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Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna rapporten Uppföljning av projektstödet Ung aktiv kultur 2009
och lägga rapporten till handlingarna.

2

Bakgrund

Projektstödet Ung aktiv kultur är ett engångsstöd med syfte att främja ungas
aktiva deltagande i kulturlivet. Projekten ska vända sig till ungdomar 7 – 25 år
bosatta i Stockholms län och genomföras i länet.
Projekten ska uppfylla något av dessa syften:
• Ungdomar får uttrycka sig genom eget skapande
• Ungdomar får reflektera över viktiga kulturella och samhälleliga frågor
• Ungdomar får möjlighet att reflektera över andra människors levnadsvillkor för att främja integration mellan människor
• Ungdomar får ta del av kultur med kvalitet
Verksamheten ska även verka i linje med de fyra målområden som kulturnämnden antagit: demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet samt tillgänglighet för funktionshindrade.
Projektstödet kan sökas av föreningar, organisationer, skolor, kommuner eller
bolag men inte av enskild kulturutövare.
Stödet söks och fördelas en gång per år. Från och med 2007 är beslut om fördelning av stödet delegerat till förvaltningschefen.
Beviljade stöd ska redovisas senast två månader efter genomfört projekt.

Bilagor
Bilaga 1: Lista på fördelade stöd Ung aktiv kultur 2009
Bilaga 2: Artikel: Ett eget rum för Emely. Musikhuset Black Sheep satsar på
en replokal för rockande tjejer
Bilaga 3: Artikel: Molto, Södertälje
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Fördelning 2009

Stödet som fördelades 2009 avsåg projekt som planerades äga rum sommaren
2009 till och med sommaren 2010. Några projekt hade dock en ännu längre
projekttid. Stödet fördelades i juni 2009. 1,7 mnkr fanns avsatt i kulturnämndens budget för projektstödet Ung aktiv kultur.
101 ansökningar inkom till förvaltningen varav 32 projekt beviljades stöd. Stödens storlek varierade mellan 10 000 och 100 000 kr. I medeltal uppgick stöden till 53 125 kr.
Totalt har drygt 15 000 personer medverkat i projekten vilket innebär ett stöd
på ca 110 kr per person. Därtill kommer eventuell publik. Eftersom stödet är
till för att unga själva ska vara aktiva så kan projekten enbart ”tillgodoräkna
sig” de som medverkar men inte en passiv publik även om publiken vanligtvis
återfinns i rätt åldersgrupp.
3.1

Urval

För att göra ett urval bland projekten beaktades vad som ovan angetts som
kriterier. Den viktigaste utgångspunkten har varit att ungdomarna själva skulle vara aktiva i projektet. Förvaltningen har även beaktat spridning i länet och
fördelning mellan olika konstformer. Därutöver har särskilt beaktats stöd till
projekt speciellt för funktionshindrade.
Stödet har inte fördelats till skolteater, skolkonserter eller liknande projekt där
vuxna är aktiva och barn och unga endast är publik. För den typen av verksamhet och projekt finns Scenkonststödet och Kulturstöd till tillfällig verksamhet.
3.2

Spridning i länet

Bland de viktigaste urvalskriterierna har varit att så många kommuner som
möjligt skulle få ta del av något projekt. De flesta ansökningarna har dock gällt
projekt i Stockholms stad eller så har man markerat alla länets kommuner,
”Hela länet”.
De fyra kommuner som beviljats totalt högst belopp, enligt ansökningarna.

Stockholm
”Hela länet”
Solna
Sundbyberg
Norrtälje

6 projekt
5 projekt
4 projekt
2 projekt
3 projekt

330 000 kr
256 000 kr
149 000 kr
120 000 kr
95 000 kr

KUN 2011-03-09, p 7
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-02-21

3 (10)
Diarienummer:
KUN 2011/124

Stockholms stad har beviljats flest stöd och det totalt högsta beloppet men är
ju samtidigt den största kommunen med nästan hälften av alla unga i länet.
Från de andra kommunerna som har fått en större summa gäller att det därifrån inkommit ovanligt många bra ansökningar eller att många projekt planeras att delvis genomföras där.
Från Lidingö, Huddinge, Vaxholm, Täby, Vallentuna och Salem har inte inkommit några ansökningar. Däremot har de flesta av dem fått ta del av projekt
som gällt flera kommuner. Därtill kommer projekt som gäller ”Hela länet”.
3.3

Fördelning per konstform

Kulturförvaltningen eftersträvar att stöden även sprids mellan de olika konstformerna. Konstformen Övrigt kan innebära flera konstformer inom ett projekt eller något ovanligt som inte täcks av övriga konstformer.
Fördelning av beviljade stöd per konstform

Film
Övrigt
Musik
Teater
Bild
Musikteater
Foto
Dans
Kulturhistoria
Litteratur
Konsthantverk/formgivning
Cirkus

21 %
17 %
17 %
15 %
10 %
5%
4%
4%
3%
3%
2%
0%

Av sammanställningen framgår att Film är den dominerande konstformen
med cirka en femtedel av stödet. Därefter dominerar Övrigt, Musik och Teater.
Liksom vid fördelningen av Kulturstöd är det få projekt som handlar om Kulturhistoria, Litteratur och Konsthantverk/formgivning. Inget projekt inom
Ung Aktiv Kultur avsåg Cirkus.
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Redovisning

Stödet ska redovisas senast två månader efter genomfört projekt.
30 av 32 projekt är redovisade. Ett projekt har ännu inte hunnit redovisa.
(Solna Ungdomscafé).
Ett projekt har inte genomförts utan är återbetalat till förvaltningen. (Fisksätra
Folkets Hus).
Ett projekt har genomförts för fel målgrupp och kulturförvaltningen har skriftligen påtalat detta. Det är genomfört för yngre barn än enligt ansökan. (Internationellt Kvinnocentrum/IWC).
4.1

