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Kulturens verksamhetsinriktning och profil
Sedan den 1 juli 2010, då Kulturens Bildningsverksamhet blev ett självständigt
studieförbund, finns ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund.
Av kulturutövare – för kulturutövare.
Kulturens bidrar till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Målgruppen
är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda,
inklusive nya utövare.
Studieförbundet genomför verksamhet som är i linje med statens fyra syften och som följer
regelverk och riktlinjer inom folkbildningen. Utifrån statens fyra syften har Kulturens
formulerat en pedagogisk plattform och den kulturella och konstnärliga profilen utvecklas.
Kulturens genomför studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet som utgår från
respektive deltagares förutsättningar och önskemål utifrån devisen fritt och frivilligt. Den
enskilde deltagaren formulera sina mål och det gör även gruppen som sådan. Det personliga
mötet och det gemensamma lärandet är centralt. Lärandet är både personligt och
ämnesmässigt. Gruppen arbetar utifrån en gemensam och demokratiskt förankrad målbild
över gruppens lärande och utveckling.
Verksamheten i studiecirklarna och annan folkbildningsverksamhet bedrivs utifrån
grundläggande demokratiska värderingar såsom allas lika värde, tolerans och respekt för
individen. Det får inte förekomma religiösa eller partipolitiska opinionsbildningar eller
påtryckningar. Kulturens arbete med medlemsorganisationer och samarbetsföreningar utgår
från våra kvalitetspelare: värdegrund, lärande, föreningsdemokrati, ledarutbildning,
ämnesdjup och ämnesbredd.
Kulturprogrammen är en naturlig del i den konstnärliga utvecklingen och möjliggör för fler
att utöva och ta del av kultur.
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Kulturens organisation
Medlemsorganisationer:
Folk You, Föreningen Sveriges Körledare, Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet,
Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFOD),
Riksförbundet för Subkulturer (SUB), Riksförbundet Svensk Jazz, Riksförbundet Visan i
Sverige, Svenska Folkdansringen, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR),
Sveriges Film- och videoförbund (SFV), Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF),
Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Sveriges Unga Blåsare, Ung Media Sverige, Ung
Teaterscen, upSweden Sverige.
Regioner:
Region syd: Skåne, Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg län
Region väst: Västra Götaland och Halland län
Region mitt: Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro län
Region öst: Stockholm, Gotland, Södermanland, Östergötland län
Region norr: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland län
Regionsstyrelse:
Ordförande: Kennet Lunderquist
Sekreterare: Eva Granstedt
Kassör: Klas Andersson
Ledamot: Victor Håkansson
Ledamot: Lars-Göran Lindgren
Under året avled styrelseledamoten Lars-Göran Lindgren
Valberedning:
Christel Larsson Lunderquist (sammankallande) och Mary Bjerstedt
Auktoriserade revisor: DeskJocky Revision (Hanna Rexhammar)
Verksamhetsrevisor: Eva Lindén, Eva Lindgren (suppleant)
Personal 2017-12-31:
Förbundsgemensamt kansli som arbetar mot hela landet
Kenneth Lundmark
förbundschef
Inga Cederberg
Samordnare, kommun- och landstingsbidrag
Laila Öster
administratör
Susanne Tilli
Administratör
Christoffer Lundström
nationell verksamhetsutvecklare
Remona de Maré
verksamhetsutvecklare och asyl/integration
Sofia Nygren
verksamhetsutvecklare(föräldraledig)
Gustav Sjöstedt
digitala utbildningar
Maria Rydén
enhetschef Evelyn och projektansvarig
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Lokal personal
Anna Virta
Jon Rinneby
Hanna Cinthio
Kennet Lunderquist

verksamhetsutvecklare, region Syd
Evelyn, Malmö, samt projektet ”Låt med mig”
Evelyn, Malmö
särskild satsning, Malmö

Administration:
Kulturens har en gemensam kanslifunktion som på regionernas uppdrag hanterar
föranmälningar, närvarolistor och det administrativa arbetet i genomförandet av
folkbildningsverksamhet. Ekonomi- och lönehantering hanteras gemensamt genom kansliet
försorg av ett externt företag.
Kanslipersonalen ansvarar också för ansökningarna om bidrag till län/regioner och
kommuner runt om i landet.
All personal är anställda av riksorganisationen, med placering på olika orter i Sverige, och
med varierande anställningsgrad.
Till kansliet finns också personer knutna som arbetar med olika arvfondsprojekt som
Kulturens är huvudman för.
I Malmö har Kulturens ett regionalt kontor på Ystadsvägen 17.
Kontoret är bemannat av personalen under vissa tider i veckan, och vi har även musiklokaler
där för Evelyn verksamheten.

