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VERKSAMHETSLEDAREN INLEDER

66 731. Där har du antalet unga i Västra Götaland som berördes 
av KulturUngdoms verksamhet under 2012. 66 731 kreativa, 
ambitiösa, talangfulla och engagerade personer. Ett gäng av dessa 
är konstnärer, arrangörer, musiker, filmare eller fotografer. En del 
utövar slöjd och hantverk i olika former, andra är skåde-
spelare, projektledare, entreprenörer, skribenter, dansare eller 
har ett generellt kulturintresse. Rätt många har också sökt och 
beviljats K-Pengar, ett kulturstöd som vi förvaltar på uppdrag 
av Västra Götalandsregionen. Hela 155 projekt har delat på en 
miljon kronor, närmare bestämt. Det ger ett genomsnitt på 6 438 
kr per projekt och tre beviljade projekt per vecka. Rätt trevliga 
siffror tycker vi. 

Något som är ännu trevligare är förstås att få berätta om de 
fantastiska projekt som dessa slantar genererat. Jag tänker bland 
annat på Slöjdlustar och deras fina kalender, Forest Star och mer 
dans och kärlek till folket. Jag tänker också på hiphop-pionjärer, 
omfattande Europa-turnéer, tänkvärda filmer, miljömedvetna 
klädbyten, spännande utställningar och angelägna festivaler. 
Dessa grymma projekt och många fler kan du, kära läsare, ta del 
av i denna verksamhetsberättelse. 

KulturUngdom är som bekant en ideell förening. Våra med-
lemmar är bosatta och verkar runt om i hela regionen. Vi kan 
stoltsera med medlemmar i alla 49 kommuner, totalt drygt 7 000 
st. Också det en trevlig siffra. 

Och när vi ändå har det så här trevligt tar vi självklart till-
fället i akt och tackar Västra Götalands kulturnämnd för visat och 
förnyat förtroende; vi är galet peppade inför en ny KSU-period 
2013-2015. Tack för att ni ser vårt arbete och inser att den unga 
kulturen är framtiden. Vi blickar med ödmjuk tillförsikt framåt 
med förhoppningen om att vårt uppdrag inom en inte alltför av-
lägsen tid landar i en mer långsiktig och permanent form. 
Vi riktar även ett stort tack till alla eldsjälar, föreningar, nätverk, 
institutioner och organisationer som brinner för målgruppen, 
kultur och det egna skapandet. Tillsammans är vi starka. Och 
framförallt vill vi rikta ett hjärtligt tack till våra fantastiska med-
lemmar som under det gångna året inspirerat, engagerat, 
arrangerat och skapat. Ni är KulturUngdom.

/Andreas Sollén - Vik. Verksamhetsledare
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Är du arg och rastlös? Gillar du att resa 
och resa och vänta och vänta och sova 
trångt och obekvämt för att få röja på scen 
nån timme mitt i natten? Utan att tjäna mer 
än att det möjligtvis går runt? 
Då kan brötrockturnéer i Europa vara din 
grej.

Det är i alla fall det bästa Ellinor Ander-
sson och Stefan Eliasson i Dying For 
Some Action vet. De gör skäl för band-
namnet. När de båda kommit till vägs ände 
med sina respektive band i Uddevalla för 
ett par år sedan började de klättra på väg-
garna, lyssna på grupper i sin närhet och 
känna: Va fan, det där kan vi göra bättre!
De båda gitarristerna slog sig ihop med 
trummis, basist och sångerska och satte 
igång. Sedan dess har varje ledig stund 

gått åt till bandet. Även om de jobbar med 
annat så är det i musiken som hjärtat finns.  
Och 2012 blev ett bra år, konstaterar de. 
Med KulturUngdoms stöd drog de ut på 
vägarna.
– Spelningar i nio länder, det är inte så illa, 
säger Ellinor Andersson.

I november deltog de i showcasefestivalen 
Sørveiv i Kristiansand i Norge till-
sammans med tre andra rockhjältar från 
Västra Götaland, Bottlecap. Tidigare under 
året avverkade Dying For Some Action 
en sväng till Portugal och en längre turné 
i Europa. Sju länder där. Med på resorna 
hade de Claudio Ernesto, som de lärt 
känna genom KulturUngdom.
– Utan honom hade det aldrig gått, är  
Ellinor och Stefan överens om. Han körde, 

han var ljudtekniker och gjorde hundgörat 
som turnéledare.
– Han tog hand om oss på Metal Town 
också, tillägger Stefan. 
Det var tur att de hade Claudio då. För där 
kändes det lite darrigt. Fast de spelade på 
den mindre scenen på efterfesten skulle de 
behövt mer rutin.
– Helst ska man nog ha spelat tio år med 
samma band för att fylla en sådan scen, 
säger Ellinor. Men vi växte av det.

Annars är de inte typerna som ser ett de-
cennium i samma band med spelningar ett 
par gånger om året som ett mål. Då är det 
bättre att köra på i fem år och ha massor 
med gig, tycker de.
– En turné var tredje månad sådär, det 
skulle vara perfekt!

DYING FOR SOME ACTION UTE I EUROPA
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När vi träffas har de lite huvudbry efter-
som de letar nya bandmedlemmar. Det är 
mycket som ska stämma. Inställningen till 
turnerandet måste de dela, det är nödvän-
digt. Och så ska det funka med raka rör. 
Varken Stefan eller Ellinor är mycket för 
att linda in sina åsikter.
– Vi måste kunna säga till varann om 
något inte låter okej, säger Ellinor. Utan 
att någon blir sårad. Man vill ju bara få det 
så bra som möjligt.

Låtarna skriver de tillsammans efter att 
någon, oftast Stefan, kommit med ett riff 
eller en idé. Sedan låter de musiken sjunka 
in, spelar in, lyssnar, förbättrar. Nu är de 
sugna på en ordentlig inspelning. De har 
redan varit uppe i Stockholmstrakten, 
hos producenten Thomas Skogsberg, som   

jobbat med band som Backyard Babies 
och Hellacopters, och gjort en ep.
– Han vill gärna jobba med oss igen, säger 
Ellinor.

Dying For Some Action har upplevt en 
hel del action under 2012. Och de är glada 
för hjälpen de fått från Mattias Tell på 
KulturUngdom.
– Ja, KulturUngdom har gett oss ett stort 
förtroende, säger Ellinor. Många band 
finns ju registrerade som medlemmar 
där, alla har samma chans och så fick vi 
den! Det sporrar oss att göra vårt bästa 
och tänka på hur vi bemöter arrangörer 
och andra vi möter på turnéerna. Mattias 
har verkligen gjort ett bra jobb och vi har 
fått massor av kontakter. Vi är jättetack-
samma!

DYING FOR SOME ACTION
ONE LEGGED WHORE TOUR

11.16 @ Alhambra, Oldenburg, DE
11.17 @ La Datscha, Potsdam, DE
11.18 @ Klub Fabrika, Poznan, PL
11.20 @ Submarine Club, Litvinov, CZ
11.21 @ Suway to Peter, Chemnitz, DE
11.22 @ Cross Club, Prague, CZ
11.23 @ Jatka Club, Vsetin, CZ
11.24 @ Metroclub, Sálá, SK
11.25 @ Underground, Kromeriz, CZ
11.27 @ Crazy Mama, Budapest, HU
11.28 @ Mochvara, Zagreb, HR
11.29 @ Shelter, Vienna, AT
11.30 @ Club Wakuum, Graz, AT
12.01 @ Ballonfabrik, Augsburg, DE

“Ja, KulturUngdom har gett oss ett stort förtroende, säger 
Ellinor. Många band finns ju registrerade som medlemmar 
där, alla har samma chans och så fick vi den!” Foto: Fredrik Augustsson



6

Zooma ut!
Det vill ungkulturkonsulent Stina Nilsson 
att KulturUngdom med alla sina med-
lemmar och medlemsföreningar ska göra. 
Få perspektiv på vilka möjligheter som 
faktiskt finns här, få koll på hur det ser ut i 
andra länder. 
Stina tycker att det hela faller ut i: Varför 
ska vi arrangera? Jo, för att vi kan! 
Det är viktigt att se det.

Från och med maj 2012 och ett år framåt 
har KulturUngdom ett tilläggsuppdrag 
från Västra Götalandsregionens kutur-
nämnd; att jobba med ungas mobilitet, 
främst inom Europa. Uppdraget innefattar 
en 25-procenttjänst och målet är att fram 
till maj 2013 underhålla och utveckla de 
samarbeten som startats under senare år, 
bland annat inom ERY (European Regions 
for Youth). Andra exempel på samarbets-
organisationer är Youth Net, Youth in Ac-
tion, Art Connexion, ISIS Arts och Helix 
Arts. Dessutom finns upparbetad interna-
tionell samverkan inom musiken, projekt 
som musikkonsulent Mattias Tell håller 
i, och så ingår KulturUngdom via Musik 
Direkt i Jeunesses Musicales.
De 25 procenten har delats upp mellan 
ungkulturkonsulenterna Stina Nilsson och 
Rakel Heed och dessutom har Andrea  
Ohlander, KulturUngdoms ekonomians-
variga hållit kvar sina kontakter inom 
ERY och deltagit i två möten under 2012, i 
Bologna och på Malta.
Till Bologna for Andrea tillsammans med 
kultursekretariatets Diana Ghinea, som 
håller på med en utredning kring Västra 
Götalandsregionens strukturer för utbyten 
och nätverkande internationellt. Något 
som Andrea välkomnar.
– Vi får alltid många förfrågningar om 
volontärarbete och utbyten när vi kommer 
hem från mötena, men har ingen riktig 
möjlighet att ta hand om dem, säger hon. 
Det är frustrerande.

Även Stina hoppas på en bättre struktur. 
En ökad internationell utblick behövs – att 
zooma ut, som hon uttrycker det. Det är 
viktigt att få perspektiv, se vilka möj-
ligheter som finns i regionen, kunna jäm-
föra med andra länder. Dessutom vore det 
bra för unga kulturutövare och arrangörer 
att lätt kunna knyta kontakter, direkt. Att 
sudda ut gränser. Använda EU-vägarna 
eller sina alldeles egna. Få andra ögon på 
sitt arbete. Och låta frön till nya idéer och 
projekt gro.

Stina har under 2012 varit iväg till Aqui-
taine i Frankrike tillsammans med Josefina 
Andersson på Coola Krafter för att för-
bereda en konferens för unga där kring 
Youth Information. Till själva konferensen 
for sedan tre andra representanter från 
regionen; Fia Lindahl från Vilja Crew i 
Töreboda, Salam Al Mosawy från Brygg-
huset och Krut i Borås och Lena Nilsson 
från Change through action i Ulricehamn. 

Stina Nilsson var också iväg på en så 
kallad Study Visit i Georgien i november 
tillsammans med sex andra unga från 
föreningar och organisationer i Sverige 
samt ytterligare tjugofem deltagare från 
femton länder, bland andra Tjeckien, 
Storbritannien, de baltiska staterna, Polen, 
Slovenien och Luxemburg. Syftet var att 
lära känna Georgiens arbete för och med 
unga.
– Georgien är fortfarande präglat av kriget 
2008 och många av de vi besökte jobbade 
direkt med konflikten, med att bygga broar 
och öka kunskapen, berättar Stina.

Hon beskriver hur det kändes att resa runt 
i Georgien. Hur det var att se alla hus 
utan fönster, höra om att de i detta land, 
som präglas av konflikter, fokuserar på 
att unga ska få jobb och mat. Hur det var 
att upptäcka att kvinnor och människor 
med funktionsskillnader var osynliga på 

gatorna – mycket pågår under ytan. Hur en 
femtimmarsresa mellan Svarta Havet och 
huvudstaden Tblisi lätt kan bli en tolvtim-
mars eftersom det här och där inte finns 
någon väg kvar. 

Stina hoppas också att det fortsatta arbetet 
under våren 2013 ska innebära att de inter-
nationella kanalerna som KulturUngdom 
har kan kopplas ihop. Musikkonsulenten 
Mattias Tell har många kontakter som 
används av band på turné och den typen 
av snabba vägar skulle det övriga inter-
nationella utbytet också kunna utnyttja. 
Georgienresan gav goda kontakter som 
kommer att resultera i minst två besök 
under våren 2013 – från Litauen och från 
Polen. Dessutom skrivs det på sam- 
arbetsprojekt med Italien, Polen, Slove-
nien och Litauen. Det känns bra, tycker
Stina Nilsson. 

Rakel Heed Styffe, som också har en 
skärva av det internationella uppdraget 
på sin lott, har själv inte varit ute och rest 
men har haft en hel del kontakter på  
konstområdet i North East England och 
främst med ISIS Arts och Helix Arts där. 
– Det finns planer på att koppla samman 
dem med unga konstnärer i Västra Göta-
land och i Berlin, berättar hon.
Även i Slovenien har KulturUngdom fått 
en bra kontakt inom konstområdet – Stina 
träffade en gallerist på Georgienresan.
– Det var en tjej som drev ett alternativt 
galleri och second hand-affär i Maribor, 
Style Must Die. Det finns planer på att 
koppla ihop det med Klädoteket i Västra 
Götaland. Och i Frankrike söker ett dans-
projekt på landsbygden deltagare. I Wales 
pågår ett intressant HBTQ-projekt...

Rakel, Stina och Andrea är överens - det 
finns mycket att ta tag i. Nu gäller det att 
strukturerna förbättras så att frön som såtts 
kan växa.