Pågår fortfarande

Solna Ungdomscafé avslutade sitt projekt 2010-12-31 enligt ansökan, och har
därefter två månader på sig att redovisa. Enligt telefonkontakt har projektet
genomförts enligt planerna och redovisning är på gång.
4.2

Återbetalt

Fisksätra Folkets Hus har inte alls genomfört sitt projekt utan valt att återbetala stödet till kulturförvaltningen. Pengarna har återanvänts till annat stöd enligt kulturnämndens beslut om omfördelningar i budgeten 2010.
4.3

Antal deltagare

Antalet deltagare i de redovisade projekten uppgår till 15 017. Då ett projekt
fortfarande inte hunnit redovisa är det slutliga talet alltså högre.
Det är antalet aktiva deltagare i projektet som ska redovisas och inte publiken.
Exempelvis Unga Giljotin och Nya Teaterpiraterna har spelat sina föreställningar för en stor ung publik men det är bara de unga som varit aktiva i projekten som skådespelare, regissör, scenograf etc som ska räknas då det är de
som är målgruppen för stödet Ung aktiv kultur. Räknar man även med deras
unga publik skulle siffrorna bli betydligt högre.
Några, t ex Festivalverket, Democrazy och Molto, har dock redovisat även publik. Kulturförvaltningen har därför valt att inte redovisa publiksiffror per
konstform då det blir missvisande. Musik skulle i sådant fall stå för den absolut största publikgruppen.
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Spridning i länet enligt redovisningar

Projekten är inte alltid genomförda exakt enligt ansökningarna. När man söker
vet man inte vilka kommuner som kommer att köpa in projektet och man
markerar alla kommunerna, ”Hela länet”. Vissa projekt beviljas inte tillräckligt
med stöd för att kunna genomföras på alla platser.
Endast ett projekt (Cirkus Tigerbrand) har redovisat så många kommuner att
det kan klassas som ”Hela länet”.
De fem kommuner med störst totalt beviljat stöd, enligt redovisningarna

Stockholm
Norrtälje
Sundbyberg
Solna
Botkyrka

4.5

9 projekt
4 projekt
2 projekt
3 projekt
2 projekt

395 000 kr
132 000 kr
120 000 kr
85 000 kr
84 000 kr

Åldersfördelning

Stödet gäller projekt för åldersgruppen 7 – 25 år. Dock kan det hända att det
kommer med några yngre eller äldre deltagare. Vissa redovisar även ledare,
lärare och andra vuxna i projektet. De vuxna i projekten har en viktig roll för
de unga, vilket speciellt Nya Teaterpiraterna i Sundbyberg påtalat: Ett av syftena med projektet är att de unga ska få arbeta tillsammans med vuxna, även
om stödet gäller endast de som är under 26 år.
De redovisade projekten har mest angett deltagare i åldern 13 – 20 år som står
för nästan 50 %.
4.6

Typ av genomförande

19 projekt är genomförda som Eget skapande eller Workshop. Men då det viktigaste kriteriet är just att barn och unga ska få skapa själva så har alla projekt
något inslag av eget skapande.
4.7

Projektredovisningar som stuckit ut - som kanske gjort skillnad

Genom redovisningarna och andra kontakter med grupperna har kulturförvaltningen observerat några projekt som har stuckit ut lite extra. Naturligtvis
kan det finnas andra projekt som lyckats minst lika bra. Några blir nämnda
men ingen ska vara glömd i detta sammanhang. Kulturförvaltningen vill ändå
lyft fram och berätta mer om dessa projekt.
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Black Sheep, Solna stad

Black Sheep är en ungdomsledd arrangemangsgrupp med replokaler för band.
De har fått mycket uppmärksamhet för sin ”nya” pedagogik där all verksamhet
skall komma direkt från ungdomarnas medbestämmande. Fritidsledarnas jobb
har varit att skapa förutsättningar för att sedan ”jobba bort sig själva” och låta
ungdomarna växa med ansvaret.
Musik drar oftast mer killar och de har haft problem att få tjejerna att också
spela och inte bara vara publik. Det gick två tjejband på 50 killband. Man sökte
Ung aktiv kultur för att kunna göra extra satsningar på tjejerna. Stödet gjorde
att tjejerna kände sig uppmärksammande och det spred sig snabbt att Black
Sheep gjorde denna satsning. Man gick från två tjejband till 10 på en månad
(=från 8 till 50 tjejer). De fick själva vara med och utforma verksamheten.
Lokalen blev helt fullbokad inom en månad och, som de själva skriver, ”verksamheten har exploderat av ny energi, vilket har varit helt underbart”.
En mycket viktig satsning har varit att ta bort uttrycket ”tjejband” och ”tjejkvällar” och satsa på ett verkligt jämställt musikliv och utvecklingen fortsätter.
De skriver i redovisningen: ”Framför allt har vi lyckats avdramatisera en ”killgrej” för väldigt många tonårstjejer och nu är alla här på samma villkor.” De
kvinnliga musikernas konserter har kommit att heta Black Diamond.
Black Sheep säger att utvecklingen inte hade gått så här fort utan stödet från
Ung aktiv kultur.
Läs mer om Black Sheep i den bifogade artikeln Ett eget rum för Emely. Musikhuset Black Sheep satsar på en replokal för rockande tjejer.
4.7.2