Möten
Regionstämma och styrelsemöten
Regionsstämman genomfördes i Kulturens lokaler i Malmö, lördagen den 11 mars 2017.
Representanter från 10 medlemsorganisationer och en samarbetsförening var närvarande.
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten; 17 februari, 11 mars, 17 maj, 3 september samt 8
november samt täta möten via epost och telefon.
Övriga möten
Den 2-3 september genomfördes Kulturens Möte i Uppsala. Under detta möte deltog fem
medlemmar ur regionstyrelsen; Kennet Lunderquist, Eva Granstedt, Klas Andersson, Eva
Lindén (verksamhetsrevisor) samt Christel Larsson Lunderquist (valberedningens
sammankallande).
Ordförande Kennet Lunderquist har deltagit vid regionordförandemötet i Stockholm 6-8
januari, i Uppsala 1-2 september och i Malmö 11-12 november samt vid Kulturens studieresa
till Berlin 25-27 oktober
Kennet Lunderquist har också deltagit i möten med kommuner i Skåne, Region Skåne och
Skånes Bildningsförbund.
Eva Granstedt har varit på möten med Region Skåne och Blekinge Bildningsförbund.
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Regionsövergripande arbete
Verksamhet
Verksamhet (antal studietimmar) inkl. kulturprogram 1 per län 2013-2017
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Kalmar

Vi har bedrivit folkbildningsverksamhet, där målgruppen invandrare har deltagit i flera av
Regionens kommuner. Totalt har 140 personer registrerats i systemet med målgrupps
tillhörighet invandrare.
Många flera personer som skulle kunna inkluderas i denna målgrupper kan finnas i vår
verksamhet, men då vi och alla våra medlemsorganisationer arbetar med en integrerad
verksamhet är det inte säkert att alla blir registrerade.
Anordnarskap
Kulturens verksamhet genomförs till stor del i samarbete med medlemsorganisationer.
Att all verksamhet sker i Kulturens regi och att Kulturens är anordnare ska framgå överallt, i
ev. inbjudningar, foldrar osv. Deltagarna ska veta om vilket studieförbund som är anordnare.
All verksamhet ska vara fri och frivillig. Alla kulturprogram ska föranmälas och utannonseras
kontinuerligt bland annat via vår hemsida www.kulturens.se.
Kulturens anordnarskap tryggas också i att säkerställa att ledare har den pedagogiska
fortbildning som krävs och att ledaren har kunskap om Kulturens, folkbildningens idé och
särart, folkbildningens pedagogik samt ämneskunskaper.
Kulturens har skriftliga överenskommelser med alla samarbetsföreningar som reglerar vad
som gäller vid genomförande av folkbildningsverksamheten.
1

Ett kulturprogram motsvarar 9 studietimmar
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Kvalitetsarbete
Kulturens arbetar systematiskt med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i sin verksamhet,
både när det gäller folkbildningen och de administrativa rutinerna för att säkerställa god
kvalité på folkbildningen, och att rätt saker dokumenteras.
Personal och förtroendevalda får löpande under året, genomångar och utbildningar inom
olika områden för att säkra upp kvalitén.
Även frågor om etik, jämställdhet, tillgänglighet ingår i vårt kvalitetsarbete.
Riskanalys
Riskanalys innebär att ledningen ska vara medveten om och själv ha bedömt och analyserat
risker i verksamheten. En modell som är internationellt vedertagen för att beskriva intern
styrning och kontroll är COSO-modellen (Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission). Modellen utformades som ett ramverk för att kunna få bra intern
kontroll.
2017 års risk- och väsentlighetsanalys genomfördas av en grupp bestående av en
representant från varje region, en förbundsstyrelseledamot, en representant från
musikenheten Evelyn, en representant från projekten samt två personer från kansliet.
Gruppen identifierade tre risker
• För liten personalstyrka
• Risk att projekten är flaggskepp och inte integreras i folkbildningsarbetet
•

