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ny tidning, f
Du laser nu forsta numret av en tidning
som ges ut av Sveriges Musik- och Kulturskolerad, SMoK. Vara ambitioner ar att tidnifigert skaengagera inte enbart musik- och
SWrskolahS^^Wprir. och personal utan bli
till en angclagenhet for en annu storre
grupp av kitlturintresserade lasare. TidningeSska h i l i i m malsattning att lyftaframdet
aktuellS'Wii angelagna inom ungdomstid, "
kultur och utbildning.
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VI h a n g e r m e d , vi h a n g e r m e d . . .
Ja, av nagon aniedning gor vi faktiskt det...
som visan vidare sager.
Trots en lang period av mycket dramatiska nedsklf ningar 1 de kommunala budgeterna, finns de kommunala musik- och kulturskolorna kvar. De ar nagot vingklippta pa
sina hall och har forlorat vardefull mark som maste tas igen.
Exempel pa kommuner som okat sitt engagemang finns ocksa. Allt enllgt den enkat som
SMoK presenterade i april 1997.
Detta ska sta i ljuset av att verksamheten pa intet satt har nagot statligt skydd att lita sig till
och att allt 1 kommunerna som ar icke lagstadgat, har varit och ar fortfarande starkt ifragasatt.
Jag tolkar detta faktum som att den kommunala musik- och kulturskolan har ett djupt stod
bland saval brukare som beslutsfattare, ett stod som vi som professionella har stort ansvar att :
fdrvalta.
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S M o K - din organisation I debatten
Vid det har laget kanner nog alia till att vi lever i en tid dar allt ar i standig rorelse och inget
langre ar sjalvklart.
Fragan ar da om det inte ar hog tid att alia vi som dagligen arbetar konkret med kultur och
utbildning i den kommunala musik- och kulturskolan, ska ta de signaler pa allvar som skickas till
OSS pa olika satt. Vi bor engagera oss ytterligare i debatten kring den nationella och kommunala kultur- och utblldningspolitlken utifran helhetsperspektivet. VI maste aktivt delta i saval
skolans nationella utveckllngsarbete som den lokala orkesterfdreningens.

L T

O

De signaler jag tanker pa ar till exempel skolministerns uppmaning pa en annan plats har I
tidningen att vi fran musik- och kulturskolan ska engagera oss i diskusslonen om vad en bra
skolaar.
En annan signal star att lasa i en nyligen utgiven debattbok fran Svenska Kommunforbundet,
Kultur som resurs. I en tid med begransade resurser pekar dar forfattarna pa just musikskolan
- utvecklad till kulturskola - som ett omrade bland fyra strategiska omraden att satsa pa i den
framtida kommunala kulturpolitiken.
En tredje signal ar det intresse och stod som pa olika satt pa kort tid visats fran olika myndigheter och organisationer for vart gemensamma rid, SMoK. Dar har framforallt arbetsgruppen for kultur I hela landet fran Kulturdepartementet visat oss ett stort fdrtroende.
Men den stdrsta aniednlngen till att vi ytterligare maste anstiinga oss for att utveckia mojllgheterna och fdrutsattningarna for en annu vitalare musik- och kulturskola ar trots allt det
stod som kommer fran de 320.000 barn och unga som medverkar I vara verksamheter och
ocksa fran alia dem som star och vantar pa kolistan.
Utnyttja

Kultursmockan

Vi som arbetar for SMoK, I styrelsen eller som projektanstallda, kommer att gora allt for att
uppfylla malsattnlngarna och fora fram vara gemensamma frigor som angelagna satsningar I en
samlad natlonell och kommunal kulturpolitik. Som anstallda 1 musik- och kulturskolan ingar vi
alia I en stor folkrorelse och det vi gor 1 vardagen bildar totalt en resurs av stora matt som utlfrin minga perspektiv ska finnas med I den vidare samhallsplanerlngen for framtiden. Musikoch kulturskolan ska inte fungera som en Isolerad foreteelse utan samverka och paverka.
Anmal din skola som medlem I SMoK. Det blir lattare om vi ar manga. Utnyttja Kultursmockan for dina synpunkter, las och skriv i Kultursmockan. Nasta nummer kommer ut
I oktober.

och

KubunkoUrdd

Kultursmockan utges av samradsorganetfir
Sveriges musik- och kulturskolor, SMoK.

Nasta nummer kommer ut vecka 43.
Manusstopp for annonser 10 oktober.
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Mode// ti// arbetsorganisation
ARBETSUTSKOTTET
Per Sjoberg
Dag Krafft
Stefan Andersson
Arbetsuppgifter: Verkstallighet av

for Sveriges Musik- och
Kulturskolerad, SMoK

styrelsebeslut.
Sveriges Musik
KURSER/ftONFERENSER

Lisa Lundqvist
Stefan Boklund
Marie-Louise Fahlstrom
Arbetsuppgifter:

- Anordna kurser och konferenser i kompetensutveckling for
musik- och kulturskolornas
personalgrupper exklusive ledarna.
- Initiera inspirations- och informationskurser for musikoch kulturskolornas intressenter.
- Analysera de behov som finns
angaende kompetensutveckling som inte anordnas av
kommunerna.
- Soka samverkan med musikdanshogskolor och andra samarbetspartner.
I
Olle Bengtsson
Sigge Ohlsson
Per Sjoberg

& Kulturskolerad, SMoK, bildades 1996. SMoK

dr en or-

ganisation som ska stotta, utveckia och verka for enpositiv framtid for alia
kommunala musik-och kulturskolor i Sverige.
Harpresenteras

styrelsen som utifran godgeograftsk spridning och med

mdnga olika intresseomraden och kompetenser, sammantaget bildar en stark
och representativ arbetsgrupp.
Arbetssattet dr mdlstyrt och organiserat i olika sektioner med specifika
arbetsomrdden.

k *
Per Sjoberg, ordforande
KARLSKOGA

Olof Bengtsson, viceordf.
SALA

Sigge Ohlsson, sekreterare
HALMSTAD

TOag Krafft, kassbr
NORRTALJE

Lisa Lundqvist, ledamot
KALMAR

Viveca Hallberg, ledamot
SOLNA

Stefan Andersson, ledamot
ORNSKOLDSVIK

Kent Larsson, suppleant
OREBRO

Erling Nordlund, suppleant
PITEA

Mari-Louise Fahlstrom, suppl
HJO

Stefan Boklund, suppl.
FALUN

Arbetsuppgifter:

- Fanga upp och bearbeta fragestsillningar fran musik- och
kulturskoleledarna.
- Initiera kompetensutveckling
for ledarna.
- Organisera den traditionella
rikskonferensen for ledarna.
FORSKNIMG

Viveca Hallberg
Marl-Anne Jonsson
Erling Nordlund
Kent Larsson
Hakan Sandh
Arbetsuppgifter:

- Samla och sprida aktuell
forskning inom omradet
musik- och kulturskola.
- Initiera forskning.

Hakan Sandh, suppleant
S©DERTALJE
'

Mari-Anne Jonsson, suppl
SUNDSVALL

- Av Per Sjoberg,

Ordforande

SMoK

-

Den 30 maj blev en historisk dag for
Musik-

och Kulturskolorna i Norge.

Efter en lang kamp fick Norge dntligen en musik- och kulturskolelag.
- Grattis alia systrar och broder i
vdrt vdstra grannland, hdlsar Per
Sjoberg, ordforande i SMoK.
Sd har kommenterar ban den nya
lagen:
Foto: H a k a n Risberg, Ncrikes AUchanda.

GRATTIS NORGE!

