fungerar resten av klassen som funktionärer.
Festivalen 2012 kommer de att göra som sitt slutprojekt i gym-
nasiet och eftersom de ska ut på praktik under senare delen av 
våren måste den genomföras redan i mars. Vilket innebär att de 
måste vara inomhus. Kulturen i Vårgårda är bokad den 24 mars, 
meddelar Anton, och han säger att han funderar på hur de ska 
göra med entrén. Helst skulle han vilja att det var gratis, men 
kanske behöver budgeten fyllas på med lite biljettintäkter.

Anton är glad över att bidra till att det händer saker för unga i 
samhället där han vuxit upp. Han tycker fritidsgården gör ett bra 
jobb, men för de något äldre erbjuds inte mycket.
- Det saknas en riktig scen för unga, säger han. Hur dyrt kan det 
vara med en lokal och ett PA? Det finns en nedlagd biograf, jag 
har kollat lite, men det är visst inte kommunen som äger den. Det 
skulle funka att ha en konsertlokal i här! slår han fast och jämför 
med Vara som har sitt konserthus och dit folk vallfärdar.
- Går det där så borde det gå här! Både vägen och järnvägen går 
ju genom Vårgårda! 

Säger Anton Nordqvist, 19 år i januari 2012 och en av Sveriges 
nya musikarrangörer

BANDEN MÅSTE FÅ SPELA

“Går det där så borde det gå här! Både vägen 
och järnvägen går ju genom Vårgårda!” 
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Kullenfestivalen 2011, Skara
Foto: Erik Hjortstam
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Inledning 
Vi lever i en spännande tid. Att innan året 
satt igång ordentligt skriva KulturUng-
doms Verksamhetsplan är en trixig upp-
gift. I stora drag så vet vi vad som kommer 
att prägla verksamheten under året men 
varje år så stöter vi på en ny verklighet 
och nya upptåg som inte var del av ut-
gångsplanen, så är det när verksamheten 
ska följa de av andra tagna initiativ. Nya 
spännande samarbeten både inom regionen 
men också utanför landets gränser. 

Vi har byggt upp en ny mer samarbetande 
och sammansvetsad verksamhet och vi har 
en mängd nya samarbeten runt omkring 
oss. Vi står inför en ny KSU-period som 
tar sin start 2013. Ytterligare uppdrag och 
förväntningar ligger och väntar på att få 
bli till verklighet och kläckas. Än så länge 
är vi värmelampan över dessa okläckta 
idéer och projekt, vars skal snart kommer 
ge vika. 

Verksamhetsplan 2012
KulturUngdom ska vara en jämlik 
verksamhet och genomsyras av Jäm-
ställdhet, Mångfald och Tillgänglighet. Vi 
ska arbeta enlighet med de av styrelsen 
formulerade visionerna.

Vara aktiva i arbetet att öka antalet  
medlemmar till föreningen. 
Marknadsföra och finnas med i olika 
samarbeten. Verka stärkande i våra redan 
etablerade kontakter och hitta nya sätt att 
möta fler medlemmars behov. Så att fler 
hittar till verksamheten.

KulturUngdom ska finnas med  i nya 
samarbeten med projekt, verksamheter, 
organisationer och institutioner.
Identifiera och intensifiera samarbetet med 
verksamheter som kan vara till gagn för 

unga kulturutövare i regionen. Det kan 
vara enskilda verksamheter eller  
kommuner.  
 
Stärka och utveckla samarbetet med 
den sekundära målgruppen. 
Med den sekundära målgruppen menar vi 
de som arbetar med unga. Vi ska finnas 
som ett självklart bollplank för dessa  
personer och deras verksamheter. Här 
finns det mycket arbete som kan göras för 
att underlätta för utveckling. 

Delta i och koppla samman relevanta 
nätverk så att vi deltar i hela Västra 
Götaland.
Söka och stötta på platser och i verksam-
heter som vi kanske inte vet vilka de är 
idag. Det handlar om att strategiskt dra 
riktlinjer för samarbeten och nätverk så att 
vi gör ett så bra arbete som möjligt. 

Skapa utvecklingsformer för Kultur-
Ungdom Väst AB. 
Hitta verksamhetsområdet för KulturUng-
doms eget aktiebolag så att det utnyttjas på 
bästa sätt av ägarna, det vill säga med-
lemmarna i föreningen KulturUngdom.

Stärka internationella relationer och 
nätverk. 
Fortsätta att arbeta för en ung mobilitet 
i samarbete med andra initiativtagare i 
Västra Götaland och Europa. Bygga upp 
en bra infrastruktur som gör det enklar att 
resa utanför landets gränser och förenklar 
återkoppling av erfarenheter. 

Agera och verka inom VGregionens 
kulturpolitiska vision och i samarbete 
med dess verksamheter vara med i ut-
vecklingen.
KulturUngdom ska fungera som ett vitalt 
organ inom regionens kulturliv. Vi ska 
vara lyhörda och fungera i samklang med 

den utveckling Västra Götaland arbetar 
för. 

Delta i den nationella och inter- 
nationella utvecklingen av kultur och 
ungdomspolitiken.
KulturUngdom ska utgöra en remiss och 
diskussionsinstans för ungdoms- och 
kulturfrågor för att på så sätt tala för vår 
målgrupps bästa inom många dimensioner. 

Utveckla arbetet med K-pengar och 
få ännu fler kommuner med i ansök-
ningarna. 
Marknadsföra och utveckla spridnings-
former så att fler unga får reda på att K-
pengar finns som ett verktyg för att stötta 
deras projektidéer. 

KulturUngdoms ekonomiska bild inför 
verksamhetsåret 2012:
Kulturstrategiskt uppdrag, VGR: 
3 780 000 kr 
Länsmusikuppdrag, VGR: 1 507 000 kr 
Basverksamheten utgör 14 anställda i 
olika former, lokaler, resor, administra-
tion, inventarier, samverkansstöd, arvoden, 
marknadsföring, hyror, ljud och ljus-
anläggning samt Musik Direkt, med-
lemsavgift till Nätverket 50/50, UKM 
och Musik Direkt/Jeunesses Musicales 
Sverige. 

Projekt med annan form av regional  
finansiering:  
Angeläget, K-pengaadministration och 
Internationell samordning av ungdoms-
frågor, Nationell samordnarfunktion för 
Musik Direkt, K-pengar:  
1 300 000 kr.
På delegation K-pengar 1 000 000 kr 
Nationella projektmedel: 1 747 000 kr, 
beviljades för projektet Utopia från Arvs-
fonden 2011-2012. 

VERKSAMHETSPLAN 2012
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Illustration av Jonas von Essen, UKM Riksfestival 2011
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ÅRSREDOVISNING 2011
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Musik Direkt 2010, Riksfestival i Uddevalla.

Dragonfly Festival 2011, Falköping
Foto: Erik Hjortstam



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

“Här finns det ingenting att göra och därför 
är allting möjligt” /Vilja Crew, Töreboda



BOX 13037 | 402 51 GÖTEBORG | 031-848880 | WWW.KULTURUNGDOM.SE