Södertälje Ungdomsråd/Klubb Molto

Moltos verksamhet har gått från ungdomsprojekt till att bli etablerat i Södertälje och de har redovisat en publik på över 3 000 unga under 26 år. I februari
2011 fick de Kulturstöd till tillfällig verksamhet från kulturnämnden.
Ungdomsrådet skriver själva i redovisningen:
”Molto startades av unga i Ungdomsrådet med ambitionen att förändra Södertälje. Nu, mer än ett år senare kan vi se att dessa ungdomar lyckades. De har
förändrat Södertälje och dess kulturliv. Det är nu cirka 70 ungdomar som arbetar med Molto, de har lyckats arrangera fler spelningar än beräknat och
lockat tusentals ungdomar till spelningar.
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Innan Molto var kulturlivet för unga i Södertälje rätt dött, man åkte till Stockholm för att se artister och ta del av kulturlivet. Nu har vi lyckats ta hit kulturlivet och behålla våra unga kvar i staden. Detta är glädjande för både ungdomar och för staden.”
Läs mer om Molto i den bifogade artikeln Molto, Södertälje.
4.7.3

Festivalverket, Ekerö

Ungdomarna på Ekerö skapade en festival för andra ungdomar. Men den stora
aktiviteten i detta och den stora vinsten är vad de själva har lärt sig. De hade
kommunens ungdomscoach till hjälp och lärde sig projektplanering och att
tänka om och förändra när deras planer inte gick att genomföra. Hela projektplaneringen ingår i redovisningen och det gällde allt från budget till säkerhet
och antalet bajamajor.
Kulturförvaltningen har haft kontinuerlig kontakt med gruppen via deras
coach och de har skickat in reviderade budgetar och projektplaner till kulturförvaltningen för att visa att projektet varit realistiskt. Och det blev till slut
genomfört och lyckat. Målgruppen var i första hand de ungdomar som jobbade
med projektet och i andra hand de 800 unga som besökte festivalen.
4.8

Citat från redovisningar

4.8.1

Blue Hill Kamratförening, Hagalund, Solna

Ett av målen var att få fler tjejer att delta i streetdanstävlingar och det lyckades
vi med. Det kom 587 ungdomar! Oavsett ålder, kön och bakgrund så dansade
alla tillsammans! Många sömnlösa nätter men det var värt mödan. Tack för att
ni gör detta! Utan ert stöd skulle vi inte vågat genomföra detta arrangemang!
4.8.2 Danderyds kulturförvaltning och Danderyds gymnasium
Det var två utsålda kvällsföreställningar som slutade med skådespelare som
dansade på sammanträdesbordet i /kommunstyrelsens rum/ Stora Salen.
Vårt projekt handlar om kunskap, om värdegrund, om inkludering, om teater,
musik och bild. Projektet har, utöver det konstnärliga, utmynnat i en stor tillhörighetskänsla /…/ och givit ungdomarna förståelse för helheten. Även detta
har bidragit till en större förståelse mellan vuxenvärlden och ungdomarnas
egen. Jag skulle vilja hävda att varje inblandad individ vuxit med projektet. Så
stor deras belöning då applåderna ekade i det gamla slottet!
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Sigtuna kulturförvaltning, Kulturkollo i Märsta

Genomgående är att alla har slagits av ungdomarnas hängivenhet för verksamheten. Kollosatsningen kommer förhoppningsvis att ge frukten att tjejerna
fortsätter att besöka gårdarna som annars domineras av manliga besökare.
4.9

Erfarenheter

En viktig träning har för många projektgrupper varit att lära sig klara sig på en
mycket begränsad budget. Man har fått tänka om och prioritera hårt.
I redovisningsblanketten uppmanas man även att redovisa negativa erfarenheter och det är det många som gör. De skriver vad de lärt sig och vill göra bättre
nästa gång.
Två motstridiga erfarenheter har redovisats. En organisation tog ingen deltagaravgift vilket gjorde att alla anmälda sen inte dök upp till sin kurs. I framtiden ska de börja ta en anmälningsavgift.
En annan organisation tog en deltagaravgift som de sen insåg var för hög vilket
ledde till att inte så många kunde anmäla sig. När de senare slopade avgiften
helt nådde inte informationen ut tillräckligt snabbt. De kommer inte att ta en
deltagaravgift i framtiden. Så olika erfarenheter kan uppstå på samma problematik.

5

Besökta projekt

Kulturförvaltningen har inte bara varit nöjd med resultatet utan till och med
imponerad av de ungas prestationer i de projekt som besökts.
5.1.1

Nya Teaterpiraterna i Sundbyberg

Kulturförvaltningen såg den amatörföreställning som spelades på sommaren i
Sundbyberg, Momo eller kampen om tiden. De unga deltog tillsammans med
vuxna. Stödet var dedikerat endast till de under 26 år som deltog i projektet.
5.1.2

Danderyds kommun/Danderyds gymnasium

Kulturförvaltningen såg den föreställning som eleverna själva arbetat fram och
framförde i Danderyds kommunhus/ Djursholms slott under ledning av en
teaterlärare. Eleverna har arbetat med Danderyds historia och sina egna rädslor och utifrån detta gjort en skräckföreställning som utspelades på slottet genom historien.
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Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand

Cirkus Tigerbrand har gjort en workshop med utgångspunkt i hur olika alla
visar och uttrycker känslor med elever på särskolor i flera kommuner. När det
gäller den här typen av workshop måste man delta och får inte ens som handläggare vara en passiv åskådare. Alla i rummet måste ge trygghet till eleverna.
Kulturförvaltningen har uppfattat att eleverna har mått mycket bra av workshopen, andra lärare på skolan har berättat om det liksom kommunala handläggare i flera kommuner som också arrangerat workshopen.
5.1.4