- eller lagen som stoppade utvecklingen?
Wilhelm Dahl, direktor i Norges
Musik- och Kulturskolerad, ar naturligtvis
glad over lagforankringen: " - En stor seger
for musikskoleverksamheten" siiger W i l helm. " - Nu har vi alia aniedning att jubla",
sager Oivind Schanche som ar styrelseordforande i vart systerrad.
Till och med politikerna verkar nojda
med sitt beslut vilket framgar av foljande
ord fran Jon LiUetun som ar stortingsrepresentant: " - Lagen ar mycket prisvardig, da
vi nu inte riskerar att musikskolorna offras
pa kommunernas spar- och saneringsaltare".
Nar far vi de svenska riksdagspolitikerna
att uttala sig sa? Och ar overhuvudtaget en
svensk musik- och kulturskolelag onskvard?
Lat oss forsoka gora en enkel analys.
~| Vilka
fordelar
kan
komma
av
H O T B I L D E R
M O J L I G H E T E R
en lag hk den
norska och vilka
- Lagen leder till att kommunerna uppfyller
Alia kommuner har musik/kulnackdelar kan vi
lagens
krav
pa
minlminiva.
turskoleuthud.
se som tankbara
- Kommunerna och ytterst den enskilda
Lag = status, legitlmltet.
scenarier?
skolan tvingas in i pedagogiska och ekonoListan pa mojKan medfora jamnare/hogre
mlska system som upptevs ofordelaktiga.
ligheter respekkvalite.
- Byrakratlserlng. Statens och framforallt
tive
hotbilder
skolans varld har aldrig kannetecknats av
Bredare och storre engagekan sakert fyUas
informell kultur.
mang genom exempelvis regiout
ytterUgare,
nala och statliga Instltutloner.
- Oklara roller melian stat och kommun.
men vidstaende
far anda exemplifiera fragans komplexitet. Vad som forefalL I L L E B R O R G I C K O M
ler belt sjalvklart sett ur ett perspektiv kan
forefalla belt omojhgt sett ur ett annat.
Grattis Norge har jag skrivit som ruhrik
och det syftar inte till nagon idrottshg presE N L E V A N D E
D E B A T T
tation av vad sort den vara mande. Nej, rubriken syftar till en mycket viktig och langEn lag ar naturhgtvis inte en universalmesiktig handelse i det Norska kultur- och utdicin som loser alia problem, men kan den
bildningsvasendet. Norge har namligen fatt
bidra till att nagra knutar loses upp? Eller
en musik- och kulturskolelag!! Grattis alia
ar lagar, i vilken form dom an ar, en atersystrar och broder i vart vastra grannland!!
vandsgrand genom att de minskar pa kreativitet och utveckUng? Uppfattningen att
Den 30 maj 1997, efter mer an 20 ars
"vi ar ju sakrade genom lag", kan ge komkamp for lagforankring, instiftades foljande
munerna mojhghet att stiUa ett ont samvete
lagtext: "Alle kommuner skal, alene eller i
genom att lagga verksamheten pa mininiva.
samarbeid med andre kommuner, ha et
Lagen som stoppar utveckhngen at da ett
musikk-Zkulturskoletilbud til barn og unge,
faktum!
organisert i tilknytning til skolverket og det
ovrige kulturliv."
Det ar nu viktigt att vi startar en intern
Ett mycket handelserikt verksamhetsar star
nu framfor oss i SMoK och ute i landets
musik- och kulturskolor. Antligen skaU det
bli ett praktiskt resultat av allt planerande
som framforallt Stefan och Festivalkansliet
gor och har gjort med baring pa manifestationen for och med vara musik- och kulturskolor inom ramen for kultur i hela landet!
Planerandet och genomforandet av det
uppdrag vi fatt fran kultur i hela landet ar
en milstolpe for SMoK. V i gar genom detta
in i en ny och efterlangtad fas, namligen en
aktiv utatriktad verksamhet som inte har
som huvudsyfte att starka den interna existensen och organisationen. I stallet stravar
vi efter att forstarka musik- och kulturskolorna som institution i det svenska samhallet - vilket ar lika med SMoKs huvudsyfte!

-
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dehatt med nedanstaende fragestallningar
som utgangspunkt:
Ar en svensk musik/kulturskolelag hkt
den norska onskvard? Hur skall SMoK fdrhalla sig? Finns det andra vagar att ga som
hattre skulle passa svenska forhallanden och
tankemonster? Den danska lagen har ju
andra utgangspunkter, da den istallet for att
krava av respektive kommun get mojligheter till stod under forutsattning av ett antal
kriterier.
Svenska staten har i sina nya kulturpolitiska mal skrivit bland annat: " - verka for
att alia far mojlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till
eget skapande."
Vilken lokal institution i vara kommuner ar ett mer lampat redskap for staten att
na detta mal an just musik- och kulturskolorna?
F R A M F O R

D I N

A S I K T

En "vanlig" musik- eller kulturskola i en
mellanstor svensk kommun hidrar idag till
det lokala musik- och kulturlivet genom
larar- och elevgmppernas aktiva utovande.
Man get kommuninnevanarna mojlighet
till eget skapande genom att hedriva en pedagogisk verksamhet som anpassas till alia
aldersgrupper och till individers olika
hehov. Detta ar att ge A L L A mojlighet till
delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt tiU eget skapande!
Jag hoppas att sa manga som mojligt av
SMoKs medlemmar ger sina synpunkter pa
lagfragan genom insandare i vart medlemshlad, genom att dehattera i var "Kulturhas"
eller genom att kontakta nagon i styrelsen
och darigenom framfora sin asikt.
Musik- och Kulturskolorna hehovs. Ar
det genom lag vi skall markera detta eller ar
det genom bra verksamhet och god
dehatt/information... eller hehovs en komhination? Order ar fritt!

- Det kdnns inte som att man ar

9A

vdrd nagotfor

politikerna.

Mats Nilssons ord dr hdrda och bittra. Han var en av de unga kultur-

soker

arbetare som samlades till en konferens om kultur. Tilhammans riktade

- Av Ulrica Olofsson -

deltagarna skarp kritik mot kommunernas satt att stbdja ungdomar.

TT yT" onferensen "Sjung ut" anordnades i
1 ^ slutet av maj av referensgruppen
J i . KL-Ung kultur i hela landet, som har
tillsatts av kulturminister Marita Ulvskog.
Gruppen, som hestar av sex kulturarhetare
fran olika delar av landet, ska under 1997
och 1998 hitrada arhetsgruppen kultur i
hela landet i fragor som ror harn och ungdomar. De ska hland annat delta i heredningsarhetet nar hidrag till ungdomskulturprojekt ska fordelas.
Referensgruppens huvuduppgift ar att
infor Kulturaret 98 lyfta fram det unga, lokala kulturlivet i hela landet. Och konferensen hlev nagot av ett avstamp infor det
kommande arhetet.
- O m vi ska kunna johha med ungdomskultur kanner vi att ungdomar sjalva maste
fa definiera vad det ar och vad de prioriterar, forklarar Nyamko Sahuni, ordforande i
Ung kultur i hela landet.
A T T

B L I A C C E P T E R A D

Ett 20-tal kulturarhetande ungdomar kom
fran hela landet for att delta i konferensen i
Stockholm. For att diskutera sin plats i
kulturhvet och mojligheterna att fa vara
med och paverka morgondagens kulturutbud. I olika seminariegrupper diskuterades
bland annat foljande fragor: Vad ar kultur,
vilka mojhgheter och hinder finns idag for
att producera kultur och hur vill vi ungdomar utforma var egen kultur?
Deltagarna var eniga om att det ar svart
att gemensamt definiera vad kultur ar. Kultur ger sig i uttryck i sa manga ohka former
och det ar enklast att var och en gar till sig
sjalv for att hitta svaret.
-Det ska finnas en fundering och en 6ppenhet infor att omvardera sin egen kulturuppfattning, tyckte Ola Gustavsson fran
Visby.
Sa bar uttryckte sig Ann Lillqvist fran
Visby:
-Kulmr itr nagot som far manniskor att
se varandra, att motas.
Liv Fries fran Stockholm betonade att
det ar viktigt att inte bara ha en elitkultur
utan aven en folkhg kultur. Hon konstaterade:
-Det fods hela tiden ny ungdomskultur,
som ravekulturen till exempel och det
maste accepteras.
N A R