Föreningsengagemanget minskar

Internkontroll
Den särskilda internkontrollen innebär en granskning av verksamheten som genomförts.
Verksamheten som granskas är den som genomförts under föregående år.
Vid den årliga slutrapporteringen (STUVen) följer vi speciellt upp 480 timmarsregeln, för att
säkerställa att ingen grupp rapportera mer än 480 studietimmar per år.
Internkontrollen omfattar 10 procent av verksamheten inom varje region av Kulturens.
Alla tre verksamhetsformerna (studiecirkel, annan folkbildning och kulturprogram) omfattas
av granskningen.
Granskningen omfattar alla aspekter på verksamheten, bland annat:
• Är arrangemanget bidragsberättigande
• Är Kulturens anordnarskap säkrat
• Är arrangemanget föranmält
• Är arrangemanget rätt registrerat, vad gäller verksamhetsform, personuppgifter mm
• Följer arrangemanget Kulturens kvalitetspelare (värdegrund, lärande, demokrati mm)
• Är närvarolistorna rätt ifyllda, har ledaren undertecknat listan mm
• Finns arbetsplaner, finns material som visar att arrangemanget genomförts osv
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Internkontrollen genomförs av regionernas verksamhetsrevisorer.
Samtliga regioners verksamhetsrevisorer träffas under en vecka i Stockholm, på kansliet, för
att gå igenom verksamheten. Fördelen med att samla alla samtidigt, är att de då har utbyte
av varandra och vi säkerställer på detta vis att granskningen sker på ett likartat sätt i hela
landet och att bedömningen blir likartad.
Från region Syd deltog verksamhetsrevisor Eva Lindén.
Kulturens IT-ansvariga hade tagit fram ett slumpvis urval av arrangemang/verksamhet i varje
regionen.
För region Syd omfattade granskningen 2 457 studietimmar, fördelade på 1 968
cirkeltimmar, 228 timmar annan folkbildning och 29 kulturprogram.
Utöver detta valde regionen att djupgranska folkbildningsverksamheten för två speciella
föreningar vilket motsvarade ytterligare 4.000 studietimmar.
Det ingår också i internkontrollen som verksamhetsrevisorerna gör att de skall ringa ett
slumpmässigt urval av ledare och deltagare i verksamheten. Då de flesta av våra ledare är
ideella, kan det vara svårt att nå dem dagtid, då internkontrollen görs.
Sammanfattningen av årets internkontroll var att det var få felaktigheter som framkommit i
den slumpmässiga utvalda delen, och revisorerna, som samtliga varit med i flera år, ser en
tydlig förbättring år från år.
Samtalen med ledare och deltagare gav en positiv bild av verksamheten med mycket god
kvalité och genomförande.
De administrativa rutinera uppfyllde kraven på god ordning.
Totalt återrapporterades för hela Kulturens Bildningsverksamhet 273 studietimmar samt 72
deltagare i studiecirklar, 80 studiecirkeltimmar och 20 deltagare vad gällde invandrare
återrapporterades också samt 28 kulturprogram.
Resultat av kvalitetsarbetet
Kulturens sätt att arbeta med ett centralkansli som samordnar all listhantering såsom
föranmälan, registrering etc. säkerställer att all verksamhet oavsett var i landet den bedrivs
bedöms och hanteras på ett likartat sätt.
Detsamma gäller vid granskning som sker av personalen löpande under året och av
internkontroll som sker samtidigt och tillsammans för alla regioner.
Arbete tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetsföreningar
I Kulturens har vi viss folkbildningsverksamhet som genomförs i samarbete med
medlemsorganisationer och samarbetsföreningar, företrädesvis samarbetsföreningar som
tillhör någon av våra medlemsorganisationer. Ett studieförbund får och ska inte ge bidrag,
utan Kulturens kan gå in och kostnadstäcka vissa genomförandekostader för den
överenskomna folkbildningsverksamhet som sker i Kulturens regi.
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Kulturens säkerställer varje år, genom särskild uppföljning, att statsbidraget hanteras på ett
korrekt sätt och att Kulturens verksamhetsmedel för genomförande av folkbildning har
använts för genomförandekostnader. Kulturens följer särskilt upp allt samarbete med
föreningar som omsätter 20 000 kronor eller mer på årsbasis. Uppföljningen redovisas och
gås igenom under internkontrollen. Därutöver görs slumpmässiga kontroller av mindre
samarbeten för att säkerställa att Kulturens statsbidrag används på ett korrekt sätt.
Kulturens har löpande kontakt med sina medlemsorganisationer för att arbeta fram olika
former av samarbeten, utbildningar mm så att vi på bästa sätt främjar medlemmarna i
medlemsorganisationerna. Varje år tas också en handlingsplan fram för varje
medlemsorganisation där vissa större samarbetsprojekt och utbildningstillfällen, mm
fastställs.
Ett konkret exempel är det studiematerial om ”Sociala medier” som Kulturens tog fram åt
Svenska Folkdansringen i syfte att hjälpa organisationens föreningar att förstå hur man via
sociala medier marknadsför sina arrangemang, rekryterar nya medlemmar, men även hur
man internt i föreningen kan använda sociala medier.
Materialet har blivit mycket uppskattat och många flera än väntat har genomgått
utbildningen. Studiematerialet kommer nu att erbjudas samtliga medlemsorganisationer
inom Kulturens.