Rudbecksskolan, Sollentuna

Fotoeleverna samt elever på medieprogrammet på Rudbecksskolan har producerat en fotoutställning och affischer, fortlevande webbsida, informationsmaterial, marknadsföring och annat för utställningen som visades på Edsvik
konsthall i Sollentuna. Ungdomarnas egna skapande fotografier skulle berätta
om livet ur ett förortsperspektiv. Kulturförvaltningen har besökt utställningen
och träffat några av de deltagande fotoeleverna.
5.1.5

Unga Giljotin, Stockholm

Unga Giljotin, startat på initiativ av en 17 årig kille, har med hjälp av en dramapedagog, en regissör och Teater Giljotins professionella team arbetat fram
en föreställning av unga för andra unga (15 – 25 år). Projektet har blivit en
verksamhet som fortsätter.
5.1.6

Stiftelsen Parken (Marabouparken), Sundbyberg

Dessutom har kulturförvaltningen besökt Marabouparken och fått en rapport
om deras projekt som gick ut på att barn arbetade med skulpturer och konst i
det offentliga rummet, både i Sundbybergs stad och på skolans område.
5.1.7

Andra projekt

Kulturförvaltningen har haft mycket kontakt via telefon och e-post med många
andra projekt och fått fortlöpande rapporter om hur projekten har framskridit.
Även där har kulturförvaltningen varit mycket nöjd med det resultat som har
presenterats.
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Slutsats

Ung aktiv kultur är det enda av kulturnämndens kulturstöd som har som syfte
att de unga själva ska vara aktiva, att det är de unga som ska göra och inte bara
titta på vad vuxna gör. Kulturförvaltningen har uppfattat att stödet gör stor
nytta och ger många positiva effekter.
Unga Liljevalchs vänner, Molto och Unga Giljotin är startade av mycket unga
personer som haft en vision och drivkraft att vilja förändra något. Och de har
lyckats även om det inte alltid varit lätt.
Många av projekten har genomförts av unga drivande personer som i sin tur
kunnat inspirera andra unga att vara med. Ung aktiv kultur är ett stöd som
kan ge ringar på vattnet och skapa en positiv förändring.
Kulturförvaltningen har uppfattat att de allra flesta, förhoppningsvis alla, projekt har varit mycket lyckade som projekt och lärt både unga och vuxna mycket
om både kultur och att driva projekt. Några har rapporterat just hur det inte
riktigt gått enligt planerna men att de nu lärt sig till nästa gång.
Antalet kommunala förvaltningar och verksamheter som har sökt Ung aktiv
kultur har ökat. Kulturförvaltningen anser inte att det är kulturnämndens
uppgift att stödja kommunala förvaltningar i deras kultur- eller ungdomsverksamhet. Kulturförvaltningen har inför ansökningstillfället för 2011 varit tydlig
med att kommunala förvaltningar inte kommer att prioriteras. Dock kan en
del projekt initieras och drivas av unga endast därför att kommunen ställer sig
bakom vilket är värt att beakta och ibland även stödja.
Kulturrådets Skapande skola-bidrag har nu i större skala kunnat ersätta Ung
aktiv kultur som ekonomiskt stöd för kulturprojekt i skolorna upp till årskurs
9. Kulturförvaltningen har därför gjort extra satsningar 2011 för att nå ut till
andra arrangörer och organisationer som driver projekt av och för unga på
fritiden.

Hans Ullström

Beskrivning Ung aktiv kultur med förslag
Förslag

Dnr

Organisation

2009/168
Ideella teaterföreningen
experimentell scen

2009/176
Sigtuna kommun,
Kultur och Fritid

2009/180
Solskiftesskolan

2009/182
Nya Teaterpiraterna i
Sundbyberg

den 8 juni 2009

Bifall

Budgetår:

Sökt belopp Föreslagsbelopp

2009

Förslagstext

Projekttitel

Konstart

Workshop
HomoDendron: Den
osynliga delen
av teate

Teater

160 000

80 000 Ideella teaterföreningen experimentell scen söker stöd för workshopen Den osynliga
delen av teaterarbetet. Workshopen vänder sig till unga 10-25 år i länet främst
gymnasiet, och kommer troligen genomföras i Skärholmen antingen under hösten
eller som teaterkollo i sommar. De vill låta ungdomar vara med och skapa
scenografi, kostym och mask till en profesionell föreställning. Projektledarna är
profesionella teaterarbetare klassiskt skolade i teaterhantverk. Man kommer att
bygga och måla scenografi, skapa en korsett och en krinolin och tillsammans tänka
ut lösningar för snabba kostymbyten, patinera tyg och förvandla sammet till skinn i
klassisk kostymörtradition. Man arbetar även med mask och kostym samt tankar och
ideer bakom olika val. Vilken fondfärg beskriver bäst oro, vad ger en liten dörr för
känsla jämfört med en stor, spelar tygets struktur någon roll i hur vi upplever en av
föreställningens karaktärer och är man friare bakom en mask? De ser det som en
möjlighet att visa hela skapandeprocessen och låta eleverna vara deltaktiga i en
annars osynlig del av teaterskapandet.

Sommarkultur
kollo

Övrigt

50 000

40 000 Sigtuna kommuns kulturförvaltning söker för att i Märsta ordna sommarkulturkollo.
Tanken är att fylla fritidsgården med kulturinnehåll under sommaren, att locka fler
tjejer samt att ge ett mer varierat kulturinnehåll till ungdomarna. Veckorna kommer
att innehålla en vecka av vardera: film, dans, musik, foto, hiphop.

Filmkunskap i
teori och
praktik

Film

50 000

40 000 Solskiftesskolan i Österåker har sedan många år arbetat aktivt med film, en av de få
skolor i kommunen som gör det. Nu vill de öka sina satsningar för de ca 30 elever
som valt film som tillvalsämne. De ska lära sig göra film, från idé till färdig
produktion och behöver för det teknisk utrustning samt utbildning. De vill även
"bryta is" och genom projektet locka fler till att ta efter.