S T O D E T

SAKNAS

Nar det diskuterades kring vilka hinder
som finns, nar kultur ska produceras, fanns
en gemensam asikt om att det ar alltfor

1 referensgruppen ingar frdn vdnster) journalisten Henrik Jonsson frdn Malmo, civilekonomen Gordana Berjan frdn Stockholm,
teaterpedagogen Helena Aldahlfrdn Stockholm, Nyamko Sahuni frdn Stockholm som arbetar med ungdomsfrdgor pd Folksams
sociala rad, skadespelaren Andreas Dahlgren frdn Omskoldsvik och kulturarhetaren Jonas Larsson frdn Umed.

svart att fa stod fran kommunerna. Darfor
blir det kranghgt for unga att genomfora
kulturella projekt med lokal forankring.
Kommunerna valjer hellre att stodja den
etablerade kulturen, menade ungdomarna.
De unga vet inte riktigt var de ska soka
stod, de gar vilse i byrakratins korridorer.
Och kraven pa tidigare erfarenhet och organisation ar for hoga.
SKAPA

B A T T R E

S A M A R B E T E

Men det finns kommuner som anda har
tagit vara pa den ungdomliga kraft som
finns pa hemmaplan, understrok ungdomarna. Hultsfredsfestivalen har blivit en
samlingsplats for manga unga manniskor
och drar varje gang in over 50 miljoner kroner. Trelleborgs kommun talades det ocksa
varmt om under konferensen. Dar har
kommunen sponsrat flera kulturprojekt
som ungdomar har fatt utfora och styra.
Kulturintresserade ungdomar har byggt ett
musikhus och en teater och de sitter i styrelsen for verksamheterna tiUsammans med
kommunala tjansteman.
For att uppna ett hattre samarbete melian kommunen och kulturintresserade ungdomar pa orten foreslog konferensens deltagare bland annat att det horde finnas ett
hattre samarbete melian instltutloner och
foreningar. Det gavs ocksa forslag om att
starta paraplyorganisationer for ohka kulturforeningar och ett natverk aven for oorganiserade ungdomar. Krav en kulturplan
for ungdomar av kommunen, menade de,
och inratta en person bland beslutsfattarna
i kommunen som tar sig tid med projekt-

ansokningar, som bailer kontakt med de
unga och hanvisar vidare nar nagon soker
hjalp.
-Ungdomar tycker att det ar trogt att
be om stod for kulturprojekt och tyvarr
kanner de sig inte onskade. Det ar ytterst fa
som orkar skrika och be om stod niir de
flera ganger har fatt nej, konstaterar Nyamko Sahuni efter konferensen.
-Ungdomar ar inte insatta i vad som
bander pa central niva och kommunen tar
inte sitt ansvar, anser hon.
i
Unq kultur I hela landet har efter konferensen
dr^'ji^

foljande slutsatser

• Den scKiaiptdagOffska aspckten mom ungdomars kul-

turutbud behover Inte nodvandigtvis betonas. Ungdomskultur handlar ocksa om fesc, spontanitec och r ytankande.

• Aven fnstoende personer maste kunna soka kulturbidrag. Regein om att man maste vara or ganiserad i
minst ett ar for att kunna soka bidrag, bor ses over.
Annars finns det en risk att man missar den unga gencrationen 1 framtidens kulturutbud.
• Kntcnerna for att fa bidrag mistc foija med 1 tiden och
anpassas till den un^,.! geiicnirionen. Ju fler ungdomar i
beslutsprocessen desto battre.
• Initiativet till ett ungdomsprojekt maste komma nerlfran
ungdomarna och Inte uppifran "valvilliga vuxna". Malet
med ungdomsprojekt fir inte vara att ge vuxna manniskor jobb. Ungdomars behov maste prioriceras.

SEP
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Kultursponsring- en mdjlihetfir Josefin i
kdrva tiderf
Josefin Lundqvist, Arvidsjaurs musikskola, blaser
ton.

Foto: L a r s - H e n n k Andersson, Norra Vasterbotten.

> n ny undersokning, sammanstalld
av Foreningen Kultur-och Narings^liv, visar att svenskt naringsliv har
okat intresset for att sponsra kultur. Bara
inom musikomradet har antalet sponsorprojekt fordubblats de senaste tva aren.
Under 1996 satsade svenska foretag nara
200 miljoner pa kultursponsring i nagon
form och siffrorna fortsatter att peka uppat.
- V i vet att flera svenska foretag kommer att satsa annu mera pengar under
resten av det hiir aret, avslojar Karin Adlen,
verkstallande ledamot pa Foreningen Kultur och Naringsliv.
Foreningen ligger i Stockholm och ar
ett samarbetsforum - det enda i Sverige for foretag, naringslivsorganisationer och
kulturinstitutioner. Medlemsregistret visar
upp drygt 148 medlemmar - foretag som i
nagon form sponsrar kultur.
- V i ser oss som en kunskapsbank med
erfarenhet av och intresse for kultursponsring, sager Karin Adlen.

E

KARIN

A D L E N ,

verkstdllan-

de ledamot pa Foreningen Kultur och Ndringsliv, sager att det
som hdnde iArvidsjaur var ett
glddjande hevispd att musikskolor kan samarbeta med ndringslivet.
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R U N T

P A

T U R N E

Foreningen utlyser arligen, i samarbete
med Svenska Dagbladet, en pristavlan om
basta kulmrsponsring i Sverige. Syftet med
tavlingen ar att inspirera och utveckia
svensk naringshvssponsring av kulmr. I
samband med 1993 ars pristavlan lamnade
foreningen over ett hedersomnamnande,
ett diplom, till Arvidsjaurs Naringlivscentrum. Med davarande naringslivschef Gunnar Hedborg i spetsen fanns en vilja och ett
engagemang att skapa ett samarbete melian
naringslivet och musikskolan. Karin Adlen
minns simationen i Arvidsjaur som unik
och mycket gladjande.
-Det visar verldigen att det finns en
mojlighet for skolorna att samarbeta med
naringslivet, sager hon.
Arvidsjaurs Naringslivscentrum har bmtit sig ur den kommunala hanteringen och
lagts i en stiftelse, dar foretagarna tiUsammans med kommunen ar stiftare och utser
vardera tva styrelseledamoter. Ordforande

- Av Ulrica Olofsson -

Arbetsliv
hor ihop
For nagra dr sedan hade musikskolan iArvidsjaur

ett stort

stodfrdn naringslivet pd orten. Men idag, trots att svenska
foretag har okat intressetfor att sponsra kulturprojekt, ger
verkligheten en belt annan bild.
- Vi har iprincip fatt borja om frdn noil igen, sdger
musikldrare Karin Hellgren besviket.

ar alltid en av foretagarnas representanter
och det innebar att Gunnar Hedborg, som
1993 jobbade som naringslivschef, fungerade som foretagens forlangda arm gentemot
kommunen och andra myndigheter. Nar
det gallde naringshvets stod till musikskolan var ban en lank meUan dessa bada patter.
Musikskolans orkester "Orkan" bestod
av 45 hogstadieelever som med hjalp av
stodet kunde ge sig ivag ut pa turne. Det
gavs konserter i Stockholm, Skane, Danmark och Frankrike. Resor som betydde
mycket for eleverna, som gav dem beloning
for all traning.
-Det upplevdes oerhort positivt, sager
Karin HeUgren.
Dessutom gav orkestern ofta konserter i
det liUa samhaUet, de fanns pa plats vid nya
foretagsetableringar, spelade pa konsumstamman, pa langvarden och manga andra
platser.
Sjalvklart ska det finnas offenthga
medel i botten, understryker Karin Adlen,
men nar det galler kultur ar sponsring ett
bra komplement.
-Bade storre och mindre foretag kan
samverka och ga ihop for att sponsra kulturen, tycker hon, och speciellt i Norrland ar
det manga foretag som got det.
I E T T