ETT NYTT INTERNATIONELLT UPPDRAG:   
NU SPRIDER VI OSS 

Foto: Erik Hjortstam
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KulturUngdom har under 2012 skaffat sig nya fina foldrar. 
Trevikta och kvadratiska är de, och varje konstform har fått sin. 
Tidigare har det funnits flyers för bild, dans, teater osv - nu är 
informationen lite matigare.
Formgivaren är en film- och konstintresserad kulturprojektledare 
som heter Jenny Luukkonen. När vi ses är hon mitt uppe i inten-
siva förberedelser för Göteborgs Internationella Filmfestival.

Folderjobbet fick Jenny via kontakter med KulturUngdom-
medarbetarna Aina Florin och Stina Nilsson. Alla tre har gått 
på Kulturverkstan i Göteborg och kanske är det signifikativt för 
den utbildningen; kontakter knyts och nätverk växer och växer. 
Därmed är det lättare att få uppdrag av olika slag.
– Ja, den utbildningen har bra verklighetsförankring, säger Jenny. 
Vi uppmanades verkligen att nätverka och samarbeta och lärde 
oss den hårda vägen. Där fanns ju trettiofem andra som också 
ville ha jobb...
Och de flesta i hennes klass har fått det, de arbetar som projektle-
dare och majoriteten finns inom kultursektorn. Somliga har andra 
jobb också, vid sidan av.
– Det är lite svårt att försörja sig som författare, till exempel.

Själv har Jenny fått uppdrag av Kultur i Västs filmkonsulenter 
och ska jobba med Frame igen 2013. Hon läste filmvetenskap 
innan hon började på Kulturverkstan och gick på konstskola dess-
förinnan. Illustrationer ligger henne nära.

– Jag har varit fältbiolog och gjort en del åt deras tidning och jag 
har också hjälpt kompisar med diverse bilder, berättar hon. 
För att riktigt komma igång och för att kvala in i Illustratörscen-
trum erbjöd Jenny sig att göra några gratisuppdrag. Megaloppisen 
i Majorna var en av dem som nappade. Stina Nilsson gillade och  
visade hennes arbeten för personalen på KulturUngdom.

Jenny bjöds in till kontoret och så var jobbet hennes. De flesta 
foldrarna blev klara 2012, några tillkommer under 2013, bland 
annat en allmän folder och ett nytt vykort kring K-pengar. Ge-
nomgående har Jenny använt sig av kollage. Och av händer.
– Jag gjorde allt lite i do it yourself-anda. Tyckte att händer  
passade bra att ha med då. På dansfoldern är fingrarna ute på 
breakdancegolvet, berättar Jenny och skrattar.

Jenny Luukkonen har själv erfarenhet av att få stöd av Kul-
turUngdom, hon har en gång fått K-pengar till en musikvideo. 
Nu filmar hon inte själv så ofta, det finns inte riktigt tid till det. 
Att verka inom olika kulturområden har hon ingenting emot, men 
hon tycker det är viktigt att hålla igång illustrationerna, få rutin 
där.
Det tar så lång tid annars, tycker hon. Det är viktigt att jobba 
igenom programmen så att man lär sig dem. Kanske söker jag in 
på HDK för att så upp snabbheten. Jag får se, säger Jenny och 
rusar vidare till filmfestivalkontoret, det uppdrag som gäller just 
nu för den mångsysslande kulturprojektledaren.

FOLDRARNA FICK FIN FORM 
Illustrationer: Jenny Luukonen
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Adoo, Världskulturmuseet, Göteborg
Foto: Erik Hjortstam
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Hemmaplan var fyra rappare på fyra orter fyra kvällar i novem-
ber. Hiphopen drog regionen runt med start på Världskulturmu-
seet i Göteborg, sen vidare till Uddevalla, Skövde och Lidköping.
Göteborgaren Adoo var en av dem som stod på scen.

– Ingen dum idé. Kändes bra att kunna återgälda lite av det jag 
har fått av KulturUngdom. Mattias  har alltid ett finger med i 
spelet, säger han och ser nöjd ut.

Gratisgig är annars inte det vanliga för Adoo som hade 55 spel-
ningar under 2012, varav några tillsammans med Medina och 
Ken. Totalt har han hittills gjort runt 150 konserter, tror han.
Hemmaplan byggde på att arrangörer på varje ort föreslog en 
hiphop-akt och så åkte de fyra akterna tillsammans och spelade 
på varandras – just, hemmaplan. Spelställena var lite olika, från 
fritidsgård till krog. Övriga som deltog var Marus från Lidköping, 
Anoya från Uddevalla och Salladin från Skövde. Det fungerade.
– Ja, det var kul att komma till deras städer, kul att lära känna nytt 
folk, tycker Adoo.
De ”kickade rap” allihop, som han uttrycker det, i grupp eller 
solo.

Anoya Yousef var en av solisterna. Han kommer från Dalaberg 
i Uddevalla och började skriva redan som tolvåring. Nu har det 
gått sju år och han är tryggt förankrad i sin engelskspråkiga rap.
Salladin, som representerade Skövde/Skara har varit aktiv sedan 
tidigt noll-nolltal. Han har gjort två album och agerat warm-up 
till bland andra Timbuktu, Medina och Thomas Rusiak. Musika-
liskt rör han sig mellan reggae och hiphop. 
Och den fjärde i Hemmaplansgänget, Marus, släppte 2012 ep:n 

Vinterdvala, där han gör en crossover mellan grime, dubstep och 
klassisk rap. Han deltog i turnén tillsammans med producenten 
Jae Junior och Mattias Rådstam.
Hälften körde på svenska, däribland Adoo. Förortsrap. Men inte 
bara.
– Mina texter handlar om olika saker. Kärlek, till exempel, säger 
Adoo. 

Men visst har han skrivit en del samhällskritiskt kring livet i 
förorten. Låten ”Fuck polisen” blev det rabalder om, berättar han. 
Bakgrunden var en misshandel av en ung kille, Adoo skrev och 
spelade in, låten fick rotation i P3 och reaktionerna blev många 
och upprörda. Den utestängde honom från en del fritidsgårdspel-
ningar.
– Men man måste hålla huvudet högt och tro på sig själv. Fort-
sätta kriga. Rösten är mitt vapen. 

Även nästa låt ”Oh mamma sa” har gått mycket i P3 och nu 
tycker Adoo att han är redo för ett album. Tidigare har han gjort 
ett par ep. Han jobbar tillsammans med en producent i Helsing-
borg, så de kör lite på distans. Arbetet har börjat. En promotor har 
han också skaffat sig, men har inte skrivit på för något bolag än. 
För dåliga deals, tycker han.
För att nå ut gäller det också att synas, så de K-pengastöd han fått 
till sina videos under 2011 och 2012 är han tacksam för. Det har 
spritt sig till andra, berättar Adoo.
– Tidigare visste jag inte att det fanns pengar att söka. Nu vet fler 
om det, och många har fått stöd, säger han och berömmer musik-
konsulenten Mattias Tell igen:
– Han är ödmjuk och ställer alltid upp!

HIPHOPENS HEMMAPLAN

“Man måste hålla huvudet högt och tro på sig själv. 
Fortsätta kriga. Rösten är mitt vapen.” 
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Sommaren 2012, efter att personalen gjort 
ett fantastiskt avskedskalas, klev jag ut 
från KulturUngdom. Med saknad, men 
med lätt hjärta. Och med stor stolthet.
För en som tidigare i livet betraktat sig 
som hoppjerka med max ett par år på varje 
arbetsplats (sen kändes det som taket kom 
krypande väldigt nära huvudet) så är det 
stort att ha jobbat i sådär sjutton år på ett 
ställe. Men vilket ställe!

Jag var med i starten, och innan starten, 
som frilansare på Musik Direkt när det 
var Musik i Västs Roger Magnusson som 

ledde det projektet. Han var också den 
som tog initiativ till att unga människor 
fick chansen att själva styra; KulturUng-
dom startade. Eller Musik & Ungdom 
Väst som det hette då. Jag var med som 
informatör och allt möjligt. Vi få som  
jobbade då gjorde verkligen allt möjligt. 
Sedan blev det jobb som ekonomiansvarig 
och verksamhetsledare och så hade jag 
gjort mitt år 2000, tyckte jag. Flyttade 
till Stockholm och arbetade i en annan 
förening, Artister och musiker mot  
tinnitus. 
Men då blev jag invald i styrelsen istället 

och när jag vände tillbaks till Västra Göta-
land 2003 drogs jag också in i KulturUng-
dom igen. Och det blev många år till, då 
allt växte och frodades och all kultur var 
välkommen och stora projekt startade. 
Härligt. Arbetsamt. Underbart – det är ett 
fantastiskt ställe att jobba på!
Men nu är min insats klar (förutom att jag 
skrivit texterna till den här verksamhets-
berättelsen då).
KulturUngdom är och förblir en stor del 
av mitt liv. Jag har haft så roligt. Jag har 
lärt mig så mycket. TACK.
Christine Hellqvist

TACK FÖR MIG!

JESSICA BYRSKOG MED OLIKA HATTAR
Extremt spännande, främmande, nytt och lite lätt kaotiskt. 
Så beskriver Jessica Byrskog sitt trekvartsår som kombinerad 
ordförande/verksamhetsledare.
När Sanna Eskilsson gick på föräldraledighet i maj 2012 trädde 
en trojka in som vikarier. Där fanns Jessica, tillsammans med 
Andreas Sollén och Andrea Ohlander.

– Grymt givande period, säger Jessica. Jag har fått ta del av ar-
betet på verksamhetsledningsnivå och det har gjort att jag har haft 
lättare att kommunicera frågor till styrelsen eftersom jag varit 
mer insatt i det dagliga arbetet. Jag har också lärt mig en hel del 
ekonomi, eftersom Andrea och jag varit firmatecknare till-  
sammans.

Jessica har jobbat 30 procent som VL under året i trojkan, men att 
vara tre stycken är inte optimalt, anser hon.
– Det är svårt för personalen att veta vem de ska vända sig till. 
Det blir rörigt. Och för mig, att ha dubbla hattar har känts bra 
men ibland lite svårt. Nej, en vikarierande verksamhetsledare bör 
det finnas, tycker hon. Det är inte alltid lätt att dela en tjänst på 
tre.

Utöver ekonomihanteringen har Jessica också lärt att alla  
människor har sina sätt som de föredrar att jobba på och att 
förändra vanor kan vara svårt. Dessutom blev hon i början satt att 
tillsammans med Andrea försöka reda ut en härva av misstänkt 
bedrägeri med K-pengar. Något som nu är polisanmält, en ge-
mensam anmälan ihop med En snabb slant, Göteborgs stödsystem 
för ungas arrangemang. De hade också råkat illa ut.
– Det var ju hemskt men också intressant att se att när man tror 
att det rullar på så bra och fint så kan sånt här plötsligt komma, 
säger Jessica Byrskog. 

Det hela har förstås lett till att rutiner kring ansökningar och 
framförallt rapporter nu har förbättrats. De brister som fanns är 
åtgärdade. Kommer inte rapporterna blir man återbetalnings-
skyldig. Punkt.
Alla är nog mer på tårna nu, tror Jessica. Det blev som en frisk 
bris i lunken...

Hon arbetade i sin VL-roll även januari 2013. Sedan for hon till 
Malmö för att gå en kurs i grafisk design och typografi. 
Men ordförandeposten behåller hon tills vidare och, efter det här 
året - en mer kunnig ordförande är nog svår att hitta.

Foto: Patrik Gunnar Helin
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Utopia flög ut
Efter flera år som projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden och 
med kontorsplats och support på KulturUngdom bildade Utopia 
egen förening. 2012  fick de priset Årets mötesplats av Nöjes-
guiden! 
En gedigen slutrapport är skriven och nu rullar Utopia vidare. De 
siktar in sig både på Utopia makes – som produktionsbyrå inom 
konst, dans och musik -  och Utopia talks – konsultuppdrag. 
Följ föreningen på www.utopias.se

Lång turné för ungkulturen
Under hösten for KulturUngdoms ungkulturkonsulenter runt i 
den nordvästra delen av regionen. De mötte fritidsledare, kul-
tursamordnare, lärare, pedagoger, politiker, kommunikatörer, 
bibliotekarier, förvaltningschefer, studieförbund, unga arrangörer, 
elevråd, musiker, fotografer, teaterintresserade, slöjdare, konst- 
och kulturutövare av olika slag, kulturutvecklare, projektledare, 
fritidsutvecklare, informatörer, internationella samordnare, 
fältsekreterare, folkhälsoplanerare, ungdomsråd, ungdoms-
fullmäktige, leader-representanter, samverkansprojekt, skejtare, 
konstnärer, landsbygdsaktivister, dataspelare, turismutvecklare, 
kommunalförbund, konst- och kulturföreningar, kollektivverk-
stad, fritidscoacher, barnkultursamordnare, dansare, musikledare, 
utbildningsnämnden, festivalarrangörer, studiesamordnare, sek-
torschefer och styrelserepresentanter. Till exempel.

På varje träff gick de igenom kommunens styrkor, svagheter/
förbättringsområden och frågor som hettar just nu/områden som 
det arbetas med. De pratade också mycket om vad som saknas 
för att problem ska kunna lösas och hur KulturUngdom och olika 
sammanhang/grupper/nätverk/samarbeten kan vara med i sådana 
processer. Information om KulturUngdom var en viktig del men 
allra bäst var mötet mellan de personer som kom – att koppla 
samman olika aktörer, föreningar, politiker etc och med det syn-
liggöra vad som finns och händer. Och vad som kan göras för att 
utveckla, och så vidare.
De kommuner som besöktes var Åmål, Bengtsfors, Mellerud, 
Dals-Ed, Munkedal, Tanum, Sotenäs och Strömstad.