Teatertältsomm
ar/Momo

Teater

150 000

45 000 Nya teaterpiraterna är en amatörteaterförening i Sundbyberg som funnits i ca 20 år.
De arbetar med ungdomar, funktionshindrade och vuxna och har repetitioner under
året och offentliga föreställningar i Marabouparken under sommaren. De söker stöd
för de unga som är med i projektet som skådespelare, föreställningsarbetare,
tekniker, scenografer etc.
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Konstart

Katapultfestival
en

Övrigt

Brandbergsskolan

Sol ute, ljus
inne och
massor med
färg

2009/266

2009/253
Festivalverket

2009/262

Sökt belopp Föreslagsbelopp
100 000

75 000 Festivalverket består av ungdomar på Ekerö som initierat en festival för andra
ungdomar, 13-27 år. Den hålls på Ekerö 24 juli. Syftet är att aktivera och engagera
unga människor att skapa en god och kreativ ungdomsmiljö, en positiv utveckling
och kanalisera ungdomars handlingskraft och verka för ungdomars engagemang inm
kulturlivet samt att tillvarata den initiativkraft och företagsamhet som finns hos
ungdomarna. De har en ungdomscoach som stöd.

Konsthantverk/
Formgivning

44 000

30 000 Brandbergsskolan i Haninge söker för projektet Sol ute, ljus inne och med massor av
färger. Projektet vänder sig till unga i grundsärskolan och träningsskolan. Eleverna
ska arbeta med textil-, trä- och metallslöjd inom projektet för att lyfta fram
grundsärskole- och träningsskoleelevernas kretiva krafter inom konsthantverkets
område. För att stärka deras självförtroende och ge andra möjlighet att ta del av
deras arbete ska de ha egen utställning på skolan och i konsthallen. I projektet ingår
även besök på museer och konstutställningar, miljöstudier, få in skrivna artiklar i
fackpress samt utställning på Slöjdbiennalern 2010.

Framtidsfilm

Film

80 000

70 000 Stockholms filmfestival söker stöd till projektet Framtidsfilm. De vill i mars 2010
genomföra filmworkshops i länets skolor för 450 elever 6-16 år. 2010 års tema är
miljö. Eleverna ska även få en arena och en publik för sina filmer under Stockholms
filmfestival Junior och på webben. Lärarna ges handledning i hur man på egen hand
kan jobba med film i undervisningen.
Kulturförvaltningen ser projektet som ett komplement till Film Gala Norr vars syfte
är att stimulera unga, skolor och kommuner att göra mer film och ge
visningsmöjligheter. Projektet Framtidsfilm bör alltså bedrivas i de kommuner som
inte är aktiva i Film Gala Norr.

Konstläger vid
Görvälns slott

Bildkonst

15 000

15 000 Järfälla Kultur söker stöd för projektet Konstläger vid Görvälns slott. Projektet
vänder sig till barn 7-12 år som under en vecka i sommar ska få gå på dagkollo med
skulpturtema i slottsparken. De vänder sig till aktiva inom kulturskolan men
speciellt till barn som bor i de invandrartäta områdena i Järfälla och inte är lika
aktiva i kulturskolan. Genom stödet kan deltagaravgiften reduceras och
busstransport erbjudas. Årets konstnär är Ulla Viotti som är en av den keramiska
skulpturens stora namn.

Impuls

Dans

63 000

35 000 Norrtälje Konsthall söker stöd för Impuls, ett dansprojekt för unga i sommar. Under
tre veckor ska deltagarna, assistenten, koreografen på heltid utforska dansen som
uttrycksmedel. Den dansföreställning som improviserats fram kommer
avslutningsvis att gestaltas på olika platser i Norrtälje stad, ex konsthallen,
busstationen, socitetsparken, stora torget. De vill stimulera ungas nyfikenhet,
kreativitet, lärande, personlig utveckling, kroppsuppfattning, identitet, självkänsla
och mening, inflytande och delaktighet samt väcka intresse för olika kulturyttringar.

Stockholms filmfestival
AB

2009/275
Järfälla kultur

2009/276
Norrtälje Konsthall

den 8 juni 2009

Förslagstext
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2009/284
Danderyds Kommun

2009/288

Projekttitel

Konstart

Spöken på
slottet

Kulturhistoria

Regnbågen

Övrigt

NynäsSlam
U20 2009

Litteratur

Sökt belopp Föreslagsbelopp
85 000

50 000 Danderyds Kultur och Fritidsförvaltning söker stöd för projektet med arbetsnamnet
Spöken på slottet. Gymnasieungdomarna ska forska i Djursholms slotts historia och
välja ut de intressantaste delarna som de sedan ska dramatisera. Musik, dekor och
drama sköts av ungdomarna under ledning av av projektledaren. Den färdiga
föreställningen skall visas för elever och allmänhet. Projektet syftar till att
levandegöra Danderyds kulturhistoria för ungdomar, låta ungdomarna sätta sig in i
och reflektera över olika levnadsöden, låta ungdomanra hitta egna uttryck i bild,
musik och drama samt låta ungdomarna bli en del av vår samtida och dåtida kultur.