E K O R R H J U L

I Arvidsjaur var det manga mindre och
storre foretag som gav sitt stod tiU musikskolan.
-Ett oerhort positivt samarbete, men tyvarr fick vi inte se nagon fortsattning pa
det, sager Karin HeUgren. Den gamla naringsUvschefen har forsvunnit och idag
finns inte en lika stark vilja att aterskapa
det bar samarbetet.
Det ar givetvis av stor betydelse vilka
personer som tar tag i sadana bar fragor.

menar hon och tiUagger:
-Den naringslivschef vi hade da hade
dessutom egna barn i orkestern.
Stod fran kommunen finns, anser Karin
HeUgren, eftersom skolan annu inte har
drabbats av nigra storre nedskarningar. Att
samarbetet meUan naringslivet och skolan
sprack ser hon som en negativ trend. Och
idag har musikskolan hamnat i nagot som
hon beskriver som ett ekorrhjul.
-Man maste j u faktiskt ha nagot att
komma med ocksa for att fa stod fran naringshvet och idag har vi inte langre en
fungerande orkesterverksamhet. Men vi
jobbar oerhort hart for att bygga upp en ny
sadan.
L A R A R E

S O M F L Y R

-Det finns kanske inte samma forutsattningar nu som da, erkanner hon, framforaUt ar det bristen pa larare som sitter kappar i hjulet. De senaste tre iren har skolans
personal fatt "hanka sig fram". AUtfor f i larare har velat stanna i Arvidsjaur, de har
istaUet gett sig ivag soderut efter bara nigot
ir i tjanst.
-Det ar ett stort problem! For det har
medfort att manga elever har forsvunnit
nar det hela tiden miste skapas nya relationer, sager Karin HeUgren.
-Och har vi inte duktiga elever finns
heUer inte den grogrund som hehovs for att
bygga upp en ny fungerande orkesterverksamhet.
Musikskolan har inte tagit nagot riktigt
initiativ tiU att forsoka fa tiUbaka stodet
fran naringshvet. Men aU kritik ska inte
vandas init mot den egna verksamheten,
menar Karin HeUgren:
-Det horde komma frin bida hiU.
Den nya naringsUvschefen i Arvidsjaur
Sara Andersson, sager tiU Kultursmockan:
-Mycket var val Gunnar Hedborgs for-

"Allt behover inte
handia om
kontanta
medel"

tjanst, eftersom ban talade varmt for de bar
frigorna.
Idag finns ingen fran foretagarnas hiU,
som egentUgen driver dessa frigor langre.
Varfdrinte?
-Ja... dels for att det har funnits mindre
onskemal fran musikskolans hiU om stod.
^ e n det ar val en friga att ta upp igen, for
det ar ju viktigt att framhiUa att arbetsliv
och kultur hot ihop.
Sara Andersson vardesatter att musikskolg^^pia» och jamfor med hur idrottshg
amhet sponsras.
- D p i ar ju en verksamhet som ofta har
mipga sponsorer. Visst horde man kunna
Ijftz fram musikskolan som ett alternativ
ocksi, sager hon.
Vad ska musikskolan gora for att fa stod
igen?
-Den som tycker sig ha problemet bor
ta initiativet. Men som aUtid ska samarbete
bygga p i tvisamhet.
Karin Adlcns rad tiU samarbete:
TiU

Naringslivet:

1

- Tank noga pa vilken malgrupp ni
nir.
- Ha en noggrant uttankt policy som
ar val forankrad.
- AUt behover inte handia om kontanta medel. Ni kan sponsra med varor
och tjanster.
Till

kulturinstitutioner:

- Tank pa att foretagen hellre gar in i
lingsiktiga projekt an i nagot som
tUl exempel bara sker under en kvall.
- Tank pa att ni verldigen ska salja er
vara och att ni kampar for det! Ge
inte upp! - Ha alltid i itanke vad
: =:8ponsorerna viU ha tiUhaka. De tanker p i potentieUa kunder och viU
garna fa en positiv image.
SEP

97 K U L T U R S M O C K A N 7

T-schoolbandfrdn Tornedahskolan pd besdk i Kovdor. Har tilhammans med nagra ryska elever.
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Ldngst upp i Bottenviken ddr Sverige moter Finland

ligger

Haparanda inbdddad vid Tornedlvens mynning. Har
flodar kulturen over grdnserna i Barentsregionen,
-Det

dr naturligt for oss att samarbeta, sdger Tapio Salo,
kulturchef och rektorpd musikskolan.
- Av Ulrica Olofsson -

Haparanda har cirka 11 000 invanare, de
aUra flesta ar tvasprakiga med sina rotter i
Finland. Historiskt sett har de manniskor
som lever har uppe i Norrbotten mycket
gemensamt med dem som bor i Barentsregionen. Fn region som stracker sig over
Norrbotten, nordnorge, finska Lappland
och nordvastryssland. Och ur denna historiska samhorighet har en kultur formats
som inte bar nagra granser. Fn kansla av
narhet och gemenskap sOm gor att det
delas pa manskhga och kulturella moten.
- V i har en ost-vastriktning i Haparanda och det hehovs egentligen inga granser
eftersom vi sa lange har foljt varandras
samhallsutveclding, forklarar Tapio Salo.
V A N O R T E R

I B A R E N T S R E G I O N E N

Haparanda har ett nara samarbete med tre
vanorter i Barentsregionen som pa manga
satt praglar kulturhvet i staden. Vanortema
ar Tornea i Finland, Kovdor i Ryssland och
Hammerfest i Norge.
- V i har ett gemensamt intresse av att
utveckia kulturen 1 Barentsregionen, sager
Tapio, och det ar ett fruktsamt samarbete.
Nar manniskor fran de olika vanorterna
samlas sker ett utbyte av kunskap.
- Fftersom vi lever och bar levt sa annorlunda i Sverige, Ryssland, Finland och
Norge kan vi fa in nya inslag i var egen kultur, sager Tapio.
Vanorterna haUer ofta kontakt och forsoker anordna tiUstaUningar gemensamt.
- V i viU garna se tiU att gora nagot
konkret, formeht tiUsammans, framhaUer
Tapio.
Fftersom Tornea U^er sa nara Haparanda, har det av naturUga skal bUvit sa att
de staderna samarbetar mest. De som bor i
Haparanda kan exempelvis utnyttja stadens
kontakter med bibUotek och konstmuseum
i Tornea.
- Utbytet med Tornea sker i princip
daghgen, forklarar Tapio.
Varje sommar anordnar staderna ge8 KULTURSMOCKAN
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mensamt festivalerna "Kalott Jazz- och
Bluesfestival" och "Gransspelet".
- V i har aUtid kontakt med artister i Barentsregionen infor festivalerna, sager
Tapio.
V I K T I G T