Ledarutbildningar
Alla nya ledare får först Kulturens introduktion via brev och telefonsamtal, från kansliet,
därefter sker en grundläggande ledarutbildning. Majoriteten av alla ledare har genomgått
ledarutbildningen.
I introduktion och ledarutbildning betonas vikten av tillgänglighet och öppenhet.
Under året har vi fokuserat på att ledarna skall gå vår digitala ledarutbildning, så vi har inte
haft någon fysisk ledarutbildningen i regionen.
Under 2017 har 33 ledare inom regionen genomgått kursen.
För Regionernas förtroendevalda anordnade Kulturens under året en digital utbildning med
en fysisk träff i Uppsala. Utbildningen gick ut på att fördjupa och förtydliga vad folkbildning
är, hur vi arbetar inom organisationen, samt hur en styrelse i en region bör arbeta.
Samtliga förtroendevalda inom region har genomgått kursen.
Kulturens ledare har också möjlighet till individuellt anpassad fördjupning utifrån ledarens
önskemål och behov. En förutsättning för att fortbildningen beviljas är att den ligger i linje
med cirkelverksamheten som ledaren bedriver.
24 st cirkelledare i regionen fick under året möjlighet att vidareutveckla sig.

Projekt
Som ett led i arbetet med att nå nya målgrupper har Kulturens fastställt en strategi, Rätten
till kultur. Inom ramen för strategin genomförs en rad projekt med syfte att nå nya
målgrupper. Den kompetens som byggs inom Rätten till kultur fungerar som en förändringsmotor och ska återspeglas i vår ordinarie folkbildningsverksamhet. Utvecklingsarbetet är
också en tillgång för Kulturens medlemsorganisationer och samarbetsföreningar.
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Under 2017 har Rätten till kultur omfattat ett flertal arvsfondsprojekt.
Under våren 2017 påbörjades förberedelserna av Låt med mig!, ett treårigt projekt som ska
ge ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar tillfälle att uttrycka sig och utvecklas
genom musikskapande. Tanken är att projektet ska göra målgruppen mer synlig för en bred
allmänhet samtidigt som det ska bidra till att stärka deltagarnas kontakt med varandra och
det omkringliggande samhället. I projektet samarbetar vi med FUB - intresseföreningen för
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning samt två gymnasiesärskolor och en
grundsärskola. Skolorna ligger i Helsingborg, Malmö och Stockholm och viss pilotverksamhet
har redan bedrivits på skolorna med hjälp av duktiga och entusiastiska eldsjälar. Tillsammans
projektledaren tar de nu fram en musikskaparmetod som ska dokumenteras och spridas till
särskolor i hela landet.
Hösten 2017 har projektet omfattat regelbundna verkstäder där deltagarna enskilt eller i
mindre grupper har skapat egna låtar. Under 2018 är det planerat att deltagarna ska
producera egna musikvideos samt att deltagarna från varje skola ska genomföra var sin
konsert eller mindre turné. Projektarbetet filmas och tanken är att det filmade materialet
ska bli en dokumentär som vi siktar på att få ut i nationell TV.