UKM Open i Tibro
Ung Kultur fortsätter att mötas. I regionen och i landet. Festi-
valerna innehåller all möjlig konst och kultur för, av och med  
13-20-åringar och i Västra Götaland arrangerades, givetvis i 
samarbete med unga, i fjorton kommuner. 
Den 9 juni gick UKM Open i Tibro i samband med festivalen 
UPPÅNER, ett samarbete mellan Tibro kommun och KulturUng-
dom.  
På plats i Filmverkets gigantiska tält, där även Studiefrämjandet 
var en samarbetspart, fanns backline för scenframträdande och ett 
utställningstält för konsten och det var bara att kliva upp och in.  
Vernissage och scenframträdanden började på eftermiddagen.  
Det bjöds även på spännande workshops. Konferencier var 
UKM-ikonen Magnus Thomson, vem annars? Han var dessutom 
på hemmaplan! 
Det här var en fantastisk möjlighet att stå på scen och också ett 

bra tillfälle att träffa alla andra deltagare innan de åkte till Riks-
festivalen som 2012 gick i Säffle. 
I UKM 2013 planeras en fortsättning – det blir en tvådagars re-
gional samling med övernattning under UPPÅNER 6-7 juni.

Götaplatsen öppnade för konstaktivism
KONST + AKTIVISM = Get Artivated. Så är det och så blev det 
i mars 2012 på Göteborgs Konsthall. På initiativ från KulturUng-
dom, i samarbete med Konsthallen och med stöd av konstkon- 
sulenterna i Göteborgs Stad och Kultur i Väst, drog det fria ut-
trycket fram över väggarna i de stora rummen, som en slags slut-
punkt för K-merkt Konst och kanske en startpunkt för liknande 
projekt.
”Att få uttrycka sig själv och sina åsikter är en mänsklig rättighet. 
Genom konstens innehållsmässiga, visuella och konceptuella 
värden finns en stor kraft att göra sin röst hörd och faktiskt kunna 
påverka.” 
Så står det i konceptbeskrivningen på bloggen getartivated.
wordpress.com. Tanken är att den snöboll som sattes i rullning 
våren 2012 kan fortsätta rulla och öppna konstrummen för unga 
aktivister i regionen. Och det kan handla om socialt engagemang, 
eller politiskt, eller privat.
Detta avspeglade sig i Konsthallen. När Get Artivated invigdes 
hade några etablerade konstnärer redan startat processen med 
några verk. Dessa var Daniel Janosz, Johnny Boy Eriksson, 
Nathalie Winberg, X-Chel, Nasteho Osman, Emma Bäckman, 
Gabriella Wedberg, Madelen Eliasson, Lisa Leierth, Ulrika Erdes 
och Katarina Gren. Större delen av väggar, golv och rum fanns 
dock kvar för skolklasser och andra besökare att ge sina egna 
avtryck på. Det de hade att jobba med var text, tejp och textil och 
när tvåveckorsperioden var över fanns det inte mycket vita  
väggar kvar i Konsthallen.
När chansen fanns att påverka rummen så togs den verkligen. 
KulturUngdoms personal fanns på plats under hela tiden och 
kunde följa arbetet. Runt 3 000 personer besökte Get Artivated.
Även Lagerhuset (nuvarande Frilagret) öppnade för konst och ak-
tivism senare under våren och på Kulturkalaset i Göteborg fanns 
Get Artivated med i Barnkulturårets tält.

Bildkonsten och slöjden 2012
I mars avslutades K-merkt Konst. Rapport är nu skriven om detta 
fleråriga projekt, som haft lite olika projektledare år från år. Det 
är Rakel Heed har haft hand om det i slutfasen.

Under våren har Rakel också skrivit rapport om samarbetsprojek-
tet KONST+AKTIVISM=Get artivated! som pågick på Göte-
borgs Konsthall och som hade två små avstickare på Lagerhuset 
och Picknickfestivalen. Arbetet har sedan fortsatt med möten 
med Kultur i Väst och med Göteborgs Konsthall och med arbete 
med hemsidan, som är klar nu, www.getartivated.se. Möten kring 
processen och eventuella arrangörer har också hållits och här har 
bland andra Folkets Hus i Lidköpings Kommun, KFUM och flera 
konstnärer varit involverade.
Det finns planer på att skapa en referensgrupp på Göteborgs 
konstmuseum inför kommande projekt och Rakel Heed har också 
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under året träffat Formakademien i Lidköping och informerat om 
KulturUngdom.
En ansökan till Allmänna Arvsfonden om projekt Visionsbyrån 
är skriven, tillsammans med en projektledare och en designer. 
Projektet är ett samarbete med Norra Hisingen i Göteborg. Tyvärr 
blev det avslag på projektansökan.

Dessutom har fyra nätverksträffar kring slöjd planerats. Med-
verkade gjorde personer från Slöjdlusta, Kravallslöjd, Slöjd i 
Väst och universitetsutbildningen Ledarskap i slöjd och kul-
turhantverk.

Utskick till alla konstskolor samt några konstrelaterade folkhög-
skolor har gjorts. En skola hittills som vill att KulturUngdom 
skall komma och berätta om vad vi kan hjälpa till med kring 
konsten. Detta sker i början av 2013. Målet är att besöka de flesta 
av konstskolorna i regionen under året.

KulturUngdom har varit en del i det samarbetet Kulturplaneterna 
och deltagit i en konferens tillsammans med representanter från 
21 kommuner. Kulturplaneter finns nu i elva av dessa - Ale, Dals-
Ed, Lysekil, Sotenäs, Tanum, Bengtsfors, Borås, Götene, Munke-
dal, Tranemo och Åmål. Inom varje kommun samverkas det med 
föreningslivet, men också med skolor, kulturskolor, socialtjänst, 
folkhälsoråd, folkhälsoansvariga, studieförbund, badanlägg- 
ningar, bostadsbolag, kommunalförbund, ungdomens hus, 
kulturhus med flera. Syftet är att försöka se till att alla barn får 
tillgång till kultur och fritidsaktiviteter på lika villkor, vilket de 
har rätt till enligt FN:s Barnkonvention.
Projektet finansierades under 2012 av Kulturnämnden och 
Folkhälsokommittén inom Västra Götalandsregionen, samt Fyr-
bodals Kommunalförbund.
De elva kommunerna kommer, som det ser ut, att fortsätta samar-
beta även 2013.

Fortsatt jobb i Nätverket 50/50
Nätverket som jobbar för en jämställd musikscen fortsätter 
sitt arbete. I stort sett samtliga studieförbund som ägnar sig åt 
musikverksamhet, plus Kontaktnätet, MoKS, Kultur i Väst och 
KulturUngdom är med där. Fokus har under 2012 legat på att 
utbilda medlemsorganisationerna själva kring jämställdhet och 
det är Crossing Boarders som anlitats för detta. 
Som representanter för KulturUngdom i Nätverket sitter numera 
Mattias Tell (ordinarie) och Joel Lind (suppleant). Christine 
Hellqvist slutade på KulturUngdom vid halvårsskiftet och läm-
nade därmed också sin plats där.
I planen för 2013 finns en paneldebatt tillsammans med festi-
valarrangörer och andra i musikbranschen, kring hur man ser på 
bokning av artister, svårigheter och erfarenheter.

Alltid Angeläget 
Sedan 2005 har Angeläget varit igång i Västra Götalandsre-
gionen. Först som ett dokumentärfilmsprojekt i samarbete med 
Amnesty – något som pågår nationellt numera – och på senare år 
med hjälp av fler kulturella uttrycksformer. Det hela sker inom 

gymnasieskolans ram.
Angelägets bärande tankar är att mänskliga rättigheter ska in i fler 
av skolans ämnen utöver samhällskunskap. Oavsett vilken form 
av eget skapande det gäller kan mänskliga rättigheter utgöra tema 
för skapandeprocessen. Mänskliga rättigheter integreras på så vis 
i mediekunskap, rörlig bild, svenska, drama, livskunskap, grafisk 
kommunikation, dans, musik och foto. Arbetssättet ger ungdomar 
möjlighet att skapa film, journalistik, teater, konst, musik, foto, 
poesi, noveller, grafisk kommunikation, dans eller radio som 
handlar om mänskliga rättigheter.

Läsåret 2010/2011 deltog sju skolor i Angeläget, men läsåret 
2011/2012 sjönk siffran drastiskt till tre skolor. Detta på grund av 
den stora gymnasiereformen som gjort att flera skolor inte tyckt 
sig klara ett moment utöver ordinarie verksamhet. Lyckligtvis 
har läsåret 2012/2013 börjat bättre och vi räknar med att nå fler 
skolor än någonsin, tack vare hårt arbete och en ny strategi. Totalt 
under 2012 har sju skolor arrangerat Angeläget eller planerat 
arrangemanget inför våren 2013. Dessa är Hulebäcksgym-
nasiet i Härryda kommun, Sinclair/Margeretegärde i Uddevalla, 
Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn, Nösnäs i Stenungsund, 
Västerhöjdsgymnasiet i Skövde, Lerums gymnasieskola och 
Karlbergsgymnasiet i Åmål.
Under 2012 har vi utvecklat Angeläget utifrån de synpunkter som 
kommit in vid utvärderingarna. Vi hoppas att vi nu hittat en mer 
funktionell metod och ett arbetssätt som leder till att skolorna kan 
fortsätta att arbeta självständigt och samtidigt ha Angelägets stöd 
i vissa delar av sin process. Detta är nödvändigt för att antalet 
skolor ska kunna utökas till fler än sju.  

Angelägetfestivalerna är ett bra och nyskapande arbetssätt att en-
gagera ungdomar i aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter 
och eget skapande. Samtidigt får projektet unga att växa som 
individer och utveckla förståelsen för vad mänskliga rättigheter 
har för betydelse i vår närhet och runt om i världen.

Nationell samordning via KulturUngdom 
Musik Direkt har fått en ny nationell organisation sedan Rik-
skonserter lades ner 2010. En förening, Jeunesses Musicales 
Sverige som är Sveriges nya representant i nätverket Jeunesses 
Musicales International. En viktig del av Musik Direkt är ungas 
internationella utbyte. Karin Stammarnäs har med stöd av medel 
från KulturUngdom fungerat som nationell samordnare under 
2012. Musik Direkt stod utan den funktionen och eftersom Kul-
turUngdom, som alltid varit mycket engagerat i Musik Direkts 
utveckling, hade en del pengar över, erbjöd vi Karin Stammarnäs 
en projektanställning. JM Sverige blev glada och Kultur i Väst 
gav Karin tjänstledigt den tid hon behövde för att hjälpa till att 
ro Riksfestivalen i Jönköping i hamn och hålla i möten med 
länsmusikorganisatörerna. Hon har även deltagit i internationella 
konferenser och festivaler under året. Kulturnämnden i Västra 
Götalandsregionen har nu skjutit till extra medel så att Karin kan 
fortsätta som nationell samordnare på deltid under 2013.
Ett visions- och förnyelsearbete har tagit form med utgångspunkt 
i KulturUngdoms värdegrund. Karin genomförde en idédag med 
personalen på KulturUngdom i höstas, vilken blev en viktig 
grund för höstmötets fortsatta arbete nationellt. KulturUngdom 
bistår alltså inte bara ekonomiska medel utan också med humant 
kapital.
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Musik Direkt med fördelat ansvar
Musik Direkt 2012 organiserades på lite annat sätt än tidigare år. 
Projektet har inte haft någon projektledare utan istället en projekt-
grupp på tre personer inom KulturUngdom;  Rakel Heed, Mattias 
Tell och Christine Hellqvist. De hade huvudansvaret för utskick, 
fördelning av akter, val av spelställen, infoutskick och genom-
förande. Utöver dessa har även ungkulturkonsulenterna varit med 
och haft särskilt ansvar för de unga arrangörerna i Trollhättan och 
Tibro, samt deltagit i genomförandet på respektive plats. 
Även andra i personalen har varit med och jobbat på delfinaler 
och Regionfinal och vi har dessutom haft fördelen att ha tre 
eminenta praktikanter. Joel Lind har varit med på tre av fyra del-
finalshelger och Jonas Lyckander på en. Frida Lernstål har arbetat 
med radiointervjuer med deltagande akter och även som fotograf 
dagar och kvällar på delfinalerna.
Det var lite färre än tidigare som anmälde sig, här som i flera 
andra län, vilket innebar att alla musiker som ville också fick vara 
med. De drygt 110 akterna fördelades på åtta konserter i Tibro, 
Trollhättan och Göteborg. Idel nya lokaler och arrangörsgrupper. 
Flera av dem hoppas vi kunna bygga ett långvarigt samarbete 
med. Finn Björnulfson höll workshops i slagverk på de flesta 
delfinalshelgerna. I Tibro var det istället en sångworkshop med 
Terje Dalene.
Regionfinalen hamnade på Brewhouse i Göteborg och de tre 
akterna som fick åka till Riksfestivalen i Jönköping var Viggo, 
Neverblue och Olle Torstensson. Roger Magnussons stipendium 
för unga musikanter gick till gitarristen Salomon Jacobsson.
Vi kunde glädjas åt att 55 procent av musikerna från oss på Riks-
festivalen var tjejer. I delfinalsomgången var det 19 procent tjejer.
Inga priser i år, men goda insatser från våra riksfinalister!
Under hösten har marknadsföringsmaterial till 2013 års omgång 
producerats och Joel Lind intagit sin plats som vikarierande pro-
jektledare. Till sin hjälp har han Stina Nilsson, men även resten 
av personalen är involverad i Musik Direkt, detta KulturUngdoms 
första och största projekt.