F O R

S K O L O R N A

Samarbetet med den norska vanorten har
inte varit lika intensivt som med den finska, berattar Tapio. Men nasta sommar
planerar ett natverk av manniskor fran de
olika vanorterna att anordna "Barents sommarkulturskola" pa Hammerfest kulturskola.
Unge& 150 barn och ungdomar, fran
de fyra vanorterna i Barentsregionen, samlas under atta dagar for att dansa, sjunga,
mala, musicera...
- Aven larare fran de ohka vanorterna
far da mojUghet att traffas, sager Tapio.
For skolorna i Haparanda betyder samarbetet meUan vanortema specieUt mycket,
betonar Tapio. Miija Sarkkinen, musiklarare pa musikskolan i Haparanda, ar ledare
for en grupp gymnasister som kaUas "Tschoolband" pa Tornedalsskolan. De har
tiUsammans gastat Tornea i Finland flera
ganger och i Kovdor har de spelat pa skolor, barnhem och dagis.
- Resan tiU Ryssland betydde mycket
for elevema. De lar sig s4 mycket av att se
bur det ar dar och Iran byta erfarenheter
med ryska bam och ungdomar, sager hon.
Att ha ett kultursamarbete inom Barentsregionen ar oerhort betydelsefuUt och
har manga kulturpoUtiska
fordelar, menar Tapio.
- Och det ar viktigt
att hela tiden strava
efter att forbattra samarbetet over granserna
och att hitta de ratta formema, sager ban.
Tapio Salo, kulturchef och rektorpd
musikskolan.

e forsta eleverna antogs nar utbUdningen for aUra forsta gangen
startade forra hosten. Tio unga
tjejer, som tidigare hade jobbat med dans
och teater, utbUdade sig for att kunna anvanda performance professioneUt i framtiden.
-Annu ar inte begreppet performance sa
kant i Sverige, men jag hoppas och tror att
det kommer att bU storre, sager Annika.
Hon ar sjalv bUdkonstnar och har gatt flera
kurser i performance och det ar valdigt
specieUt, lovar hon.
-Fleverna jobbar mycket med sitt inre
och med sina egna rorelser, de lar sig uttrycka sina kanslor och gestalta inre bUder.

D

K O N S T F O R M E R

S O M

F O R E N A S

Nar det har varit dags for eleverna att producera egna forestaUningar och happenings
har det aldrig funnits nigra fardiga manus
att arbeta efter, aUt har skapats pa plats
under ledning av regissoren. Det ar sjalva
karnan i begreppet performance. Att aUt
ska handa pa scenen.
-Oftast har aktorema inte ens nigra
gmndideer tiU vad som ska ske, forklarar
Annika, darfor uppstir det ocksi en specieU stamning.
Hon menar att vi som iskidare upplever
en oerhord skiUnad nar vi gir p i vanUg
teater i jamforelse med ett besok p i en performance-forestaUning. V i ser i program-

pa

besdk

i

Pd Sverigefinska folkhbgskolan i Haparanda

finns

den enda konstndrliga performanceutbildningen

i

hela landet. Hdr lar sig eleverna att upptrdda utan
manus med improvisationsteknik som frdmsta redskap.
-Ah,

det dr

sd underbart
att se hur
eleverna utvecklas,
utbrister
Annika
Kronqvist,
ansvarig
larare.

Marika Savikuja och Ann-Charlotte Hultberg var nagra av eleverna under lasaret 96/97.

My Westerberg iforestdllningen 'Ur dlvens mun'
som underfehruari och mars mdnad visades i den
ryska staden Kovdor.

allt kan handa

- "Arktisk Circus" handlade om hur det
ar att leva i Norrbotten, om olikheter och
Ukheter i svensk, finsk och rysk kulmr, beskriver Annika.

— Av Ulrica Olofsson —

bladet att det ar en komedi som visas och
darfor vet vi ganska sakert hur vi kommer
att uppleva den. V i ser att det ar en Shakespearpjas och vet ungefar hur den kommer att vara. "Vanlig teater ar som en reahstisk tavla - performance ar en abstrakt.",
sager hon.
-Med hjalp av performance kommer vi
narmare inpa livet pa ett
belt annat satt, den ska
rora vid oss och vacka vara
kanslor. V i bestammer
aldrig i forvag vad publiken ska uppleva och mycket ovantat kan handa.
Annika poangterar att
performance ar ett konstverk som forenar manga
ohka konstformer.
-Teaterfolk, konstnarer
och dansare kan motas
med hjalp av performance
och alia kan tillfora sina
erfarenheter och kunskaper nar man gor en forestallning.
Den konstnarliga performanceutbildningen pa skolan har valt att ha inslag av
dans i kursen. En kombination som tycks
vara namrlig, for enligt Annika hgger performance uttrycksformer valdigt nara dem
som dansaren har.
-Nar en bildkonstnar anvander perfor-

E N

mance ar ban eller hon ofta mer visuell. Pa
en teatermanniska marks det direkt att hon
eller ban ar van att bli styrd av ett manus,
forklarar hon.
R E S T E

O V E R

G R A N S E R N A

Under lasaret har gasdarare fran bade Finland och Sverige bjudits in. Det har varit
bildkonstnarer,
teatermanniskor och dansare
som utbildat och hjalpt
till att forbereda eleverna
infor de forestaUningar
som har visats. TiUsammans med
skolans
Musik- och Ljudteknikelever har det bhvit manga
mil langs vagarna genom flera lander. Fleverna har tiU exempel gastat Alta i Norge, Kovdor i
Ryssland, Rovaniemi i
Finland och de har ocksa
gjort nigra forestaUningar
hemma i Sverige, i Lulea,
Kalix och i hemstaden Haparanda.
-Det har betytt sa mycket for dem att fa
resa ivag, att fa samla erfarenheter och nya
intryck. Det har paverkat dem i deras eget
arbete, sager Annika.
Fn av elevernas forestaUningar hade
namnet "Arktisk Cirkus" och visades under
lasaret i Rovaniemi, Lulea och Haparanda.

"Vanlig teater
ar som en
realistisk
tavla peformance
aren
abstrakt."

I N R E

U T V E C K L I N G

Fleverna fick improvisera och ur det som
da kom fram formades "Arktisk Circus".
Fn forestaUning som Annika hoppas ska
kunna leva kvar atminstone under de narmaste tva aren. Om aUt gar enUgt planerna
ska den sattas upp tva ganger under den
bar hosten. Farden gar da tiU Archangelsk
i Ryssland och Uleaborg i Finland.
-Trohgtvis bUr det tiUsammans med de
elever som har borjat nu pa hosten men
kanske ocksa med nigra av forra irets elever, sager Annika.
Fleverna p i performanceutbildningen
kom frin hela Sverige, frin sodra Finland
och en av dem anda frin Archangelsk i
Ryssland. Nu har de lamnade varandra och
Annika hoppas att de i framtiden ska
kunna bUda egna performancegmpper i
sina hemkommuner.
-Men framfbraUt hoppas jag att de har
uppnitt ett storre sjalvkunnande och att de
har vuxit som manniskor, sager hon.
Marika Savikuja, 22 i r frin Haparanda,
var en av aUa elever p i utbUdningen:
-Jag hoppas att jag kan jobba med performance p i nigot satt framover, kanske
vid sidan av ett annat yrke.
-AUt i Uvet ar si logiskt - performance
daremot ar ologiskt. Darfor kan man gora
sidant man kanske aldrig skuUe kunna annars, sager hon.
SEP
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- Av Dag Krafft,

Olof Bengtsson

-

SMoK rapporterarfrdn

SPANIEN

MusilK
— Av Ulrica Olofsson ~

Dag kratft.