Verksamhet i Skåne
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildning

Antal arr

Antal timmar

Ant. Deltagare

405
441
79

61 732
3 969
3 399

1 617
42 693
1 808

Verksamheten har framförallt bedrivits i egen regi, och med olika ”fria grupper” men också
mycket med Medlemsorganisationerna Ung Media och RFoD deras föreningar.
Vår lokalt anställde verksamhetsutvecklare har under året framförallt arbetat med
verksamheten i Malmö, med publika arrangemang, för att profileras oss mera i samhället.

Asyl-verksamhet
Kulturens har erbjudit sommaraktiviteter för unga vuxna asylsökande under ”Kreativa Häng”
i Malmö. Verksamheten har varit dans som breaking, streetdance och popping, musik, konst,
film, och foto. Många av ledarna i denna verksamhet är professionella in om sitt område.
Denna verksamhet har medvetet försökt att locka unga vuxna kvinnor till sin verksamhet
genom att erbjud ”prova på verksamhet” för att skapa nyfikenhet och delaktighet.
Grupperna har också med varit med och skapat kulturarrangemang för olika grupper för att
prova sina vingar och färdigheter.
Effekten av denna satsning är den återkoppling som har kommit fram till oss är att det har
varit mycket uppskattat att det har funnits något att delta i under sommaren när Sverige
”stänger ner”. Många av deltagarna vill fortsätta att utvecklas även under sommaren för att
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hämta in sina kunskaper som man har missat under sin tid på flykt. En del av dessa unga
vuxna vill och har en ambition att ta igen det de har missat och har en stor vilja att få vara en
del av vårt samhälle.
Under våren 2017 fick Kulturens kontakt med en förening i Helsingborg som arbetar aktivt
med målgruppen då de själva har varit en del av målgruppen. Kulturens har i samarbete med
föreningen haft studiecirklar i svenska och samhälle, där grupperna har arbetet med aktuella
frågor som berör deltagarnas egen vardag. Deltagarna har bland annat fått öva svenska med
praktiska exempel från myndighetssverige, exempelvis fylla i blanketter och ta till sig och
förstå information från Försäkringskassan, Migrationsverket, socialtjänsten m fl. Denna
verksamhet bedrivs av och med målgruppen.
Oväntade samarbeten har också skett mellan olika kommuner där vi har kunnat erbjuda
verksamhet med hjälp av aktiva cirkelledare i kommunen Ett tydligt exempel på detta är vår
relation med Skurups kommun.

Evelyn – Kulturens musikenhet
Kulturens musikverksamhet Evelyn finns etablerad på nio orter i landet. Evelyns styrka är
verksamhetens personal som alla har ett gediget folkbildningsintresse men också egna
musikkarriärer och goda kunskaper inom allt från instrumentalspel och sångteknik till
komposition och produktion. Deltagarnas utveckling är fokus och de individer eller grupper
som utgör en akt (en cirkel) får regelbundet coachning samt möjlighet att delta i olika
workshops, seminarier, nätverksträffar m.m. som verksamhetsutvecklarna anordnar.
Studieförbundens musikverksamheter är mansdominerade. Det vill vi förändra och inom
Evelyn pågår ett medvetet utvecklingsarbete där målsättningen är att varje Evelynverksamhet ska omfatta lika många kvinnor som män. Vi har redan sett goda resultat men
också konstaterat att förändringsarbetet inte går lika snabbt överallt. Inom några av våra
verksamheter kommer det att ta ytterligare ett antal år innan vi har nått vårt mål.
Evelyns akter innefattar personer med olika ursprung och från alla socioekonomiska fält. Vi
ser det som ytterst angeläget att kontinuerligt verka för att mångfalden inom verksamheten
ska bestå. Även inom detta område kan vi dessutom se regionala skillnader och att
mångfaldsperspektivet måste bli än mer integrerat i några av verksamheterna.
För att stärka vår kompetens inom mångfalds- och jämställdhetsfrågor har Evelyn under
2017 haft ett samarbete med organisationen Make Equal och under 2018 kommer alla delar
av Evelyn att bli jämlikhetscertifierade.
Under 2017 har verksamheten inom Evelyn Malmö omfattat 30 akter i varierande genrer,
allt från visa till hip hop. Bland dessa finns exempelvis malmölegenderna i Souls med Cecilia
Nordlund i spetsen och akten Crying Day Care Choir som under året har blivit signade av det
globala skivbolaget Warner Music.
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Våren 2015 gick Evelyn och flera andra studieförbund med musikverksamhet i Malmö
samman och skapade Musikglappet som är ett forum och samarbete för en jämställd
musikscen. Under 2017 har Musikglappet arrangerat panelsamtal och konserter som syftat
till att lyfta jämställdhetsfrågan och synliggöra kvinnliga musikskapare.