Stor musikexport 2012
Flera grupper från Västra Götaland var ute på vägarna under året, 
med stöd av KulturUngdom. Det bara brakade till. De här ställena 
besöktes av musiker från Väst:  
Alhambra, Bielfeldt/Tyskland, Subway to Peter, Chemnitz/
Tyskland, Ballonfabrik, Augsburg/Tyskland, La Datcha, Pots-
dam/Tyskland, Klub Fabrika, Poznan/Polen, Submarine Club, 
Teplice/Tjeckien, Cross Club, Prag/Tjeckien, Jatka Club, Vsetin/
Tjeckien, Metroclub, Sala/Slovakien, Underground, Kromeriz/
Tjeckien, Crazy Mama, Budapest/Ungern, Mochvara, Zagreb/
Kroatien, Shelter, Wien/Österrike, Wakuum Club, Graz/Österrike, 
Oskar Live, Fredrikstad/Norge, Klubi, Åbo/Finland, Kodu Baar, 
Tallinn/Estland, Bar I Love You, Riga/Lettland, Underground 
Pub, Kaunas/Litauen, Loftas, Vilnius/Litauen, Tirana Ekspress, 
Tirana/Albanien, Si N Shpi, Tirana/Albanien, Side B, Lissabon/
Portugal, Hasenschaukel, Hamburg/Tyskland, Freguez, Viana do 
Castelo/Portugal, Stadium Bar, Barcelos/Portugal, Vibe, Viana do 
Castelo/Portugal, Aenema Café, Braga/Portugal, SWR Barroselas 
Metalfest, Barroselas/Portugal, Copenhagen Songwriter Festival/
Köpenhamn, Månefestivalen, Fredrikstad/Norge, Sørveiv, Kris-
tiansand/Norge, Bunkerfest, Tirana/Albanien, Rock The Block, 
Tirana/Albanien, Refshalen Festival, Köpenhamn/Danmark. 
Say no more. Världen är vår.

Personal 2012
Tillvidareanställda/vikarier:
Sanna Eskilsson/verksamhetsledare 100 % t.o.m maj, sen  
10-20 % & föräldraledig
Andreas Sollén/kommunikatör 100 % t.o.m maj, sen verksam-
hetsledare 40 % & föräldraledig
Andrea Ohlander/ekonomiadministratör 100 %
Christine Hellqvist/koordinator 70 % t.o.m juni
Mattias Tell/musikkonsulent & kommunikatör 100 %
Erik Hjortstam/IT/AD 75 %
Stina Nilsson/ungkulturkonsulent 50-60 %
Märta Gustafsson/ungkulturkonsulent 50 % fr. aug
Samuel Wåhlstedt/teknisk samordnare 25 %
Erik Lundin/ungkulturkonsulent & projektledare Angeläget  
50-75 %
Rakel Heed Styffe/ungkulturkonsulent 60-100 %
Aina Florin/ungkulturkonsulent 50-100 %
Jessica Byrskog/arbetande ordförande 30 % fr. maj
Linda Isaksson/kommunikatör 60 % fr. aug
Joel Lind/projektledare Musik Direkt 50 % fr. sept
Karin Stammarnäs/nationell samordnare Musik Direkt. 20-80 %
Yohanna Eek/projektledare Musik Direkt tjänstledig

Externt finansierade projektledare/samordnare:
Maria Lindahl/projektledare Utopia 50-100 % mars-juni
Iki Gonzalez Magnusson/projektledare Utopia 100 % t.o.m sept
Hanna Af Ekström/projektledare Utopia 100 % feb-sept
Sara Habchi/projektledare Utopia 50 % april-sept

Styrelsen 2012
Jessica Byrskog, ordf.
Johan Björklund, vice ordf.
Marian Söderholm
Anders Bergkvist
Astrid Ekermo
Valentina Velasquez
Mattias Fredén

Stina Grape, suppleant
Henrik Wallin Perez, suppleant
Frida Lernstål, valberedning
Ellinor Andersson, valberedning

Patrik Carlsson, föreningsrevisor
Pernilla Rehnberg, auktoriserad revisor

PERSONAL - STYRELSE
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K-Pengar
1 miljon kronor har fördelats under 2012
Antal projekt som sökt pengar: 243 st
Beviljade projekt: 155 st
Antal projekt per vecka: 3 med en snittsumma på 6 438 kr
Antal berörda kommuner: 33 st

Tjejer som beviljats K-pengar (antal och procent): 66 st (43 %)
Killar som beviljats K-pengar (antal och procent): 89 st (57 %)
Totalt har 2 363 181 kronor sökts från K-pengen

Bifallna ansökningar: 
Teater: 11 
Musik: 25
Film: 35 
Dans: 10 
Bildkonst: 9 
Annan festival: 11 
Musikfestival: 17 
Musikvideo: 11
Turnéer: 7
Text: 1 
Övrigt: 18 

Deltagare/publik
Totalt antal deltagare/publik: 66 731 personer

Föreställningar/konserter/festivaler/
konferenser (inkl K-pengaarrangemang)
Regionalt: 249 st
Nationellt: 39 st
Internationellt: 118 st

Hemsida och sociala medier
Antal användare på hemsidan: 2 881 st (2 435 st år 2011)
Antal unika besök/dag på hemsidan: ca 250 st (ca 220 st år 2011)
Antal fans på Facebook: 1 536 st (1 030 st år 2011)
Antal followers på Twitter: 486 st (279 st år 2011)

Samarbeten 2012 
Kultur i Väst danskonsulenter, Kultur i Väst arrangörskonsulent, 
Kultur i Väst jämställdhetskonsulent, Kultur i Väst konst-
konsulenter, Rädda barnen, Kulturbrunnen, Föreningen Utopia, 
Kulturverkstan, Tibros UPPÅNER-festival, Bokdagar i Dalsland, 
Dansbyrån, Leader Sjuhärad/Sixten, Leader Västra Skaraborg, 
Leader Östra Skaraborg , Leader terra et mare/Coola krafter, 
Check-nätverket, Frilagret/Rum för ung kultur, Göteborgs  
Konsthall, Karlbergsgymnasiet/Åmål, Akademi Sinclair- 
Margarete Gärde (Uddevalla gymnasium), Hulebäcksgymnasiet/
Mölnlycke, Gymnasiet i Lerum, Tingsholmsgymnasiet/Ulrice-
hamn, Skövde gymnasium, Nösnäsgymnasiet, Stenungssund, 
Gothenburg Filmstudios, Kulturplaneterna, Coola krafter,  
Kulturföreningen Tåget/Borås, Ungdomshuset i Ulricehamn, 
Leader i Mellerud, Get To Know Us Sweden, DKK, Frame (Film- 
konsulenterna Kultur i Väst), Nääs konsthantverk/fabriker, Just 
Move it, Mediapoolen, Brygghuset/Borås, MB kulturpartner/Sa-
bou, Unga kulturkonsulenter/GR, Studieförbundet Vuxenskolan, 
Plattform x/Twisted feet, Vilja Crew/Töreboda, MAIS, Scen-
konstbolaget, Slöjd i Väst, Slöjdlustar, Skribentkollektivet,  
Ungdomshuset Stinsen/Mellerud, Riksteatern Väst, KFUM-
KFUK, Fanzingo/Stockholm, Kulturbrunnen/Tibro, ERY 
(Aquitaine, Bretagne, Emilia-Romagna, Gozo, Hessen, Lower 
Selesia, Pays de la Loire, Valencia, Wales, Wielkopolska, Västra 
Götaland), Kompetensplattform Västra Götaland, KRUT/Borås, 
Change through action - youth for the future/ Ulricehamn,       

STATISTIK 2012
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Ungagemang, U-land, Röstlådan, Formakademin i Lidköping, 
Carolina Falkholt,  FilmCloud, Bergsjöns Kultur & Medieverk-
stad, Intercult, Loesje International i Berlin, Amnesty, Neo/
Skövde, Novemberfestivalen/Trollhättan, N3/Trollhättan, Mill-
ners/Tibro, Stenhuset/Göteborg, Brewhouse/Göteborg, Jeunesses 
Musicales Sverige, länsmusikorganisationerna, Barnkulturåret i 
Göteborg 2012, Dead Note/Uddevalla, Anoya (artist), Dalabergs 
Fritidsgård/Uddevalla, Brew & Beats, Marus (artist),  Urban 
Nights/Lidköping, Adoo (artist),  Världskulturmuseet,  Flam-
man/Skövde, Salladin (artist), Café Mic/Vänersborg, Klubb X/
Falköping, Vansinnet/Göteborg, Club Adrian/Uddevalla, Bas-
tionen/Uddevalla, Pustervik/Göteborg, Stinsen/Mellerud, Repan/
Skövde, Freja, Kulturhuset/Skövde, Jazzhuset/Göteborg, Arena 
11/Alingsås, O’learys/ Skövde, Café Peace & Love/Borlänge, 
Kulturhuset Spira/Jönköping, Sunkträsket/Gislaved, Hillstreet/
Lindesberg, Alhambra, Bielfeldt/Tyskland, Subway to Peter, 
Chemnitz/Tyskland, Ballonfabrik, Augsburg/Tyskland, La 
Datcha, Potsdam/Tyskland, Klub Fabrika, Poznan/Polen, Sub-
marine Club, Teplice/Tjeckien, Cross Club, Prag/Tjeckien, Jatka 
Club, Vsetin/Tjeckien, Metroclub, Sala/Slovakien, Underground, 
Kromeriz/Tjeckien, Crazy Mama, Budapest/Ungern, Mochvara, 
Zagreb/Kroatien, Shelter, Wien/Österrike, Wakuum Club, Graz/
Österrike, Oskar Live, Fredrikstad/Norge, Klubi, Åbo/Finland, 
Kodu Baar, Tallinn/Estland, Bar I Love You, Riga/Lettland, Un-
derground Pub, Kaunas/Litauen, Loftas, Vilnius/Litauen, Tirana 
Ekspress, Tirana/Albanien, Si N Shpi, Tirana/Albanien, Side B, 

Lissabon/Portugal, Hasenschaukel, Hamburg/Tyskland, Freg-
uez, Viana do Castelo/Portugal, Stadium Bar, Barcelos/Portugal, 
Vibe, Viana do Castelo/Portugal, Aenema Café, Braga/Portugal, 
Kullenfestivalen/Skara, Metaltown/Göteborg, Snuss-Stock Kul-
turfestival/Stenungsund, Uddevalla Solid Sound, Knarrholmen/
Göteborg, Knorrfest/Trollhättan, Picknickfestivalen/Göteborg, 
Mingel i Mark/Kinna, Krokstrandsfestivalen/Strömstad, Udde-
vallakalaset, Elinorspelen/Uddevalla, SWR Barroselas Metalfest, 
Barroselas/Portugal, Copenhagen Songwriter Festival/Köpen-
hamn, Månefestivalen, Fredrikstad/Norge, Sørveiv, Kristiansand/
Norge, Bunkerfest, Tirana/Albanien, Rock The Block, Tirana/Al-
banien, Refshalen Festival, Köpenhamn/Danmark, UKM Sverige, 
Crossing Boarders, Kultur som förändrar (arbetsgrupp bestående 
av oss kommunalförbunden, Västarvet och KiV), Filmcloud (med 
KiV, Film i Väst), NAV (nätverket för arbetslivsmuseer), ADA 
-gruppen/Mariestad,
AME/Götene, AME/Mariestad, AME/Ale, AME/Falköping, 
Mölndals museum

Kommuner vi verkat i och med 
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Borås, Dals Ed, Falköping, Färge-
landa, Gullspång, Göteborg, Götene, Härryda, Hjo, Karlsborg, 
Kungälv, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Mellerud, 
Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skövde, Sotenäs, Stenung-
sund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tranemo, 
Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Åmål, Öckerö
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FÖRDELNING K-PENGAR 2012
2012 var återigen ett lyckat år för K-Pengar och vi har aldrig 
behandlat så många ansökningar tidigare. 243 ansökningar har 
kommit in varav 155 har beviljats - samma antal beviljade projekt 
som föregående år. Det ger ett snitt på 3,1 projekt backade med 
K-Pengar i veckan. Ganska saftigt!

Lite nya rutiner kring handläggningen har sjösatts och numer 
delas konstformerna upp för att sprida bördan lite mer jämnt, och 
på så sätt borde vi också skaffa oss lite bättre kontakt med de som 
söker och då förhoppningsvis få in rapporterna lite enklare.

Statistiskt sliter vi fortsatt med att få fler kommuner inblandade 
men det går trögt och inget positivt resultat går att påvisa  
gällande detta. I tillägg står Göteborg för 47% av alla beviljade 
ansökningar och de tar 48% av alla beviljade kronor. Nu ska vi 
dock inte gräva ner oss allt för mycket över det, det är fortsatt en 
engagerad målgrupp som vill framåt och som vill göra grejer som 
får oss att presentera de grymma siffror vi ändå har.

Statistik 2012
997 827:- har tilldelats 155 projekt med ett snitt på 6438 kronor 
och 3,1 projekt/vecka.

Under 2012 mottog vi ansökningar från 33 av regionens 49  
kommuner.