Iborjan avjuligav sig de svenska delegaterna Olof
Bengtsson och Dag Krafft ivdg till Barcelonafor att
delta i den Europeiska Musikskoleunionens konferens.
De bdda rapporterar om vad som hdnde ddr:
Arets EMU-mote 3-5 juli var en blandning
av generalforsamlingsoverlaggningar och
fortbildningskonferens. Konferensdelen holls
tiUsammans med spanska musiklarare och
musikstuderande.
Vid generalforsamlingsmotet beslots utover de vanliga formaliteterna att i fortsattningen anvanda engelska, tyska och franska
vid moten och dylikt. Tryckta alster, sasom
EMU-newsietter oversatts cndast tiU engelska. Det star sedan respektive medlemsland fritt att oversatta till sitt lands sprak.
Vidare beslots att efter den 5:e ungdomsmusikfestivalen i Barcelona 25-31 maj
1998 forlagga de tva foljande festivalerna
till Trondheim i Norge ar 2000 och till
Bern i Schweiz ar 2001. Planeringen infor
dessa festivaler ar i full gang.
Som sa manga andra organisationer har
iiven EMU svart att fa debet och kredit att
ga ihop. En orsak ar att vissa medlemslander inte betalar sin medlemsavgift. Forsamlingen besldt att hardare tag ska inforas, och lander som inte betalar kommer att
uteslutas.
Angaende ungdomsmusikfestivalen 2531 maj 1998 presenterade vardorganisationen A C F M (Catalan Association of Music
Schools) ett prospekt som svarade pa en
mangd fragor som cirkulerat runt festivalen. Omfattningen dras ner tiU 5000 besokande musikungdomar fran hela Furopa,
vilket betyder att Sverige far skicka 393
musikanter inklusive ledare. Detta betyder
att SMoK far ta pa sig den nya rollen att
fordela dessa platser bland intresserade
svenska grupper.
Avgiften ar satt tiU 10.000 pesetas (cirka
530 kr) per deltagare och resan till Barcelona far naturhgtvis grupperna sjalva sta
for. Inkvartering kommer att ske i familjer,
i samiingssalar och pa vandrarhem. Mat
serveras gratis under hela perioden. Varje
10 K U L T U R S M O C K A N

SEP 97

antagen musikgrupp far en mottagande
vardgrupp sig tilldelad i forvag, vilket betyder att forberedande kontakter kan etableras i god tid fore festivalen.
SMoK skickar ut en mer detaljerad information till Sveriges samtliga musik- och
kulturskolor. Kontaktperson ar: Dag Krafft,
SMoK, Industrivagen 33, 763 41 Hallsta\ik. Tel. 070-664 664 8.
KULTURSKOLOR I EUROPA
Konferensdelen av Barcelonabesoket var
omfattande. Forelasningarna avloste varandra fran morgon till sena kvallen, och var
indelade under tre rubriker:
- AUmanna rapporter och amnen
- Musik i skolorna
- Musikskolorna
Forelasarna kom fran hela Furopa och
intresset var stort fran bade deltagarna och
media. Musiken som motor i grundskolans
arbete och utveckling var ett tema och musiken som kraft att motverka framlingsfientlio-het och rasism var ett annat.
Att kulturskoletanken borjar erovra Furopa star belt klart. Ftt inslag hette "Music,
dance, art and theatre. As an art institut".
Forelasaren hetcr Jan van Muilekom och
arbetar i den hoUiindska organisationen
Netherlands Music Schools Assosiation
(VKV). SMoK ska forsoka fa Jan som forelasare till Sverige, kanske redan till
Stockholmskonferensen april 1998, da ban
har mycket intressanta saker att saga inom
detta iimne och har erfarenheter med sig
fran Holland.
Forelasningarna hoUs pa Barcelona Universitet, en byggnad som t'ur en kulturupplevelse bara den.
Pa det hela taget var det en intressant
konferens men med ett aUtfor digert och
tidspressat program.

M

usik Direkt startade 1986 och
sedan dess har mangder av unga
miisiktalanger korats runt om i
landet. Manga av dem har klattrat hogt
och gjort riktiga genombrott; Hedningarna
ar bara ett kant exempel. Tavlingen Musik
Direkt ar oppen for unga enskilda musiker
och grupper, som tavlar mot varandra i lokala uttagningar och i lansfinaler. Och for
den eller dem som lyckas riktigt bra vantar
Musik Direkts Riksfestival. Infor den senaste tavUngen viUe Sveriges Television,
tiUsammans med Svenska Rikskonserter,
lyfta fram lokala artister runt om i landet.
Darfor skickades videofilmer, pa samdiga
av de 180 vinnande bidragen fran Musik
Direkts lansfinaler, vidare tiU en sammansatt grupp inom SVT.
-Det ar viktigt att dammsuga landet pa
begavningar, sager Agneta Sandin, och jag
tycker att det ingar i SVT:s alaggande att
visa pa bredden av artister i landet.
ENSAM I M A N G D E N

Fran videofilmerna valdes 24 konsteUationer ut som fick medverka i den svenska
delen av Nordens Talang 97. Fran tre semifinaler, med atta tavlande i vardera,
plockades sedan nio bidrag ut tiU en Sverigefinal som bolls i april manad. Dar skuUe
tva konstellationer valjas ut och representera landet i en direktsand nordisk final i
Oslo. Ftt TV-samarbete som SVT utvecklat tiUsammans med TV-bolagen i de
andra nordiska landerna.
Det var norska NrK som egentligen var
den drivande kraften och som viUe prova
att gora en nordisk tavhng, berattar Agneta
Zandin.
- N r K sa redan innan att de inte tankte
fortsatta med projektet, sager hon. Men
om nagra ar kanske det kan bh ett samarbete igen.
Rockbandet Bmse fran Harnosand
lyckades, tiUsammans med pianisten Marie
Gustavsson, ta sig anda tiU Sverigefmalen
och vidare tiU den nordiska finalen i slutet
av maj. Sex mUjoner tittare satt framfor
TV-apparaterna i sina hem och foljde dra-

Direkt
En sprdngbrdda mot
stjdrnorna

matiken nar ungdomar fran Sverige,
Norge, Finland, Danmark mottes i finalen
och kampade for att ta hem segern.
-Det var verldigen en j attestor grej och
bra arrangerat, tycker Tony Oberg, sangare
i Bruse.
Titeln "Nordens Talang 97" tog den 16ariga danska pianisten Tanja Zapolski.
Det svenska bidraget Bruse foil
inte de nordiska jurykoUegorna i
smaken. Det spelades mest klassiskt
och jazz och de andra landerna
hade inga rockgrupper pa plats.
Finland hade till och med forbjudit dessa i sina deltavhngar. Pa
plats i Oslo kom Harnosandsbandet sist av de atta tavlande. Men
enligt Tony var de beredda pa
det.
- I de andra nordiska landerna saljs inte sa mycket popularmusik, sager ban, dar ar det vanligare
med klassisk musik och vi visste ju att vi
var det enda rockbandet med elutrustning.
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O C H VINNARE

Tony vill garna se att S\'T fortsatter med
liknade projekt.
-Men sluta vid en Sverigefinal och satsa
pa att fa bort kopior och for fram original,
sager ban.
Agneta Zandin betonar att det ar viktigt
att ha nationella talangtavlingar:
-Sa att allt inte blir som sikta mot stjarnorna.
Rockgruppen Bruse ar nojda trots allt.
For aven om bandet lamnade Oslo som
forlorare blev de i alia fall vinnare pa hemmaplan i Musik Direkts egna deltavlingar.
De vann Musik Direkts liinsfinal och pa
Riksfestivalen i Vaxjo blev gruppen en av
tre vinnande konstellationer.
Priset - en betald sommarturne runt om
i landet under tva veckor - har grabbarna
redan varit ivag pa. Och framtiden ser ljus
ut:
- V i gor en skiva nu, sedan far vi se vad
som bander, sager Tony.
- Det ar kul att vara ute pa spelningar!