Ambassadörsprogrammet
Under hösten startade Kulturens ett ”ambassadörsprogram”, ett program där vi vänder oss
till kulturintresserade personer som vill hjälpa andra kulturintresserade personer att
förmedla sina kunskaper genom folkbildning.
Vi lär deltagarna i programmet, bl.a. vad är folkbildning, hur arbetar man i en cirkel, hur
startar man en förening och hur rapporterar man folkbildningsverksamhet.
Efter att personerna har genomgått programmet är det tänkt att dom skall ut och tillämpa
sina kunskaper just på sin ort.
I Regionen var det 4 personer som påbörjade utbildningen.

Speciella arrangemang
Folk- och Världsmusikgalan arrangerades för nionde året den 17-19 mars i Helsingborg.
Galan som arrangeras av Kulturens, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Sveriges
Spelmäns Riksförbund, Svenska Folkdansringen och Eric Sahlström Institutet hölls detta år på
Helsingborg konserthus med kringaktiviteter och showcase på Dunkers Kulturhus.
Kulturens ansvarade för seminarieprogrammet som detta år drog över 400 personer där
dom bjöds på ett smörgåsbord med allt från workshops i hur du bygger ditt eget instrument
till ett historiskt seminarium om sångens betydelse i världshistoriken! Kvällens Gala
direktsändes även i år av Sveriges Radio P2 och Helsingborgs Kulturhus var fullsatt, 850
personer i publiken. Kvällen avslutades sedan för de flesta med dans till olika spelmän eller
”jam” med andra spelmän/musiker på Dunkers Kulturhus eller i olika hotell foajér.

Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Föreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska
genomföras tillsammans med Kulturens, och ske som folkbildningsverksamhet.
I Skåne beslutade regionen om att gå in i samarbete med följande föreningar.
Amatörföreningen Parkteatern
Scenens värld III
Festival Kultural Latino Malmö
Festival Latino 2017
Flautissimo
Glimåkra blockflöjtsdagar
Folk You
Sommarswing
Folkdansens Vänner, Malmö
Dansläger för barn o ungdomar
Folkdansringen Skåne
Folkmusik o dans i Skåne
Folkdansringen Skåne
Folkdans och folkmusik tillsammans
Friends förening
Kulturkväll-integrationskväll
Kammarmusikförbundet
Turné, Ung och lovande
Kulturell Uppercut
Spring Jam 2017, Stenkrossen
Lunds kammarkör
Amerikansk jul
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Måndax
Plattformers
Skånes Film & Videoklubb
Skånes Spelmansförbund
Skånes Spelmansförbund
Sveriges körförbund, Skåne
Sångbolaget
Sångbolaget
Sångbolaget
Torgny Hanson Wind Orchestra
Torgny Hanson Wind Orchestra

Spel o dans på Tomarps Kungsgård
Kreativa häng veckan
Historien om Arnbergs i Höganäs
Folkmusikkurs f barn o unga
Degebergastämman
Rösten och hela Du
Jubileumskonsert
Jul-sing-along
Julkonsert i V Vram
Romantik-passion-drama
I Captain Cooks fotspår