Statistik tidigare år
2011 beviljade vi 1 000 009 kronor till 155 projekt 
med ett snitt på 6 451 kronor och 3,4 projekt/vecka. 
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
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MUSIKEN HAR MAKT ATT FÖRÄNDRA
Frihetssånger har varit en viktig del i fest-
ivalerna både 2011 och 2012. Första året 
hade alla medverkande grupper i uppgift 
att tolka en frihetssång, sista året avslu-
tades kvällen gemensamt med dem.
Kulturföreningen Strange Fruit tror på 
musikens makt. Finns det engagemang 
finns det hopp. Den 4 maj arrangerade de 
en kväll med foto, poesi, musik och samtal 
i Hagakyrkan i Göteborg. KulturUngdom 
stöttade med K-pengar. Överskottet gick 
till Rosengrenska stiftelsen som ger vård 
åt papperslösa flyktingar.

Det var Alexander Ringbäck som, till- 
sammans med sin syster Alexandra 
Lindelöf, grundade föreningen. Båda är 
musiker.
– Vi ville hitta sammanhang som inte 
kändes så slutna, säger Alexander. Sätta in 
musiken i en annan kontext, hitta sätt att 
engagera sig med det man kan.
Kultur är bra på det viset, gränserna kan 
lättare suddas ut, menar han. Talat språk 
kan vara svårare, mer uteslutande. Fes-
tivalerna har varit deras försök att skapa 
alternativ, genom att göra någonting av de 
förmågor de hade. De fyra i föreningens 
kärntrupp har lärt sig mycket av de här 
arrangemangen.
– Att det är bra att vara fler. Även i för-

beredelsearbetet, konstaterar Alexander. 
Under själva festivalen var vi väl femton-
tjugo personer, men innan var det bara vi 
fyra. Det är svårt att arrangera, det är så 
mycket som ska stämma.

Efter första årets festival, som mest var 
musikbaserad, bestämde de sig för att göra 
en mer blandad, en brokigare tillställning. 
– Vi ville göra den lite svårkategoriserad, 
säger Alexander. Det skulle inte vara för 
lätt och serverat och inte heller vara en 
välgörenhetsafton, inget jippo, som man 
lämnar och känner sig nöjd eftersom man 
som priviligierad har mindre dåligt sam-
vete. Det är inte det perspektivet vi söker.

Strange Fruit är intresserade av vad som 
händer när den trygga sfären bryts. De vill 
skapa en mer komplex dialog. Det behövs 
en motvikt nu när främlingsfientligheten är 
på frammarsch. Hur fortsättningen ser ut 
vet inte Alexander när vi träffas i januari 
2013. Någon mer festival blir det nog inte.
– Kanske blir det mer aktioner istället. 
Kanske ett tajtare samarbete med Rosen-
grenska. 

Alexander är singer/songwriter, har gått 
musikhögskolan, försörjer sig på diverse 
småjobb och har en del elever. Han ser att 

de genom Strange Fruit skulle kunna hitta 
folk som gör musik tillsammans och ha 
öppna scener i miljöer där de inte brukar 
finnas.

Att han fann frihetssångerna var genom 
sitt intresse för Civil Rights-rörelsen på 
60-talet, berättar han. Traditionella gospels 
fick då nya texter och protestsångerna 
spreds inom alla musikstilar.
– Coltrane plockade upp det, James Brown 
också. Det var så då. Musiken var laddad 
med kraft. Jag saknar det, säger Alexander.

Han tror på att det finns en förändrings-
kraft i musiken. Därför hördes fri-
hetssångerna från det svarta USA och 
från den iranska revolutionen på de två 
festivalerna som Strange Fruit arrangerade 
I Hagakyrkan. 

Och de lär fortsätta höras. Där man minst 
anar det.

Medverkande på Strange Fruit-festivalen 
den 4 maj 2012:
Lindha Kallerdahl | Chuey & Meta Four | 
Leche Burre | Luisa Garcia | Kultur- 
gruppen för Resandefolket | Masova 
Vatankhah | Katarina Despotovic (fotout-
ställningen Välkommen till Sverige)

Foto: Ludvig Lindelöf
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Den som får vara en glad amatör blir en 
glad semiprofessionell som sedan får 
chansen att bli en glad professionell fil-
mare. KulturUngdom är den enda institu-
tionen i Västra Götaland som stöder en på 
det sättet. 
– Därför är ni så bra, säger Sofia Åström, 
filmmakare med fyraårig animatörsutbild-
ning bakom sig. Och två kortfilmer, som 
fått K-pengar. 

År 2012 hette filmen Puss-jage. Den hand-
lar om en flicka som kommer tillbaka från 
Saudiarabien efter att ha bott där länge. 
Tillbaka till ett litet samhälle, där mycket 
är annorlunda.
– Det var något som min mamma sa som 
gjorde att jag ville göra filmen, berättar 
Sofia. Hon sa ”nu har Sofia bott halva sitt 
liv i Saudiarabien”.
Det blev den tändande gnistan till att 
skriva manus, casta två nioåriga huvud-
personer och en mängd andra barn, till 
att samla ett stort filmteam och åka till 
Rävlandaskolan - just den skola som 
Sofia själv gått i - att söka sponsorer, vara 
regissör och framförallt producent och till 
att göra animeringar – att skapa filmen 
Puss-jage.
– En del dagar var vi fyrtio personer, 
berättar hon. Tjugosju barn och tretton i 
teamet.

Massor att hålla koll på och lite för mycket 
producerande i förhållande till det konst-
närliga, tycker Sofia. Nästa gång ska det 

inte bli den fördelningen.
Innehållet i Puss-jage är alltså själv- 
upplevt. Sofia bodde flera år på en ”com-
pound” i Saudiarabien, umgicks med barn 
från olika länder, som kom och gick.
– Det var ruljans på kompisarna. Plöts-
ligt var min bästis inte där längre och jag 
tänkte ”okej” och så kom någon ny. Och 
tjejer och killar lekte tillsammans, lekte 
krig och sådär.
Det blev annorlunda i Rävlanda, där stod 
många av tjejerna och tittade på. En del av 
tjejerna spelade också fotboll men det var 
mycket snack om killar vs tjejer och om 
att killar var bättre, berättar Sofia.

Sofia Åström är född i mitten på 80-talet 
och har utbildat sig till animatör på Irland 
under fyra år. De kunskaperna använde 
hon filmen, hon gillar blandningen 
av spelfilm och animerat. Nu vill hon 
utveckla sitt manusskrivande och siktar 
på en master i spelfilm i Los Angeles. 
Eller kanske London. Sofia inser att hon 
behöver utveckla sig i mediet. Hennes in-
spiratörer är de riktigt stora; Myasaki, som 
gjort Spirited Away, James Cameron, Joe 
Wright, Kurosawa, Ingmar Bergman.
– Det sjunde inseglet gillar jag, den är 
rolig!
Rolig?
– Ja, jag tycker det finns en humor där, 
säger Sofia.

Så skriva och regissera spelfilm med stora 
budgetar, det är vad hon vill göra. Flera 

idéer finns; hon skriver på ett kortfilmsma-
nus nu. Har ett utkast till en långfilm i 
huvudet också. Och hon jobbar gärna 
vidare med fotografen Erik Andersson, 
som gjorde fotot i Pussjage. Hon beundrar 
honom.
– Jag var som ett barn som fått sin första 
ponny, jag ryckte i tyglarna på honom hela 
tiden. Men han var tålig, säger Sofia och 
skrattar.
Klippningen gjorde hon själv, men hon 
fick hjälp med och gradingen, färg-
förstärkningen.
– Det var nytt för mig, det blev ett slags 
upphöjd realitet, säger Sofia.

Hon gillar resultatet och tycker att de 
nioåriga skådisarna gjorde ett bra jobb. 
Alla inbjudna som såg den på special-
visningen på Roy i vintras var nöjda. Men 
hon ser också bristerna, ser den som ett 
steg på vägen.
– Jag hoppas den kommer att visas på 
Frame, men kom tyvärr inte med vare sig 
på Göteborgs filmfestival eller på BUFF, 
det var synd, tycker hon.

Förutom de 12 000 K-pengarna och sup-
porten från Erik Lundin på KulturUng-
dom, fick hon också låna utrustning från 
Camera Center, Light Center och Cloud-
Berry Sound på Gothenburg Film Studios. 
Och alla arbetade gratis, från teamet till 
fotbollsklubben RAIS.
– Barnen var en underbar grupp, säger 
Sofia. Det var jättekul att regissera dem!

SOFIA ÅSTRÖMS PUSS-JAGE
ETT STEG PÅ VÄGEN

Foto: Lea Gamula
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SJÄLVFÖRTROENDET VÄXER I ÅMÅL
Frida Stålhandske är hungrig på böcker 
nu. Så går det när Dalslands Litteratur- 
förening ringer och erbjuder jobb med ett 
av Åmåls finaste arrangemang – Dalslands 
bokdagar.

– Jag trodde att det var enbart Ungas Bok-
dagar som jag skulle jobba med, men det 
blev mer än så, säger Frida Stålhandske 
när vi ses i föreningens nya lokaler i ett 
vackert trähus mitt i Åmål. Ett hus som en 
gång varit stall. Som föreningen har stora 
planer för.
Nu säsongsarbetar Frida som 27-årig 
nybakad kulturvetare med författarturnéer, 
novellfestival och med bokdagarna. Kring 
Ungas Bokdagar har hon samarbetat med 
KulturUngdom  och det finns fler sam-
arbetsprojekt kring litteraturen i Dalsland 
som lurar i vassen. Åmål är på gång.

Ungas Bokdagar utgjorde själva starten 
på festivalen 2012. En kväll som började 
i Kulturmagasinet, då stipendier delades 
ut, då Katarina von Bredow, den världs-
berömde illustratören Peter Bergting och 
Robin Paulsson stod på scen. Efterfesten 
på Strand Café blev en blöt historia – bok-
stavligen.
– Det var sommarens regnigaste kväll! 
Åskan slog ner och det sprakade i mikro-
fonerna, säger Frida och skrattar.

Inne i Kulturmagasinet var det torrt, runt 
hundra personer var på plats och somliga 
var extra glada, nämligen stipendiaterna. 
Emma Glimne fick det stora stipendiet. 
Emma Bäckström fick ett hedersom- 
nämnande. Det lilla skrivarstipendiet gick 
till elvaårige skribenten Pontus Malmsköld 
och delades ut dagen därpå.
Stipendierna får man söka, berättar Frida. 

2012 var det ett 40-tal sökande till det lilla 
som delas ut till skribenter under 16 år och 
drygt 15 sökande till det större.
– Men det kan säkert bli ännu fler sökan-
de, tror hon. 
Ett av samarbetsprojekten som skissas på 
mellan KulturUngdom och bokdagarna är 
att tillsammans göra en turné i Dalsland 
och sprida information om att Ungas bok-
dagar och stipendierna finns. Den lär bli 
av under 2013.
Sammanfattningsvis var både Ungas Bok-
dagar och de övriga två bokdagarna 2012 
ett mycket lyckat arrangemang, tycker 
hon. Nu arbetar de vidare. Funderar på om 
Ungas Bokdagar ska byta namn, eftersom 
unga kanske inte relaterar så mycket till 
ordet bok - text är så mycket mer. De 
vill nå ut ännu längre. Och för det gamla 
stallet som litteraturföreningen just fått 
hyra via kommunens fastighetsbolag finns 
stora planer. När jag är och hälsar på pågår 
boksortering och fördelning i ihopsamlade 
bokhyllor i de olika rummen. Böckerna är 
också ihopsamlade, folk kommer med dem 
i kassar, berättar Lena Grönlund som kan 
det här – hon arbetade som bibliotekarie 
innan hon gick i pension.
– Här ska vi ha noveller, säger hon och 
pekar in i ett av de större rummen.  

Där står också ett rejält konferensbord, 
inköpt på loppis och där finns en tom 
vit vägg som skulle kunna användas till 
mindre utställningar. Eller kanske kan 
man måla direkt på väggen? Idéerna far 
under takbjälkarna i det gamla stallet. Det 
långsiktiga målet är att bli ett Nordiskt 
Litteraturhus. Kaxigt, men genomförbart, 
menar Frida och Anita K Alexandersson 
som är projektledare för bokdagarna.
– Tjörn har sitt nordiska akvarellmuseum, 

varför skulle inte Åmål kunna ha ett nor-
diskt litteraturhus? Här skulle en gästför-
fattare kunna sitta och skriva, säger Frida 
och visar ett litet rum med snedtak.

Samarbetet med KulturUngdom kommer 
att fortsätta. Ett spännande projekt är att 
använda ett gammalt leksaksförråd till ett 
slags öppet galleri, världens minsta kul-
turhus, som Frida kallar det. Ett annat är 
informationsturnén i Dalsland kring Ungas 
Bokdagar och stipendierna. Dalslands 
litteraturförening vill också satsa mer på 
ungas delaktighet. Det finns säkert unga 
textintresserade som vill vara med och 
påverka, tror Frida.
– Vi kan ju inte sitta här och bestämma 
vad de vill ha!

Det som hon och litteraturföreningen dock 
är helt bestämda kring är att författarna 
ska känna sig riktigt, riktigt välkomna på 
bokdagarna.
– Vårt signum är att de ska känna sig som 
hemma. Deras familjer ska kunna följa 
med, vi hämtar dem och kör dem dit de 
vill. Vi sätter gästvänligheten högt,.

Men det är inte bara på sommaren som 
boken lever i Åmål. Varje månad kom-
mer författare hit, författarkvällar ar-
rangeras på ett Oscars café av Dalslands 
litteraturförening. Hösten 2012 besöktes 
stan av Tomas Bannerhed, Gerda Antti, 
Jila Mossaed och Daniel Sjölin med flera. 
Fulla hus då också. Och i maj blir det 
novellfestival igen på Baldersnäs –  
novellister från hela Norden bjuds in.