Joakim Olofsson ger jarnet
pagitarren och i bakgrunden ser vi Erik Lindstedt
pd keyboard.
SEP 97 K U L T U R S M O C K A N
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skolminister

Ylva Johansson
— Av Ulrica

Olofsson —

-Jag upplever att skolorna har ett folkMusik- och kulturskolorna arbetar bade i den
hgt stod och att politiker ar lyhorda.
lokala kultursektorn och i skolan under skoltid.
Manga ser som sin huvuduppgift att varna
Vilket departement har egentligen ansvaret
om musik-och kulturskolornas verksamhet
fir skolorna?
for att de ska ha en fortsatt stark stallning
-Musik- och kulturskolorna jobbar ju
"Kulturen i ute i kommunerna.
gransoverskridande med en fot i skolan och
en i kulturlivet, darfor ligger ansvaret bade
-Det hehovs en hvlig lokal dehatt och
skolan ska ha ekonomiska
pa Kulturdepartementet bos kulturminisforutsattningar.
tern och pa Utbildningsdepartementet.
Hur tycker du att kommunerna
en starkare
ute i landet har skott sig?
-Och det ska vi vara radda om, det ar
stallning,
-Jag tycker att de har gjort ett fantasen styrka.
tiskt arbete trots att det har varit sa pass
For du och kulturminister Marita Ulvskog
inte vara
karvt ekonomiskt. De allra fiesta har satsat
samtal om musik- och kulturskolorna?
gradden pa bra och tiU och med under den bar karva
-Ja det gor vi. V i diskuterar framfor allt
tiden har det skapats en djupare bredd, muom kommunernas ansvar for musik- och
moset"
sikskolor har vuxit tUl kulturskolor.
kulturskolorna. For det ar ju inte statens
T "^S^piea det finns ocksa en annan sida och
fortjanst att skolorna finns, det ar kommuilet ar de kommuner som har begransat utnernas.
budet och#tagit ut sa hoga avgifter att det
Kan du som statsrdd och ansvarig fir skolinte l a n ^ har bhvit aUmant tUlganghgt att
fragor gora nagot fir att sakra den sd ofta houtnyi^a
skolorna
tade och frivilliga verksamhet som musik- och
kulturskolorna utgdr?
Vad tror du kommer att handa
". d skolorna?
-Jag kan inte sakra. Skolornas villlevnad
-Jag viU garna se en fortsatt utveckling
och overlevnad forutsatter att det finns en
av kulmrskolor. Men det finns tva mojliga
lokal vilja att prioritera verksamheten. Jag
vagar som jag ar orolig for. For det forsta
ser mig inte som ytterst ansvarig, men jag
att man forlorar bredden sa att bredd stalls
kan se till att kommunerna far tillrackliga
mot eht. For det andra att man far det
resurser for att kunna gora en prioritering.
annu karvare ekonomiskt och riskerar
-Jag kan visa pa vilken roll skolorna har
bredden i skolan och att man blir tvungen
i kulturhvet och i skolan, stodja och se till
att ta ut hoga avgifter och far farre elever.
att det finns en helhet.
Vilken utveckling vill du se?
Ser du en fara i att musik- och kultursko- A t t musik- och kulturskolorna komlorna dr en frivillig verksamhet i landets
mer i ett narmare samarbete med skolan.
kommuner?
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Inte integreras?
-Nej, i samarbete med skolan.
Utovar du sjalv nagon estetisk verksamhet?
-Jag spelar fotboU ibland...om det nu
raknas till estetisk verksamhet...skratt...
Dina bam dd?
-Dom ar tre at. Da gor man val det uteslutet, hela tiden.
Minns du dina egna musiktimmar
i skolan?
-Jag spelade piano i musikskolan men
det var inte sa kul.
Varfir inte?
-Jag hade en sadan trakig pianoffoken.
Tycker du att Sveriges Musik- och
Kulturskolerad (SMoK) hehovs?
-Ja, absolut! For att fa en lokal forankring och for att skolorna ska kunna vara
starka totalt sett och i debatten.
-Men framforallt ser jag att SMoK bor
bidra till diskusslonen om vad som ar en
bra skola!
Vad vill du saga till Kultursmockans
lasare?
- A t t det ar viktigt med kommunala
musik- och kulturskolor och att man ska
satsa pa bredden i samarbete med skolan.
-Jag inser att man i musik- och kulmrskolan inte ser som sin hogsta uppgift att
forandra skolan men kulturen i skolan ska
ha en starkare staUning och inte vara gradden pa moset.

kultur
U

Vilken utveckling
vill du se for
landets musik-och
kulturskolor'^
ASA OSTERDAHL,
29 AR,

MUSIKLARARE PA
GOTLAND:
-Det allra viktigaste
ar att musikskolan
ska vara en skola for alia!
Vi maste kampa for det sa att det inte
blir en social friga som det ju faktiskt har
blivit idag. Alia ska ha rad att spela och
jag toll ocksi att vuxna som \dll ska fa mojlighet att gora det. Inom musikskolan vill
jag att vi ska utvecklas, att vi slutar tanka i
timmar och jobbar mer med projekt. Jag
vill ha en okad pedagogisk och metodisk
dehatt bade utom och inom skolan, framfor allt kollegor emellan.

MARIA LENNARTSSON,
31

AR.

MUSIKLARARE
I VAXJO:

j -Jag vill att det ska
^'''"^
bredd for
MIIIL.«: i t t ^ l i eleverna, att de ska
erbjudas det som de verldigen vill hilla p i
med. Jag viU ha en genrefordjupning och
en hog kvalite inom de olika konstartema.
Det ar roligt for skolans larare om man
till exempel kan jobba utiffin olika teman.
Vi kan kanske ha 1800-talsmusik tiUsammans med 1800-talskoreografier av danseleverna och 1800-talskonst.

gngl

^

JAN BERGQVIST,
46

AR,

MUSIKLARARE
I HAPARANDA:
-Det ar latt nar man
bar jobbat i minga
ir att stelna i vissa
former. Darfor ar det viktigt att staUa kravet p i sig sjalv om att fornya sig, bide for
elevernas och for sin egen skuU.
Jag viU garna se en utveckling av kulturskolor. Jag ser det som en nodvandighet
eftersom det ar karva tider och man rycker
i musikskolans resurser. Kulturskolan mojliggor ett samarbete meUan estetiska
amnen i skolan och man kan genomfora
olika projekt tiUsammans.
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Pi ging vid landets musHcoch kuNurslodor just nu:
fAix%iks\mlan i

Lidkoping

- Sklvbolaget har en llten central organisation som leder
verksamheten I respektive land, forklarar Hikan Lagerqvlst,
den nye koncernchefen for Naxos Internatlonellt.
Den svenska distrlbutoren for Naxos har funnits I Orebro sedan 1993, tekniken skots I London och agaren sitter I
Hong Kong.
Att sklvbolaget nu har valt att etablera sin styrelse I Orebro betyder nya arbetstlllfillen.
- Det handlar kanske om fern personer under de narmaste tvi iren som ska jobba Internatlonellt, sager Hikan
Lagerqvlst

johan K/e/lbeig, studiekdare:
- Vi har Inte haft forberedande undervisning pa flera ar
men borjar med det Igen under hosten I arskurs 2. Det ar
viktigt att fanga upp ungama I tid och eftersom konkurrensen har hardnat, handlar det Idag mycket om att marknadsfora skolan. En larare aker ut fyra ganger per termin och
har muslkundervisning med sang och lekar och sprider pa
sa satt reklam pa ett bra satt och vl kan bredda verksamheten nedat i aldrama.
- Som annu ett steg 1 ledet aker vl ut och gor en lararor- Europ6ema f&redrar musik
Det finns mycket som vl europeer gillar att roa oss med pi
kester.
fritlden.
Enferskundersokning visar att det vl allra heist gor
Musikskolan
i Hedemora
ar att lyssna pi musik, kolla pi TV och lasa tidningen. PubThomas Schonberg rektor.
besok daremot stir vi garna over llksom att vandra och
- VI jobbar vidare for att omvandia musikskolan till en kulidrotta.
turskola. Fastan egentligen ar vl redan en kulturskola efter-