Exempel på vad ovanstående samarbeten kan vara är
Projekt Sommarswing som medförde tre offentliga konserter för barn och unga i områdena
Rosengård och Möllevången i Malmö under juli och augusti. På konserterna spelades nya
arrangemang av barnlåtar, folkmusik från olika kulturer och swingklassiker som var nyskrivna
för ensemblens sättning.
Sommarswings första konsert på Aleris boende för ensamkommande i Rosengård var mycket
uppskattad, konserten gick över förväntan och efter konserten fick vi kontakt med publiken
som kom fram och ville prova på instrumenten och prata med musikerna. Folk You Folket
kommer ha fortsatt kontakt med personal och boende där för framtida samarbeten och
förmedling till nyanlända som vill komma i kontakt med musiker eller få hjälp med att börja
spela musik.
Sommarswing konserten blev en utlösande faktor för ett framtida samarbete med Aleris
boende och gav nya kunskaper till föreningen om hur vi kan stötta asylboenden, bl.a. genom
instrumentlektioner, kontaktnät och instrument.
·
De två övriga konserterna genomfördes i Folkets Park i Malmö på två olika scener och
tidpunkter. Även dessa var lyckade med familjer och ung publik som hittat dit trots dåligt
väder båda dagarna. Samarbetet med Folkets Park blev lyckat med tanke på att projektet
drog till sig publik som inte i vanliga fall skulle besökt konserten. ·
Ensemblen Sommarswing var framtagen till att passa målgruppen och sättningen var
inspirerad från Astrid Lindgrens filmer med oboe, fiol, trombon, piano och bas. Både
musikerna och musiken passade bra ihop och ensemblen kommer fortsätta spela efter
genomfört projekt. En av de boende på Aleris har skickat exempel på Syrisk folkmusik som
ska bli en del av Sommarswings kommande repertoar.
En av konserterna spelades in med filmkamera och ljudinspelning och detta kommer
förhoppningsvis kunna användas som marknadsföringsmaterial inför framtiden.
Creative Hangouts week 2017 (Kreativa Häng veckan 2017)
Veckan focuserades helt och hållet på hip hop kultur och folkbildning, och samlade ca 30
konstnärer från Sverige, Danmark, Slovenien, Kroatien och Frankrike och involverade dem i
aktiviteter med våra lokala aktörer i Malmö!
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Veckan delades upp i aktiviteterna strategiska partnerskap, workshops/panelsamtal och
Creative Hangouts Jam.
I det strategiska partnerskapet ingick nätverksträffar där målet var att organisera varandras
arbete mot ett gemensamt framtida EU projekt. Under veckan bjöd vi på workshops i den
svenska folkbildningsmodellen och tre workshops i kulturorganisation och idéframtagning
som leddes av Bogdan Bizic och Marcus Lampe samt en workshop i EU stöd och
internationella samarbeten som genomfördes av IROs Chrissie Faniadis. Delaktiga
organisationers representanter fick dela med sig och ta del av varandras arbete som gjorts
under 2017 och tack vare veckans program inspirerades vi till att tillsammans skapa
workshopen “Hip Hop & Education” som blev ett första officiellt samarbete mellan länderna
Sverige, Danmark, Kroatien, Slovenien och Frankrike i samband med avslutningen av veckan.
Förutom workshopen bestämde vi att ha online träffar en gång i månaden med start i januari
2018 och vi planerar även fysiska träffar i bl.a Kroatien, Slovenien, Genevé och Malmö under
året.
Nätverksträffarna som är en del av Plattformers demokratiarbete genomfördes på ett flertal
ställen i Köpenhamn och Malmö och i dessa ingick studiebesök på bl.a. Spinneriet, Kulturens
Bildningsverksamhet och Fryshuset. Vi passade på att involvera våra gäster i fler aktiviteter
när dom var här och under veckan fanns både dansworkshops och panelsamtal öppna för
allmänheten. Panelsamtalet leddes av Malmös egna Toju Jemide och gästades utav lokala
musikartisten Emilia Carapic och konstnären Karolina Wojcik samt internationella gästerna
Vladimir Smud, Blaz Kranjc och Yann Ribet som alla tre är konstnärer och driver egna
kulturorganisationer. Det var en liten men stark skara som kom och tog del och involverade
sig i samtalet som kretsade kring bl.a. hur hip hop kulturen eller den urbana kulturen skulle
kunna bistå med hjälp i arbete med unga, hur hip hop som kultur tillsammans med dess
uttryck förnyats tack vare unga och hur samhället kan dra nytta av både hip hop och unga i
framtiden. Panelsamtalet genomfördes på Fryshusets lokaler i Malmö.
Sist men inte minst kom avslutningen, Creative Hangouts Jam, där vi bjöd in lokala musiker
och dansare som fick möta våra internationella gäster. Kvällen hölls på Tryckeriet i Malmö
och började med den gemensamma workshopen “Hip Hop & Education” för att sedan
övergå till dansbattles med live dj’s och en hel del cyphers. Vi hade besök av bl.a Malmös
konstnärskollektiv Black Benji som ställde upp och battlade mot Copenhagens Finest och Dj’s
L’Amp och Kranskee försåg dansarna med musik hela kvällen. Med på gästlistan fanns även
Anna Jeppesen, Victoria Tcha, Leonard Ionita, Tunde Ade, Andy Ottoson m.fl. Vi hade bokat
lokalen till 23:00 och fick avsluta eventet trots protester från glada dansare och publik som
ville stanna lite längre. Vi har lyckats skapa en kort video med material från hela årets
aktiviteter samt en fotosamling som vi spridit via sociala medier. Veckan har inte nått ut till
så många personer som vi hoppades på men dom vi nådde har gett oss bra respons och efter
deras önskemål kommer vi definitivt att försöka fortsätta med detta 2018 och framåt!
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Verksamhet i Blekinge
Antal arr