Kulturen i Dalsland lever. Och Dalsland 
lever upp. Ingen tvekan om det.
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ALL MAKT ÅT FOLKET
Pantrarna tror inte på missionerande. Viljan måste finnas hos 
människorna själva. De har ödet i sina händer. Men behövs stöd 
så kommer Pantrarna gärna. 
Så beskriver medlemsansvarige Alejandro Martinez andan i Pant-
rarna för upprustning av förorten.

Den 25 november 2011 var Murat Solmaz på biblioteket på 
Vårväderstorget i Biskopsgården. Några unga besökare stökade 
runt och började kasta schackpjäser på varann. När han undrade 
över detta berättade bibliotekspersonalen att fritidsgården som 
drivits ideellt nu hade lagts ner. Biblioteket hade blivit ett häng 
för dem som inte hade någonstans att gå. 
Det fick Murat att handla. Han kontaktade några politiskt med-
vetna människor, de träffades och beslöt i februari 2012 att starta 
förening. Pantrarna för upprustning av förorten hade fötts. Murat 
Solmaz utsågs till pressansvarig. 
De flesta av medlemmarna är än så länge från Biskopsgården, 
berättar Alejandro Martinez, men även andra förorter finns repre-
senterade. Är man 14 år och uppåt är det fritt fram att ansöka om 
medlemskap.
På kort tid har Pantrarna gjort sig synliga i flera olika samman-
hang. De har reagerat på hur polisen jobbar i förorten och har 
en sms-kedja så att folk kan samlas om någon blir utsatt. De har 
angripit hur GP skildrar det som händer genom att demonstera, 
exempelvis när en ung kille tragiskt blev skjuten till döds i som-
ras och han pekades ut som polisinformatör av tidningen.
– Då ville de samla oss till dialogmöte, säger Alejandro.
De har också medverkat i filmen Behandla oss inte som djur och 
håller på med en uppföljare till den.

Den 15 december arrangerade föreningen en festival i Kortedala, 
kallad All makt åt folket, som innehöll liveframträdanden med 
poesi och musik. Runt 150 personer cirkulerade under dagen. 
Det kunde varit fler, tycker Alejandro, men är glad över dem som 
kom och åt den höga kvalitén på programmet. KulturUngdom 
stöttade eventet med K-pengar.
Redan i början på maj deltog Pantrarna i ett arrangemang, till-
sammans med bland andra föreningen Megafonen från Stock-
holm, som jobbar på liknande sätt. Då fanns en av grundarna till 
Black Panther Party i USA, Bobby Seale, på plats. Han höll tal 
och föreläsningar och deltog i diskussioner. Alejandro citerar 
Seale:
– ”They are a continuation of our struggle in a new time” sa han 

om oss.
Nu har Pantrarna startat i Malmö. I Lindängen finns föreningen 
och hoppas kunna sprida sig till fler områden. Även andra städer 
har hört av sig, men Alejandro och övriga i styrelsen är inte 
beredda att resa runt och föreläsa. Engagemanget ska komma 
inifrån, det är grunden. 
Att det är fler killar än tjejer i föreningens ledning är han och 
övriga mycket medvetna om.
– Det är en spegel av samhället, säger han. Vi går runt i orten och 
pratar med folk och de flesta som rör sig där är killar. Tjejer har 
andra sätt att umgås, de träffas hemma hos varann.

Men via aktiviteterna når de även dem. Skrivgruppen som har 
startats består av enbart tjejer.
– Två av dem turas om att skriva krönikor i tidningen ETC Göte-
borg, berättar Alejandro.
Annat som ska dras igång är en rimverkstad, där man hoppas nå 
dem som är intresserade av poesi och rap. De har också planer 
på en dansgrupp. Och så finns det långt gångna projektplaner 
kring att starta en nättidning tillsammans med övriga storstäder. 
När Alejandro och jag träffas i januari 2013 håller de just på att 
undersöka möjligheterna till presstöd.
Sedan är det sporten - Pantrarna sysslar även med fotboll! De har 
redan medverkat i Ghettoa Cup två år i rad, men i maj 2013 blir 
det en storsatsning.
– Ghetto Champion League-final! berättar Alejandro med ett stort 
leende. 
Lag från Göteborg, Stockholm och Malmö kommer och turne-
ringarna har varit igång sedan vintern. De kommer att hålla till 
antingen i Sjumilahallen eller på Svarte Mosse idrottsplats.
– Folk uppskattar tillställningar, säger Alejandro. 

Hans vision om förortens människor är att de ska vara 
självförsörjande, fria och oberoende. Kunna styra sina liv och 
ha tillgång till utbildning och kultur. Framförallt önskar han att 
den sociala och politiska medvetenheten ska öka. Och där kan 
Pantrarna bidra.
– Vi har inte som mål att bygga en tung organisation utan vill 
starta något på målgruppens villkor, säger han.
Själv brinner Alejandro Martinez för det här arbetet, inte med 
fokus på sin egen person utan som en del i helheten.
– Det är vackert, en vacker livsresa. Jag är född till panter!

“Det är vackert, en vacker livsresa. Jag är född till panter!” 
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FLOCKEN INVADERAR GATOR OCH KLUBBAR
Det startade med en förfrågan från en 
dansk arrangör som Ida Gillner träffat 
förut, en fråga om att komma spela i Dan-
mark. Då föddes idén att dra vidare ner i 
Tyskland. Och när de ändå var där kunde 
de likaväl spela på gatorna, tyckte de. Så 
blev det och det blev stor succé.
– Gatuspelningarna blev nästan fokus, 
säger Fredrik Brändström, som spelar 
dragspel och piano i Flocken.
Människor flockades längs köpstråken i 
Hamburg när de spelade och när polisen 
kom och påpekade att de inte fick stå där 
blev publiken upprörd, berättar Ida, en av 
gruppens saxofonspelare.
De sålde ideligen slut på sina hembrända 
ep, var tvungna att fixa fler och satt i 
turnébilen och knåpade med handgjorda 
fodral mellan spelningarna.
– Med djur på, säger Ida.
Flocken gillar djur. Och de är romantiska, 
de gillar att bo i små stugor och klättra i 
berg, enligt Fredrik. Oklart om de har gjort 
detta eller om det är en dröm. Antagligen 
är det en dröm.

Gruppen, Flocken, består av fem med-
lemmar som alla studerar eller har studerat 
på Artisten i Göteborg. Ida har gått världs-
musikprogrammet, de övriga improvisa-
tion. Det hela startade där, ett skolprojekt 
som skulle vara ett samarbete mellan de 
båda programmen. Ida höll i det.
– Jag tog kontakt med dom goaste, säger 
hon.

Och dessa var, förutom Fredrik, sax- 
spelaren Malin Wättring, basisten Dono-
van von Martens och trummisen Anna 
Lund. När projektet var klart var det bara 
att fortsätta. Blandningen och de olika 
ingångarna var inspirerande för musikerna 
och visar sig vara det även för publiken. 
De bjuds in både till jazzgig och folk-
musikspelningar nu. De gillar det. Hittills 
har de inte spelat så mycket i eller runt 
Göteborg men det ser de fram emot att 
få göra. Liksom att spela för barn och 
unga, det vore roligt, tycker Flocken. En 
skolturné skulle sitta fint.

Men i sommar drar de ut i Europa igen. 
Att spela på gatan passar dem, så en 
kombination av det och konserter på 
kulturhus och klubbar vore perfekt. Paris, 
Brüssel, Berlin, kanske Strasbourg och 
definitivt Hamburg igen ska det bli. Tre 
sommarveckor på vägarna. Med en ny ep i 
bagaget, de ska spela in den i vår.
De 2 500 kronorna som KulturUngdom bi-
drog med i K-pengar till turnén sommaren 
2012, kom väl till pass.
– Bensin..., säger Fredrik och Ida. 
Det gick precis runt med skivorna de sålde 
så det var bra med lite stöd, konstaterar de.

Helst skulle de vilja ha en bokare som 
sätter spelningarna. Det är en del av 
drömmen. Men det viktiga är att fortsätta 
vara de musiker de är. Att vara öppna och 
genreöverskridande, att låta sina olika bak-
grunder och musikaliska idéer kollidera 
med varann och bli till något nytt.

Flocken är en krock. Pang. De lär låta höra 
talas om sig. De har bara börjat.

Foto: Peter Scheibner
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År 2012 begåvades Västra Götaland med 
en ny ideell förening - åtta personer beslöt 
i januari att starta Klädoteket Göteborg. 
Grundidén är att låna ut kläder till 
medlemmarna – varför ska människor 
nödvändigt äga?
I april öppnade de Ateljé Återanvänd mitt 
emot Världskulturmuseet i Göteborg och 
den öppningen gick inte obemärkt förbi, 
där var fullt hus och bra mediabevakning, 
livemusik och mingel. 

De första medlemmarna sammanfördes 
av Studiefrämjandet som visste att det 
fanns två mindre grupper som på varsitt 
håll gick och funderade på klädutlåning. 
Det tycker Sara Habte Selassie var ett bra 
grepp.
– Ingen idé att konkurrera med varann, 
säger hon. Men nu är det mest Louise 
Eriksson och jag som är drivande i Klä-
doteket och verkar som projektledare, men 
vi har medarbetare som jobbar i ateljén 
och hjälper till under evenemang. 

Varje torsdag och lördag har Ateljé 
Återanvänd öppet på Cederbourgsgatan 6. 
Kläderna kommer främst via privatperso-
ner, men de samarbetar även med redesig-
ners och nattklubben Nefertiti. I ateljén 
finns också designers och studiecirklar, 
berättar Sara, och Mireille som ligger 
bakom märket I min garderob bidrar med 
kläder ibland. Klädoteket hoppas även på 
att kunna samarbeta med märken/butiker 
som har kläder över. 

Sara visar en stickad mössa som kom in 
nyligen tillsammans med flera vackra 
koftor. De skänktes från en kompis mor-
mor, berättar hon. Och de var populära, de 
lånades ut direkt. Mönstret kallas Stig-
bygeln och det visar sig att det är välkänt 
och traditionellt och finns bevarat bland 
annat på Bohusläns museum.

Att driva Klädoteket kräver en rejäl 
arbetsinsats. Kläderna som kommer in ska 
sorteras, en del som är alltför slitet gallras 
ut och när de får in för många plagg så 
måste dessa också skänkas vidare. 
– Det finns inte plats för allt, vi skulle 
behöva en större lokal, konstaterar Sara. 

Varma kläder som de inte har möjlighet att 
ta emot skänker de bland annat till Café 
Trappanér, en mötesplats för hemlösa och 
socialt utsatta. En del kläder går vidare till 
andra organisationer som t.ex. Emmaus. 

Vill man låna ett plagg är det bara att lösa 
ett medlemskap i Klädoteket Göteborg, det 
kostar 200 kr för tre månader. Max fem 
plagg i taget gäller och man får behålla 
dem en månad. Sedan går de att låna om 
en månad till. Därefter ska de tillbaka, 
tvättade och fina, eller, om det handlar om 
plagg som är svåra att tvätta, exempelvis 
ytterplagg eller vissa speciella material 
kan de vädras. Så går det till. 

– Vi har ett digitalt lånesystem klart, men 
vi har inte börjat använda det ännu. Alla 
medlemmar är inlagda, men varje plagg 
ska också märkas med vår logga och ett 
nummer, berättar Sara. Det är rätt mycket 
jobb med det. I februari 2013 fick de en 
ny snygg hemsida på plats, med bilder 
på kläderna och möjlighet att se vad som 
finns att låna.

Sara Habte Selassies egen bakgrund är en 
kandidatexamen i ekonomi och därefter 
Fashion Management-utbildning på Textil-
högskolan i Borås. Det var när hon skrev 
sin uppsats där som intresset vaknade för 
vad vår konsumtion leder till. Hon insåg 
hur vårt handlande i västvärlden också 
påverkar resten av världen. Sara har också 
jobbat inom second hand-branschen och 
på modeföretag. Allt detta ledde fram 
till lusten att arbeta med hållbart mode. 
Klädoteket är ett sätt, men det går inte att 
leva på.
– Det tar tid. Vi behöver projektstöd för att 
kunna driva det nu.

Lite har föreningen fått av KulturUngdom. 
De stöttades med 7 000 K-pengar 2012. 
Störst stöd har de i nuläget från Studie-
främjandet via lokalhyra, men de söker 
också medel från Allmänna Arvsfonden 
och kommer att leta fler möjliga stödjare. 
Och då handlar det inte enbart om att hålla 
igång utlåningen på Cederbourgsgatan. De 
har större planer än så.
– Vi har gjort ett mobilt klädotek med 

hjälp av arkitekturstudenter, berättar Sara. 
Det har vi varit runt med på olika ställ-
en i Göteborg, bland annat på Frölunda 
Kulturhus, på Bio Roys Rullar rättvist och 
på Majornas Megaloppis. 
De har också varit på Borås Textilhögs-
kola inför terminsstart för att peppa unga 
studenter att tänka hållbart. Även Göte-
borgs tillskärarakademi har de besökt, 
liksom Omställningsnatta på Röhsska och 
HDKs konstbibliotek, inbjudna av Konst-
kåren. De kommer att dra till Alingsås 
med det mobila klädoteket under 2013. De 
samarbetar med Naturskyddsföreningen 
kring deras stora nationella klädbytardag. 
Och så hade de ett stort event på Fri-
lagret i Göteborg i höstas, FASHION (Re)
MAKER med workshops och tävling.
Tjugo personer valdes ut av alla de som 
ville vara med, och de fick välja kläder 
och tyger som de redesignade och sydde, 
säger Sara. De hade fjorton timmar på sig 
och temat var Fest i vardagen. 