150 000

30 000 Internationellt Kvinnocentrum, IWC, ansöker om stöd till projektet Regnbågen. IWC
är en politiskt och religiöst obunden och mångkulturell förening, huvudsakligen
inriktad på integration. Huvudsyfte är att bryta isolering och segregation genom
goda språkkunskaper och ökad social kompetens. Målsättning är att motverka all
form av rasism och främlingsfientlighet samt sprida demokratiska värderingar. IWC
vill nu satsa på en koncentrerad barn- och ungdomsverksamhet i Vällingby.
Projektet är en skapande lördagsverksamhet för barn och ungdomar från sju år och
uppåt. Man ska stimulera skapande aktiveter som barn och ungdomar i samspel med
andra engagerar sig i och som hjälper dem att skapa egna uttryck för sina
upplevelser. Denna verksamhet har också till syfte att främja en naturlig och lustfylld
integration och ett kulturellt utbyte. Genom olika aktiviteter ska barns och
ungdomars kreativitet, flerkulturell identitet och självförtroende komma att stärkas.
Projektet leds av professionella pedagoger/kulturarbetare som kommer att använda
sig av dans, musik, teaterverkstad och konst i olika former.

50 000

50 000 Litteraturhus Nynäshamn satsar mycket på unga och litteraturen. De arrangerar en
estradpoesitävling och tävling för unga poeter mellan 13 och 20 år i Nynäshamn och
Haninge. De skriver att språk och litteratur är en ständig källa till självinsikt och
fungerar identitetsskapande.
Syftet med NynäsSlamU20 är att ge ungdomarna möjlighet att utveckla sin egen
skaparkraft, sitt mod och sin språkliga kvalitet, de får möjlighet att bygga upp sitt
självförtroende och sin förmåga genom en rad woskshops innan själva tävlingen, t ex
rim, rytm och pauser, rösthantering och kroppskråk.Syftet är också att ge
ungdomarna chansen att med proffsig ledning och utrustning utveckla sin förmåga
att tala inför publik, att låta ungdomarna leka sig fram till ett eget språkligt uttryck
samt nå ut även till studiesvaga och omotiverade unga. Litteraturhus Nynäshamn
samarbetar med ABF Södertörn och vill i samarbete med ungdomarna utveckla
NynäsSlamU20 vidare.

Internationellt
Kvinnocentrum IWC

2009/294
Vänföreningen
Litteraturhus
Nynäshamn

den 8 juni 2009

Förslagstext
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2009/298
Nortälje kommun i
samarbete med ABF
Norrtälje

2009/302

Projekttitel

Konstart

Kulturlyftet
Hallstavik unga leder unga

Övrigt

SymbioLab

Bildkonst

Talangskolan
Scenfabriken
HT09

Musik

Film Gala Norr
2010

Film

Café Respekt

Övrigt

Sökt belopp Föreslagsbelopp
50 000

40 000 Norrtälje kommun söker stöd för projektet Kulturlyftet Hallstavik - unga leder unga.
De skriver att Hallstavik länge varit eftersatt vad gäller kultur- och
ungdomsverksamhet. Syftet med Kulturlyftet är att låta äldre kulturaktiva ungdomar
från Norrtälje i seminarie- och workshopform möta jämnåriga från Hallstavik. Att
låta det goda exemplet och de goda förebilderna vara den bärande metoden i dessa
möten. Att bryta "bytänkandet" och motverka social och etnisk segregation. Att ha
kulturambassadörer i Hallstavik. Att skapa ett kommunövergripande nätverk av
ungdomar för fortsatt arbete med aktiv ung kultur.

100 000

70 000 Substella kulturförening söker stöd för SymbioLab som är en innovativ fusion av
miljövetenskap och interaktiv installationskonst. De ska med konst, forskning och
lek möta ungdomar med viktiga frågor om miljö, resurser och hälsa. En symbios av
miljö och konst. SymbioLab startar sommaren 2009 i Alby (Botkyrka) och ska sedan
ut i skolor i södra länet samt i Stockholms södra och västra delar.

46 000

40 000 ABF Norra Stor-Stockholm söker fär Talangskolan Scenfabriken HT 09 som äger
rum i Upplands-Bro. Talangskolan syftar till att ge ungdomar möjlighet att upptäcka
och utveckla sin talang inom området sång, dans, musik, akrobatik m fl.
Tillsammans med den etablerade artistfamiljen Blad vill de hjälpa ungdomarna
uttrycka och utveckla sin talang genom profesionell coaching och med modern
teknisk ljud- och ljusutrustning. Talangskolan genomförs på fritidsgårdar. Varje
deltagare får under en vecka individuell hjälp att utvecklas utifrån egna
förutsättningar mot sitt individuella mål.

200 000

100 000 U-huset i Norrtälje är en stor fritidsgård där man länge gjort film. De har tagit på sig
att 2010 arrangera den ambulernade Film Gala Norr som är ett samarbete mellan de
flesta av länets norra kommuner. Syftet med Film Gala Norr är att stimulera unga
att göra film. Även att stimulera kommunerana att satsa på ungas eget filmskapande
och en visningsmöjlighet för dessa.

82 000

60 000 Rinkeby Folkets Hus arbetar seriöst med integrering av unga med olika ursprung
samt för jämställdhet. Till vardags har de ca 50 unga och till större aktiviteter
kommer ca 300 unga från flera kommuner. De söker för ett delprojekt i sin satsning
på Cafe Respekt i Rinkeby, tillsammans med Studiefrämjandet. Cafeet är organiserat
via ett ungdomsutskott där de unga själva arbetar med att utforma verksamheten
tillsammnas med vuxna ledare. De vill skapa en mötesplats för unga där de
tillsammnas kan skapa en "ny" svensk identitet med avstamp i den egna kulturen,
med respekt för andra kulturer och kulturyttringar och med det svenska kulturarvet
och spåket som den gemensamma nämnaren samt "allas lika värde". De arrangerar
även föräldraträffar. De söker stöd för ett delprojekt att öka kulturaktiviteterna inom
mötesplatsen.