Antal timmar

Ant. Deltagare

50
45
32

2 394
405
1 313

299
3 782
808

Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Verksamheten har bedrivits i egen regi men också med Medlemsorganisationerna Sveriges
Orkesterförbund, Svenska Folkdansringen och Kammarmusikförbundet och deras föreningar.
Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Föreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska
genomföras tillsammans med Kulturens, och ske som folkbildningsverksamhet.
I Blekinge beslutade regionen om att gå in i samarbete med följande föreningar.
Marinens ungdomsmusikkår
Vintermusikskola

Verksamhet i Kalmar
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr

Antal timmar

Ant. Deltagare

2
69
15

100
621
630

29
5 512
405

Verksamheten har bedrivits i egen regi men också med bl.a. Medlemsorganisationerna
Sveriges Orkesterförbund och Kammarmusikförbundet och deras föreningar.

Verksamhet i Jönköping
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr

Antal timmar

Ant. Deltagare

26
80
13

921
720
293

131
22 344
189

Verksamheten har bedrivits i egen regi men också med Medlemsorganisationen Sveriges
Orkesterförbund och deras föreningar.
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Verksamhet i Kronoberg
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

Antal arr
31
125
23

Antal timmar
1 040
1 125
577

Ant. Deltagare
205
27 836
778

Verksamheten har bedrivits i egen regi men också framförallt med
Medlemsorganisationerna Svenska Folkdansringen och Sveriges Orkesterförbund och deras
föreningar.
Regionala särskilda folkbildningssatsningar
Föreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska
genomföras tillsammans med Kulturens, och ske som folkbildningsverksamhet.
I Jönköping beslutade regionen om att gå in i samarbete med följande föreningar.
Sunnerbogillet
Estniska danser
Virestads Folkdanslag
Ringlekar runt granen, Glimåkra
Växjöortens Folkdanslag
Polskegnugg
Förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse
Kulturens har arbetat med att utveckla organisationen och samarbetet med
medlemsorganisationerna. Under året har vi sökt utveckla folkbildningsverksamheten och nå
fler unika individer och öka den geografiska spridningen.
Vi har nått verksamhetsmålen för året.

Årets balanserade vinstmedel
Regionstyrelsen har beslutat föreslå att årets vinst enligt balansräkningen balanseras i ny
räkning.

Kulturens vill tacka engagerade ledare, förtroendevalda, medlemsorganisationer och
samarbetsföreningar som på bästa sätt bidrar till att göra världens nyaste studieförbund
ännu bättre.
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