Endast en man deltog, men åldrarna var 
blandade, deltagarna var mellan 17 och 
80 år. Vinnaren, som visade sig vara 
herrskräddare, valdes ut av en jury med 
representation från Röhsska, Prickig Katt, 
frilansdesigner, Nudie och Klädoteket,
– Alla plagg var med på en visning på Fri-
lagret, till livemusik. Det var inspirerande 
att se hur mycket de kunde åstadkomma 
på kort tid, tycker Sara.
Tvåhundra besökare var på plats och 
Svenska Frisörskolan och elever från en 
Makeupstudion hjälpte till inför visningen. 
– Förhoppningsvis gör vi om det i höst 
igen, säger Sara. 

Då hoppas hon också att ansökningar har 
beviljats så att alla Klädotekets planer kan 
förverkligas och de kan ta fler steg mot en 
hållbar klädkonsumtion.  De vill förutom 
låneverksamheten sprida kunskap om 
klädkonsumtionens baksidor och kunna 
erbjuda en mötesplats för diskussion 
kring mode och miljö.  Syftet är att spara 
resurser, att bryta konsumtionsraseriet – 
att verka för en hållbar utveckling. 
På riktigt!

Hemsida: www.kladoteketgoteborg.se

VARFÖR KÖPA?
GÅ TILL KLÄDOTEKET OCH LÅNA!



Foto: Jacob Allestad
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LUSTEN BOR I HÄNDERNA
Alla slöjdar! Eller i alla fall 60-70 procent!
Det kommer Ungdomsstyrelsen fram till i sin undersökning När, 
var, hur – om ungas kultur. Det förvånar Sara Degerfält en smula, 
men gläder henne - i slöjd och hantverk finns så mycken lust och 
så mycket sensualitet, det är kul att många håller på. Kalendern 
som hon varit med att skapa, och som KulturUngdom stöttat via 
K-pengar, visar detta.

Ledarskap i slöjd och kulturhantverk heter den nya kandidatut-
bildningen på Göteborgs Universitet som Sara är mitt inne i. Hon 
trivs utmärkt och hoppas kunna jobba som hemslöjdskonsulent 
när hon är klar. Det var på utbildningen hon träffade stickaren 
Elin Danielsson och garvaren Malin Karlsson. Själv är hon inrik-
tad på vävning. Tillsammans har de bildat föreningen Slöjdlustar 
som driver hemsidan och bloggen slojdporr.wordpress.com, och 
det är de tre som ligger bakom kalendern. Som har gått bra.
– Den är slutsåld, berättar Sara. 500 ex. Det gör att vi nu har 
pengar att göra en till, 2014.

De ville ha den lite trolsk och reste därför till skogarna utanför 
Lerum med ull, vantar, skinn och tyger. Slöjdande vänner ställde 
upp som modeller, Jacob Allestad fotograferade.
– Målet var att hitta sätt att ge slöjden en stjärnglans. Att bara 
fotografera ett par vantar är ju inte så kul, säger Sara Degerfält. 
Vi ville göra det med en twist.

De ville också synliggöra ung slöjd, det var det övergripande 
målet. Och så ville de göra ett projekt på riktigt, med penga-
sökning och allt. 
– I skolan jobbar vi med låtsasprojekt. Vi valde skarpt läge  
istället.

Att mynta begreppet slöjdporr och ha bilder på hopslingrade 
par i skogen, nödtorftigt skylda av hemslöjd av olika slag skulle 
ju kunna vara lite provocerande för den äldre generationen och 
traditionella organisationer – hur har kalendern tagits emot?

– Positivt! Idén är fantastiskt rolig, har vi fått höra. Finns tanten 
med pekfingret, undrar vi? Och även om folk inte är för den så 
blir vi glada, då har vi lyckats tänja gränserna, säger Sara.

Försäljningen drogs igång på en stor releasefest i september, som 
stöttades av Rum för ung kultur i Göteborg. Där hölls en slöjdper-
formance – någon täljde, någon spann, någon vävde band – till-
sammans med musiker och 100 kalendrar såldes. Sedan fortsatte 
marknadsföringen på Bok- och biblioteksmässan i hemslöjdens 
monter – 100 ex till gick åt. Resten har sålts via bloggen.

Vad är det då som är så sensuellt med slöjd och hantverk?
– Det är det taktila, det är oxytocinframkallande med beröring, 
förklarar Sara. Och själva nörderiet, att bli så besatt, det gränsar 
till erotik.
Hennes kollega Elin Danielsson har i en artikel i nättidskriften 
Avant uttryckt det såhär:
“...hur ska jag kunna förklara den här känslan av att bara vilja 
ta och känna på något för en människa som aldrig tidigare hållit 
på med slöjd? Det kanske blir enklast och tydligast genom att 
använda erotik som metafor.”
Nu planerar de att starta ett nätverk för unga slöjdare. Kärntrup-
pen har de redan – modellerna i kalendern. De kände inte varann 
så väl innan, men efter en helg i skogen så är de redo att samar-
beta. 
– Och alla de som beställt kalendern kanske vi också kan kon-
takta, säger Sara.

Det borde gå. Om bortåt 70 procent av unga människor sitter 
hemma och täljer eller stickar eller syr eller bygger möbler eller 
smider eller väver funkar det nog att samla dem och hitta på saker 
tillsammans.
Föreningen Slöjdlustar har fullt stöd i det här arbetet från hem-
slöjdskonsulenterna och Slöjd i Väst och KulturUngdom är 
förstås gärna med och hjälper till.

“Målet var att hitta sätt att ge slöjden stjärnglans. 
Att bara fotografera ett par vantar är ju inte så kul, 
säger Sara Degerfält. Vi ville göra det med en twist.” 
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K-On the road
Foto: Erik Hjortstam
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STJÄRNOR I SKOGEN

Vad gör två naturälskande festivalmänniskor när de har tillgång 
till en gammal gård, trollskog, ängar, bäckar och bisonoxar?
Arrangerar trancefestival förstås! Frigörande dans på moss-
iga marker, workshops, qi gong, barnteater och en damm med 
Näcken i. Dj:s och liveartister. Tipis och eld och bisonburgare.

Forest Star glimmar vid Bäckabo gård utanför Hjo sedan 2011. 
Året innan gjorde Emma Althaus, vars familj äger gården, och 
hennes kompis Lina Thorvald ett test, en privat tillställning i den 
här andan och eftersom det fungerade drog de igång festivalen. 
Som ger eko inte bara i en mils omkrets runt gården utan långt 
ute i Europa. Hit vallfärdar folk från många länder, fler för varje 
år. Runt 300-400 personer kom 2012. En del av dem har Lina och 
Emma träffat när de varit på tranceevents i Europa.
– Vi är festivalmänniskor, konstaterar de.
Sedan har ordet spridits. En åldersmässigt brokig samling letar 
sig fram till Forest Star längs de två grusvägar som leder dit. 
Midsommaren 2012 var det uppåt fyrtio barn på plats.
– Om det är blandade åldrar blir det lugnare, säger Emma.

Och så vill de ha det. De vill hålla på blandningen, de vill att 
publiken ska förföras av rytmerna och de vackra omgivningarna 
och dansa, dansa, dansa.
Två scener har de, en som de kallar Chillen, med lugnare musik 
och så Main Stage, där artister och dj:s avlöser varann. Många 
kommer för inträde och mat.
– De vill gärna komma tillbaka också, men vi måste ju variera oss 
lite varje år, säger Emma.
Resorna står festivalen för, men mer än så är svårt att ha råd med.
– Vi hade aldrig klarat det utan alla vänner! Det slår Lina och 
Emma fast, och det gäller inte bara artisterna utan även de många 
som hjälper till innan och under Forest Star. Arbetet börjar redan 
i september.
– Jag var stressad i november för 2013 års festival, bekänner 
Emma.

Våren 2012 byggde de en lekpark av björkar. Och barnen har 
möjlighet att bada på området.

Tidigt på våren samlas Lina, Emma och deras vänner på mark-
erna, bor i tipi (indiantält) och eldar. Förbereder. Det är en viktig 
del av det hela. De har också en del fördomar att kämpa mot, 
somliga i trakten är misstänksamma och förutsätter att det handlar 
om droger. Det har man ju hört, så är det när det spelas trance.
– Vi har ingen alkoholförsäljning på området, säger Emma. Vi 
har vakter och polistillstånd och polisen kommer dit och kollar. 
De har plockat in en person en gång, en som körde bil onykter, 
annars har ingenting hänt.

Lina och Emma, som båda går en utbildning till naturterapeuter 
i Skåne, vill förmedla känslan för skogen och naturen till besök-
arna. Och rytmerna. Det är tillräckligt, tycker de.
På Forest Star 2013 (som går helgen efter midsommar för att göra 
grannarna gladare) kommer de att servera närproducerad vege-
tarisk mat vid sidan om bisonburgarna. De ska plantera örter vid 
Kraftkällan som de kallar området där barnscenen finns. Barnen 
får umgås med de minihästar som Emmas familj äger. De har ett 
ekotänk på festivalen och jobbar hårt med sopsortering och annat.  
Det finns också en ekologisk toalett med urinseparering. 
– Ett år plockade vi blåbär och gjorde soppa, bakade muffins och 
annat till 200 personer! berättar Lina.
Till sommaren ska barnen få gå på skattjakt ena dagen och 
uppleva en musikal dag två. Emma håller på och skriver på den 
nu, när hon inte går i skolan eller jobbar eller förbereder Forest 
Star på andra sätt. 

Alla ska trivas, det är det viktiga. Så har det också varit under 
de två Forest Star-festivaler som KulturUngdom stöttat med K-
pengar. De människor som hittar dit blir lyckliga ute i skogen.
– Folk tackar, går omkring med ett leende på läpparna, säger 
Lina. Det lilla kan vara det stora.

llustration: Pierre Ekman
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DE ÖPPNAR YTOR FÖR UNG KONST 
Första utställningen som de fick K-pengar till var Ingenting är 
heligt i skatehallen i Skövde. Det var 2010. Ytor var nästa, i maj 
2012, en samlingsutställning med elever från Hellidens folkhög-
skola. Den hade de i Falköping och de fick K-pengastöd till 
lokalhyran. I slutet av 2012 ställde de ut på Galleri Stockselius i 
Skövde, fick galleriet att se ut som en ungdomsgård och galleri-
sten att gömma sig på kontoret i två timmar och printa ut verk-
lista på verklista, eftersom de tog slut hela tiden. 

Konstnärerna Jåanna Andreasson och Julia Berg Oskarsson har 
vilja och rutin. De ger sig aldrig. Ingenting är heligt. Våren 2013 
finns de representerade på Liljevalchs vårsalong med ett ge-
mensamt verk.
– Alla säger att det är så svårt att komma med där, men det känns 
inte så – vi kom med vid första försöket, säger Jåanna  
Andreasson.

Det som kommer att hänga på Liljevalchs i Stockholm är två 
delar av en triptyk.
– Det är inramade objekt som pekar på det negativa. Vi var för-
bannade när vi gjorde den. Samhället idag ska hela tiden fokusera 
på det positiva. Vi satte det fula på piedestal här, berättar Jåanna.

Att samarbeta kring bildkonst är inte så vanligt, men det gör Julia 
och Jåanna.

– Vi gick Skövde konstskola tillsammans. Gillade inte varann 
först, säger Julia. Men vi hade liknande drivkrafter, ville inte sitta 
och vänta på att någon skulle säga vad vi skulle göra. 
– Ja, vi blir båda lätt uttråkade och är nyfikna, inflikar Jåanna. Vi 
testar och ser vad som händer.

Konsten behöver inte vara så pretentiös, tycker de. Man behöver 
inte vara bäst, man kan få göra fel. Det magiska receptet är att 
inte förkasta galna idéer. Oftast är det Jåanna som kommer med 
dem. Sedan tar Julia tag i det hela, räknar och rätar ut och så kör 
de.
– Jag är ganska tråkig, konstaterar Julia. 
– Ja, men det gör att det blir bättre, säger Jåanna. Såhär är det: 
Jag får en idiotisk idé som vanliga människor hade förkastat och 
så går du in och gör det raffinerat!

Ofta är de spektakulära och alltid har deras konst en udd, en 
pik mot något eller någon. En subtil protest. Och de ber inte om 
ursäkt.
– Vi vill nå folket. Vi vill nå elitisterna. Vi vill nå ungdomar, 
säger Jåanna. Många vågar inte gå in på ett galleri, de tänker: 
Måste jag köpa? Så vi tjatar, vi tjatar in pressen och säger ”kom 
och häng med oss” när vi är med i TV4-nyheterna. Då kommer 
det massor av folk. Det underlättar säkert att vi är unga själva.