Kulturföreningen
Substella

2009/304
ABF Norra StorStockholm

2009/305
Brännäsgården/U-huset

2009/314
Rinkeby Folkets
Husförening

den 8 juni 2009

Förslagstext
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2009/316

Projekttitel

Konstart

K-ute

Bildkonst

Gröna udden
festivalen

Sökt belopp Föreslagsbelopp
148 000

75 000 Marabouparkens konsthall i Sundbyberg är en av få ickekommunala konsthallar som
satsar på verksamhet för barn och unga. De har en pedagog som jobbar heltid med
samtidskonst för skolor. Marabouparkens pedagogik arbetar med konst och
skapande som ett sätt att utveckla människans förståelse av sig själv, andra och
samhället. De har en expertgrupp med barn, handikappade m fl för att bli mer
medvetna om andra perspektiv. De söker stöd för projektet K-ute, workshops för
barn och unga om konst i det offentliga rummet.

Musik

50 000

40 000 Democrazy är initierat och drivs av unga i Upplands-Bro. De vill arrangera en
festival för unga i Upplands Bro med kringkommuner. "Projektet skulle innebära ett
positivt föredöme för ungdomar som i denna länsdel ligger under genomsnittet vad
gäller välmående och över vad gäller drogvanor och destruktivitet." Democrazy är
mycket seriösa i sin planering, bl a i frågor om tillgänglighet. Band och DJs är lokala
och regionala, ev ett känt band. Democrazy är erfarna unga arrangörer som ska
rekrytera volontärer som ska växa med ansvaret och leda till nya satsningar.

Känsla för ord ord för känsla

Teater

90 000

60 000 Cirkus Tigerbrand söker stöd för sin workshop Känsla för ord-ord för känsla som de
ger för särskolan. Först spelar de upp några scener som baseras på olika känslor, sen
får eleverna själva vara med och uttrycka olika känslor och titta på hur olika olika
människor uttrycker samma känsla, hur man kan göra för att förändra känslor, samt
slutligen gestaltas elevernas egna dikter om känslor av hela deltagargruppen. De har
mycket bra referenser från flera kommuner och särskolor. De söker stöd för att
kunna genomföra subventionerade föreställningar på särskolor i länet (ej staden).

Empowerment
genom
gospelmusiken

Musik

160 000

75 000 Stockholm Gospel söker stöd för Empowerment genom gospelmusiken. Projektet
vänder sig till år 7-9. Projektets syfte är att med gospelmusiken som nav och de
svartas historia i USA som röd tråd få ungdomar att växa i självtillit. De vill öka
ungdomars kunskap om människor som med sitt mod och sin styrka har varit med
om att rasera murar och bygga broar. Med utgångspunkt från Martin Luther King Jr
ska ungdomar förstå att det finns möjlighet till förändring i deras närhet om
segregation och intolerans råder. Man arbetar en vecka i varje skola och avslutar
med en stor konsert där eleverna medverkar.

Film i
Upplands Bro

Film

35 000

30 000 Upplands-Bro kultur- och fritidsenhet söker stöd för att arrangera filmworshops för
ungdomar. Filmintresset har ökat de senaste åren, även efter att de vunnit pris på
Film Gala Norr 2009, och kommunen vill möta upp behovet av hjälp för de särskilt
intresserade ungdomarna som behöver det stödet. Kommunen har under många år
arrangerat workshops med hjälp av Film Stockholm men söker nu stöd för att själva
kunna arangera workshops på loven och de extra intresserade ungdomarna utnyttja
utrustningen däremellan. Detta är sepciellt en satsning på filmintresserade tjejer
som mår extra dåligt i kommunen pga mycket våld.

Stiftelsen Parken

2009/317
Kulturföreningen
Democrazy

2009/318
Cirkus Tigerbrand

2009/319
Stockholm Gospel

2009/325
Upplands Bro kommun

den 8 juni 2009

Förslagstext
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2009/330
Gröndals Filmförening

2009/332
Vi Unga i Stockholms
Län

2009/336
Fisksätra Folkets Hus

2009/339

Projekttitel

Konstart

Animera mera
på Möja 2009!

Film

15 minuter i
rampljuset

Sökt belopp Föreslagsbelopp
48 000

40 000 Gröndals Filmförening söker för Animera mera på Möja 2009. Projektet har i år 10
års jubilem. En eller två veckor varje sommar samlas barn och unga på dansbanan
utomhus på Möja och gör animerad film under ledning av utbildade filmpedagoger.
Resultatet blir massor av DVD--filmer samt en liten filmfestival på lördagen.
Verksamheten har även påvekat Möja skola som nu har teknisk utrustning och
kontinuerligt gör animerad film.

Musikteater

257 000

80 000 Vi Unga i Stockholms län söker stöd för projektet 15 minuter i rampljuset - Unga
kulturskapare i Järva. Genom ungas entreprenörs- och skaparkraft vill de skapa
sociala events med utgångspunkt i jämställdhet och samhällsreflektion. De vill även
skapa en meningsfull fritid för unga människor och ge verktyg för att de ska kunna
driva egna projekt och förverkliga sina idéer, att unga ska gå från deltagare till
skapare av en levande och attraktiv förort samt att bryta de traditionella köns- och
sociala möster som idag finns inom fritids- och föreningsverksamheten. Projektet
riktar sig till unga 13-20 år i Järvaområdet. Mål: Att genomföra minst 10
kompetensutvecklingstillfällen inom olika områden som hiphop, dans, film,
arrangörskap och konst. Att genomföra 5 mindre och ett större events av unga
kulturskapare. Genomföra 10 utbildningar med fokus på arrangörskap, ledarskap
och entreprenörskap. M fl mål.

Fisksätra
Folkets Hus

Musik

100 000

50 000 Fisksätra Folkets Hus har uppdrag från Nacka kommun att skapa en mötesplats för
unga 17-25 år. De samarbetar med Studiefrämjandet, Fryshuset och Rinkeby Folkets
Hus. Det viktiga är möten, att utveckla ansvarstagande, att de unga är aktiva,
vuxenskap och att låta "det gemensamma intresset blir utgångspunkten och
olikheterna sjunka undan och bli mer perifera". De söker stöd för att kunna satsa på
kulturaktiviteter inom mötesplatsen, speciellt film, teater och musik där de unga är
aktiva.

SUC UnCUT

Film

83 000

80 000 Solna Ungdomscafe är en populär mötesplats och fritidsgård i Solna som även
välkommnar unga utanför Solna. Målgrupp äldre unga. Man satsar mycket på film
och har avancerad utrustning och även certifierad lärarbehörighet i
redigeringsprogrammet Avid. De söker nu för ett filmläger för unga seriösa filmare.

Blue Hill
Dance Award

Musik

26 880

25 000 Blue Hill Kamratförening är en mycket mångkulturell dansgrupp i det invandrartäta
Hagalund som vill ge tjejer möjlighet till att stå på scen och visa upp sig och tävla i
streetdans/battles etc. Där är tjejer i minoritet även om de är i majoritet på
dansskolorna. De söker stöd för att ge streetdansare ett drog- och alkoholfritt
arrangemang, Dance Award, av ungdomar för ungdomar, med olika bakgrund och
ålder för att dansa under samma tak.

Solna Ungdomscafé

2009/340
Blue Hill
Kamratförening

den 8 juni 2009

Förslagstext
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2009/344
Black Sheep/Solna
kultur- och
fritidsförvaltning

2009/347

Projekttitel

Konstart

Sökt belopp Föreslagsbelopp

Black Sheep:
TjejKultur

Övrigt

57 050

50 000 Black Sheep i Solna söker stöd för projektet TjejKultur. Projektet vänder sig till
tjejer i Solna och andra kommuner, i åldern 15-25 år som spelar musik. Black Sheep
är en ungdomsledd arrangemangsgrupp inom kultur- och fritidsförvaltningen.
Solnas "nya pedagogik" är att all verksamhet ska komma direkt från ungdomarnas
medbestämmande. Syftet är att fritidsledarna ska "jobba bort sig själva" och låta
ungdomarna växa med ansvaret. Idag har Black Sheep 45 repande ungdomsband
med övevikt av killband. I år vill de dock satsa extra mycket på att nå fler tjejer och
resultatet har inte låtit vänta på sig. De vill nu utrusta en ny lokal och låta tjejerna
vara med och bestämma från början för att få sin egen naturliga
mötesplats/replokal. Projektets syftar till att ge fler tjejer möjlighet att starta band
och repa. Black Sheeps ungdomar kommer från många kommuner i länet, även från
de södra. Det är ett jämställdhetsprojekt då det speciellt ger möjlighet till tjejer inom
en killdominerad bransch.

Molto

Musik

95 000

80 000 Södertälje ungdomsråd söker stöd för Molto som är initierat och startat av en ung
kille, idag 18 år. Hans ide grundar sig på att unga i Södertälje saknar aktiviteter,
därav otryggheten som har spridit sig som en löpeld. Han har fått många andra unga
med sig att jobba gratis och att arrangera musikkvällar för unga i Södertälje. Molto
är Södertäljes musikscen för unga, konserter med populära och stora artister/band
på lördagarna när fritidsgårdarna är stängda. Lokala talager är förband och får då
kontakter, erfarenhet etc. Molto drivs idag av och för unga med grundaren i spetsen
utan någon som helst betalning. Ungdomarna kommer från Södertälje, Salem,
Botkyrka och Nykvarn. Molto ligger idag under Ungdomsrådet och är en ideell
verksamhet som jobbar för ungdomars välmående och trygghet.

Konstturen

Bildkonst

10 000

10 000 Liljevalchs Unga Vänner är initierat och startat av en ung tjej på 20 år. Hon tror att
många unga är intresserade av speciella visningar etc för unga då "konst nu är så
inne och trendigt". De är en ungdomssektion till Liljevachs vänner som vill främja
intresset för konst och kultur bland unga. De ska arrangera föreläsningar av
konstnärer, konstkännare, hantverkare, visningar på ollika konsthallar, gallerier
samt egna workshops och interaktiva diskussioner.

Unga
fotografer i
norrort

Foto

115 000

65 000 Rudbecksskolan i Sollentuna söker stöd för fotoprojektet Unga fotografer i Norrort.
Det är skolans elever i fotografi samt tidigare elever i drygt 20 års åldern, totalt 220
unga, som ska fota på temat: ungdomskultur i förort. Fotona ska resultera i en
utställning på Edsviks konsthall juni 2010.
Eleverna kommer från många av norrorts kommuner.

Unga Giljotin

Teater

80 000

70 000 Unga Giljotin har startats på initiativ av en ung gymnasiekille som nu är aktiv. De
består av 5-10 unga som två gånger i veckan träffas för repetetitioner och planering
av den pjäs de ska spela. Under ledning av en ung dramalärare. Deras ambition är
att spela föreställningen för andra unga på högstadiet och gymnasiet. De har bra stöd
i de vuxna på "gamla" teater Giljotin. De söker stöd för nästa produktion som ska
spelas vintern 09/10.

Södertälje
Ungdomsråd - SUR

2009/348
Líljevalchs Unga Vänner

2009/349
Rudbecksskolan

2009/372
Unga Giljotin ideell
förening

den 8 juni 2009
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2 829 930
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