Foto: Bea Kjellén
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Det är lättare att vara två, det är de överens om. Då är man en 
enad front, som en bulldozer, stöder varann. Det gäller både när 
de söker pengar och när de ska marknadsföra sig.
– Vi har tagit reda på allt själva, berättar de. Det är inte många 
som vet att man kan söka pengar och det gör att många duktiga 
inte når ut. 
Julia och Jåanna berömmer Annelie Blomgren och Susanne 
Grahn på Neo i Skövde. Där har de fått mycket uppmuntran och 
via dem fick de också information om KulturUngdom och att 
K-pengar finns att söka. Kulturhuset i Skövde har också hjälpt 
till med marknadsföring och berättat vart de kan vända sig. Det 
gäller att inte ge sig.
– Det krävs att man pressar sig in, säger Julia. Vi får styrka av 
varann.
Utställningen Ytor, som KulturUngdom stöttade 2012, hölls på 
Galleri Sandström i Falköping. Ett projekt som skulle göras, men 
som eleverna på kursen på Hellidens folkhögskola (Fördjupning-
sår för kreativa yrken) fick utforma som de ville. Skolan lade sig 
inte i alls. 
Julia och Jåanna tog tag i det hela och det blev av, på riktigt, och 
det blev bra. Under två veckor i maj visades måleri, smycken, 
hantverk, design och mode producerat av tretton konstnärer från 
hela regionen (se faktaruta). På vernissagen kom det runt 150 per-
soner, tror de. Det var i alla fall fullt hus.

Till sommaren 2013 är kursen slut. Julia och Jåanna jobbar 
vidare, tillsammans kring stora målningar och objekt, och var för 
sig. Söker konsthögskolor, men är egentligen tveksamma till att 
man ska behöva ha en lång högskoleutbildning för att räknas som 
konstnär på riktigt. 
– Vi är lite hatiska mot det. Det skulle vara roligt att säga ”dra 
åt helvete, jag klarar mig själv”. Men vägen blir rakare och det 
verkar bli mindre kamp om man ger sig in där, säger Jåanna, som 
vill fortsätta förändra synen på konst; att det bara är etablissem-
anget som kan och som räknas.
– Jag vill jävlas. Konstvärlden är så pretentiös så det kan bli 

löjligt. Småkids är också välkomna!

Helst vill de ge sig iväg utomlands. Kanske till London. De  
känner inte att de kommer att kunna växa om de stannar i 
Skövde. Julia vill ha en internationell karriär, ”resa och tjäna 
hutlöst med pengar”. Hon inspireras av gallerister. Jåanna säger 
att vill fortsätta med konsten, med att ta ner synen på konst, att 
många kan. Hon fascineras av konstnärer som är lite buffliga. 
Som kanske inte alltid uppskattas publikt, men som kör på ändå. 
Men om ingen köper då?
–Det gör de, säger Julia utan minsta tvekan. Om man är över-
tygande. Det gäller att omvandla ett nej till ett ja. På ett icke-
manipulativt sätt.
Och Jåanna fortsätter:
– Ja, om de frågar om de får plats med den här tre meter höga 
illröda tavlan hemma, så säger jag ”Jaa då! Ställ den på golvet!”

Fakta om Ytor
Deltagare på utställningen var 
Jåanna Andreasson - Falköping
Julia Berg Oskarsson - Mariestad 
Henning Cedmar Brandstedt - Mariestad 
Emmeli Hultqvist - Göteborg 
Petra Sterling - Skövde 
Sofia Frykler - Skövde
Tina Backhaus - Hjo
Jenny Jansson - Hova 
Maria Alloh - Tidaholm
Lisa Blad - Göteborg
Anna Wilhelmsson - Ekedalen 
Johanna Holub - Göteborg
Justyna Owczarek - Jönköping

Utställningen hade vernissage den 5 maj och höll på till den 20 
maj. 

Objekt av Jåanna Andreasson
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... fotograf, dj, regissör, poet, musiker, designer

klubbarrangör, band, konstnär, filmare, dansare,  

festivalfixare, förening, entreprenör, skådespelare, skejtare …

Några anledningar för dig att bli medlem i KulturUngdom

VERKSAMHETSPLAN 2013
Nytt år, nya spännande planer... 
KulturUngdom är en ideell förening 
som är verksam i hela Västra Götalands-
regionen. Föreningen utgör en plattform 
för att stötta och realisera ungas idéer och 
projekt kring kultur. KulturUngdom är 
också en nav i ett ständigt växande nätverk 
av nationella och internationella aktörer. 
Föreningen främjar unga kulturutövares 
och arrangörers demokratiska rättigheter 
till inflytande och delaktighet i kulturlivet. 
KulturUngdom arbetar efter grundsat-
sen av och med. Av och med innebär att 
verksamheten i huvudsak skall bedrivas 
utifrån målgruppens egna initiativ, genom 
ungas deltagande i arrangemang och 
projekt och genom ungas skapande och 
konstnärliga utförande. 
Ledord för verksamheten är jämställdhet, 
mångfald och tillgänglighet och ambi-
tionen är att dessa ska genomsyra hela 
verksamheten och allt vi gör. Vårt arbete 
bedrivs utifrån det av styrelsen formu- 
lerade visionsdokumentet.

Verksamheten stöttas av Västra Götalands- 
regionen. Vi står nu inför KSU-perioden 
2013-2015, en period som innebär ett 

välkommet ekonomiskt tillskott i kassan 
och fler möjligheter.
 
Ekonomi 
Basverksamhet:
Kulturstrategiskt uppdrag, VGR: 3 980 
000 
Scenstöd, VGR: 2 507 000
Basverksamheten inkluderar 10 tillsvi-
dareanställda och 2 projektanställningar, 
lokaler, resor, administration, inventarier, 
samverkansstöd, arvoden, ljud och ljusan-
läggning, Musik Direkt, UKM, Nationell 
samordnarfunktion för Musik Direkt samt 
medlemsavgifter till Nätverket 50/50, 
UKM Sverige och Jeunesses Musicales 
Sverige.

Regionala projektmedel:
Angeläget, K-pengaadministration
1 105 200 
På delegation K-Pengar:  1 000 000

Primära målgruppen
Föreningens primära målgrupp är unga 
människor, mellan 13-30 år, bosatta i Väs-
tra Götaland. Under 2013 har vi för avsikt 

att arbeta mer uppsökande och identifiera 
och engagera grupper som vi i dag inte 
når i önskad utsträckning. Detta samtidigt 
som befintliga nätverk och kontakter ska 
stärkas. All vår verksamhet utgår från 
målgruppens behov och önskemål och vi 
kommer att verka för att vara en flexibel 
och lyhörd organisation i tiden. 

Sekundära målgruppen
Under 2011 och 2012 har vi arbetat en hel 
del med att hitta fler samarbetsmöjligheter 
med den sekundära målgruppen, det vill 
säga aktörer som jobbar med unga männi-
skor i någon form. Detta arbete kommer 
att fortsätta även under 2013. Vi vill vara 
med och tydliggöra och samla olika ak-
törer i regionen för att bidra till att skapa 
en mer självklar dörr till ungkulturen. 

Västra Götalandsregionen 
Verka i enlighet med den kulturpolitiska 
visionen och föra målgruppens talan i 
olika regionala sammanhang, en viktig 
insats för att främja delaktighet och infly-
tande och på så sätt stärka den demo- 
kratiska processen. 
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Nationellt & Internationellt 
Vi kommer att vara drivande i nätverk som 
Jeunesses Musicales Sverige, Nätverket 
50/50, UKM Sverige samt ansvara för den 
nationella samordningen av Musik Direkt. 
Vidare planerarnas samarbeten med olika 
nationella aktörer, som till exempel medie-
huset Fanzingo genom projektet Sveriges 
Röster. 
Det är viktigt att avdramatisera och 
förenkla klivet utanför landets grän-
ser. Vi planerar bland annat utöka vår 
turnéverksamhet för musikakter från 
regionen, bli en mer självklar resursbank 
för  internationella kontakter och nätverk 
via hemsidan för att i större utsträckning 
guida unga kulturaktörer och underlätta 
samarbeten och utbyten.

Kommunikation
Då vi jobbar i hela regionen är webbsidan, 
kulturungdom.se, vår fasta punkt. En ny 
form togs fram under 2012 och utveck-
lingsarbetet rullar vidare under 2013. 
Medlemmarna ska ges större redaktionellt 
utrymme. Idag har vi medlemsreportrar 
och krönikörer som fyller sidan med in-
nehåll. Och det är bara början. Vi planerar 
för fler medlemsproducerade repor- 
tage och artiklar, bildgallerier, virtuella 
konstutställningar och en resursbank för 
samtliga konstformer där vi erbjuder en 
egen presentationsyta under vårt tak, något 
som i dag finns för musiker.  
Sociala medier är självklart ett prio-
riterat kommunikationsverktyg. Bloggar, 
podcasts och filmer ska ges plats i större 
utsträckning. Vi kommer erbjuda mål-
gruppen fler redskap för att kommunicera 
projekt och arrangemang på bästa sätt. 

K-Pengar
Vår ambition inför verksamhetsåret 2013 
är att K-Pengar ska nå fler kommuner, 
kommuner som  i dag saknas i statistiken. 
Vi planerar att besöka de kommuner som 
vi inte når för att informera om möjlig-
heterna och tillsammans med lokala 
aktörer identifiera behov och hitta samar-
betsformer.

Egna projekt 
Musik Direkt är Sveriges bredaste musik-
tävling men kan breddas ytterligare då 
många genrer fortfarande saknas. Vi ska 
se över befintliga strukturer och söka nya 
vägar för att nå fler deltagare. Detta gäller 
även UKM eller Ung Kultur Möts, en 
tvärkulturell festival och mötesplats som 

arrangeras av och med unga. Vi söker nya 
samarbetsparter, fler aktiva kommuner och 
kommer att utveckla det årliga regionala 
mötet med ett tydligare fokus på arrangör-
skap. 
Arrangörskapet är även en viktig ingre-
diens i projektet Angeläget, ett samarbete 
med Amnesty International som syftar 
till att inspirera ungas eget skapande 
kring ämnet mänskliga rättigheter. Under 
2013 är målet bland annat att genomföra 
fler kvalitativa skolfestivaler runt om i 
regionen.

Konstformer
Under 2013 kommer vi att genomföra en 
rad konstformsspecifika satsningar. Vi är 
i dag fler ungkulturkonsulenter och alla 
har sina ansvarsområden. Vi ska verka för 
fler  konstformsöverskridande aktiviteter 
där aktörer inom till exempel teater möter 
musiker, textförfattare samarbetar med 
levande rollspel och aktiva inom slöjd och 
hantverk skapar tillsammans med konst-
närer.
Här nedan kan du ta del av några av de 
satsningar som kommer att genomföras 
under året.

Text – Besöka skolor, fritidsgårdar och 
andra sammanhang i samarbete med 
Bokdagar i Dalsland för att informera om 
vår verksamhet och undersöka intresset 
hos unga text- och litteraturaktörer. Ett 
speciellt textfokus planeras under Alme-
dalsveckan. Vi tänker även tillgänglig-
göra och använda befintliga strukturer för 
att bättre nå ut, inspirera till samarbeten 
och skapa ett gemensamt nätverk för det 
skrivna ordet.

Film -  Stärka och stötta unga filmare i 
regionen genom att samarbeta med flera 
organisationer i projektet FilmCloud. 
Denna plattform ska byggas upp under 
året och målet är att nå så många unga 
filmare som möjligt och hjälpa dem på 
bästa möjliga sätt. Till exempel  arrangeras 
intensivkurser i manusförfattande och regi. 
Vi gör också en extra satsning på filmare 
mellan 27-30 år som är för gamla för att 
kunna söka K-Pengar. 
 
Konst – Besöka flera av regionens 
konst- skolor för att informera om vår 
verksamhet och inspirera till samarbeten 

utanför skolans väggar. Planer finns på en 
fortsättning av projektet Get Artivated! 
och en speciell stöttning av konstnärer i 
åldrarna 25-30 år. 

Slöjd och hantverk – Fortsätta den slöjd-
idéturné som påbörjades under 2012. 
Syftet med denna turné är att ta reda på 
vilka behov och önskemål som finns samt 
identifiera befintliga nätverk och skapa 
nya för unga slöjdintresserade. Vidare 
kommer vi vara en samarbetspart i ett 
nationellt slöjdläger som genomförs i 
regionen i augusti månad.

Dans och scenkonst – Skapa en plattform 
för ung scenkonst där semiprofessio-
nella aktörer inom dans och teater kan 
mötas, utbyta tankar och idéer och hitta 
gemensamma nämnare för framtida sam-
arbeten. Vi planerar även att genomföra 
en teaterturné tillsammans med unga fria 
teatergrupper.

Musik – Fortsätta att skapa speltillfällen, 
sammanhang och ytor för våra medlems-
band - inom regionen, inom landet och 
ute i Europa. Våra arrangörer ska också 
erbjudas fler akter från oss samt band långt 
utifrån. Viss satsning på Sverige kommer 
göras, vi borde klara av att nå fler scener 
inom landet än tidigare. I höst planeras 
en ny kompetensutvecklingskurs riktad 
till våra musiker och arrangörer och fler 
samarbeten gällande att få upp band/akter 
på scen är att vänta.

Foto – Lägga riktlinjerna för medlems-
baserade bildgallerier via vår hemsida 
och bygga upp en resursbank med duktiga 
fotografer runt om i region. Anlita med-
lemsfotografer till befintliga projekt så 
som Musik Direkt, UKM och Angeläget i 
större utsträckning. 

Avslutningsvis bör tilläggas att Kul-
turUngdom är en flexibel organisation 
med en kontinuerlig kontakt och närhet till 
målgruppen. Detta betyder att vi ständigt 
lyssnar av vad som efterfrågas just nu 
och alltid är redo att omformulera våra 
aktiviteter och insatser för att tillgodose 
de behov och önskemål som uppkommer 
längs vägen. Vad mer som väntar under 
2013 återstår alltså att se... 
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