som vi har infort bide frivillig och obllgatorlsk dansundervlsnlng. Men politikerna drar fotterna efter sig! Redan 1995
Giom inte att titta pa SMoKs hemsida!
togs ett beslut om att skolan skulle bli kulturskola, men beDu hittar dar Information om kurser/konferenser,
sparingskrav har gjort att vl annu Inte offlclellt ar kulturskoprojekt, styrelsens protokoll, enkater med mera.
la.
- Den 20 och 21 September har vl ett lansmuslklager
Adress: w w w . s m o k s e
"Lansstrakorkester" 1 Hedemora med ungefir 60-80 elever
frin alia musikskolor 1 Dalarna. Det bar lagret ar ett samarbete melian skolorna 1 Dalarna och det anordnas en ging
Surfs in p& loiftur
om iret av olika musikskolor.
Nu
samlas, sorteras och sprlds svensk kultur pi Internet.
Kultunkolan
i Pajala
Kultumat Sverige ar namnet pi det projekt som Kungl. InUlf Gustavsson, rektor:
genjorsvetenskapsakademien 1 nara samarbete med Kungl.
- Det bander hela tiden nya saker. Under hosten har tvi laVltterhets HIstorie och Antikvitets Akademin bedrlver. En
rare kommit med en ide om att prova ett nytt satt att jobba
projektgrupp som tiUsammans bildar redaktionen for Kulmed korundervlsning. For har I Pajala har korundervlsnlngturnat
Sverige har redan anstallts. Redaktlonens uppgift ar
en Inte fungerat si bra.
att ansvara for Webplatsen och att ge rid om hur svenskt
- VI vill andra pi sjalva lararrolien och skapa en singverkstad for eleverna. VI vill att eleverna under en bppen tid kulturmaterlal laggs ut pi Internet.
Milsattnlngen ar att forbattra kommunlkationen melian
fritt ska kunna styra och jobba pi eget bevig. Istallet for att
larare ska bestamma hur allt ska vara, ska de finnas som tvi kulturproducenter och publlk och bidra till ett okat samarbete melian kulturinstitutioner.
resurspersoner.
- Vi ser som vir huvuduppgift att gora kulturen lattlllganglig med ny teknik. Det ar viktigt att anvandaren lattare
kan ni de skllda kulturproducenterna, sager Malln Edmar,
Beslut om projektbidrag
Kultumat Sveriges jurist och redaktlonsmedlem.
till Kufturinet 1998
Intresset for Kultumat Sverige ar stort. Idag finns redan
Arhetsgruppen kultur I hela landet har fitt In minga an500 kulturproducenter med.
soknlngar om projektbidrag frin dem som vill vara med
- Och vl vaxer med ungefir 50 nya varje vecka, sager
och gora 1998 till ett kulturir. Regeringen har gett arMalln Edmar.
hetsgruppen kultur I hela landet I uppdrag att visa pi den
Kultumat Sverige pi Internet: www.kulturnaLlva.se
lokala kulturen och via arhetsgruppen ger regeringen
ekonomiskt stod till kulturprojekt som ska genomforas
Svensk musihwxport dkartillAsien
under iret Drygt 1170 ansokningar har hittllls Inkommit
Export av svensk musik till aslatlska lander vaxer med retill kultur I hela landet
kordfart I minga av dem okar efterfrigan pi vira inhemska
- Darlbland ar det ungefar 25 musik-och kulturskolor
musikartister med 25 procent om iret. Enligt Jonas Sjdsom har sokt, berattar Ann-Cathrlne Wlkstrom, admistrom, VD for sklvbolaget MNW Records Group AB, Sverinistrator for kultur I hela landet
ges storsta oberoende skivbolag, finns en enkel forklaring:
- Svensk musik ar ju forhillandevls bra, sager ban.
50-100 ansokningar kommer att bevlljas stod och det
handlar om cirka 15 miljoner som ska fordelas. Beslutet
Enligt Jonas Sjostrom slir KIna allt nar det galler volym.
om vilka som fir projektbidrag vantas tas forsta veckan I
Hittllls har MNW silt drygt en halv mlljon kassetter och
September.
sklvor till KIna och under nasta ir siktar de pi att salja
1-1,5 miljoner rmislkkassetter i landet Jonas Sjostrom tror
De som Inte hann med att soka projektstod denna
att Kina kommer att vara den ledande marknaden for popging fir annu en chans. Sista ansokningsdag ar den 15
muslkom 10-15 ir.
oktober. Kontakta: Ann-Cathrlne Wlkstrom, kultur I
hela landet 08-405 35 86.
- En lig nivi pi kostnader, en hog befolkning och en
snabb tlllvaxt tyder pi det forklarar ban.
Den globala forsaljningen av musik pi sklva och kassett uppgir Idag till cirka 250 mlljarder kronor per ir.

Under dagarna 23-26 oktober I Vasteris finns en mycket
god mojlighet till Inspiration och kunskapslnhamtande I
samband med det irilga blismuslksymposlet
Utstallnlngar, semlnarler och deltagarorkester! Bland semlnarlerna iterflnns bland
annat ett forslag pi foljande programrubrik:
"Vir musikskola lockar blisare!", dar Hikan
Harrysson, Arboga musikskola, medverkar.
Blismuslksymposlerna horde vara en angelagenhet for minga skolor, Inte mInst
pi grund av det generellt minskade Intresset for blislnstrumentspel!

T. ®

«atsar p4 Swrige

Sklvbolaget Naxos har flyttat sin ledning frin Hong Kong tHI Orebro.

d^rsund '

Varldens forsta professur i biomusikvetenskap kan komma
till Mitthogskolan 1 Ostersund. Det ar resultatet av ett samarbete melian Karolinska Institutet universltetet I Florens
och Mitthogskolan.
Begreppet blomuslk myntades av Nils Wallln och enligt
honom ska allt vara klart inom ett ir. Eftersom Institutet
for biomusikvetenskap bara finns I Ostersund, ar tlllsattnlngen av den nya professuren unIk och den enda I sitt slag.
- VI har funnits I tvi ir nu och ser det har som ytterligare ett led I virt arbete. Att blomuslk bilr akademlskt befot
och accepteraL sager Bjorn Merker, hjamforskare vid Institutet
Biomusikvetenskap undersoker imislkens bloioglska rotter och konsekvenser.

\jdr-trxHei
Svante Thuresson dr mannen
som med sin jazzkdnsla

och rost

lyckas attfanga sin publik.
I over 40 dr har ban turnerat
runt som professionell musiker.
For Kultursmockan

berattar

Svante vad ban tycker om
nedskdrningarna i musik- och
kulturskolorna:
- Det dr inte kloktl

- Av Ulrica Olofsson -

e
Hej Svante. Hur mar du?
- Jo tack, bra!
Det har varit tyst om dig ett tag. Vad gor
du?
- Jobbar pa som vanligt, gor konserter
med olika besattningar med mera.
Du har over 40 dr bakom dig som artist.
Hur lange tanker dufortsatta?
- Man jobbar pa sa lange man ar efterfragad. Jag har inga som heist planer pa att
lagga av eftersom det fortfarande ar lattjo,
eftersom musik ar det roligaste jag vet.
Som ung 17-drig grabb borjade du lira
"Ingenting
som trummis och turnerade sedan runt i Europa som professionell musiker. Visste du tidigt
ar gratis aven
att det var musik du ville syssla med?
- Ja..det var kul! Jag fick direkt mycket
om man ar
att gora.
begavad"
- Jag borjade spela trummor redan nar
jag var 13 ar och musiken har alltid varit
framst.
Under aren 1962-67 var du med i legendariska Gals and Pals och sedan startade solokarridren med framgdngar pd krogscener, i
folkparker och pd Svensktoppen. Trivs du
hast solo eller tilhammans med andra?
- Det ar olika, bade och... fastan man ar
ju aldrig riktigt solo som musiker. Jag trivs
med varierande komp och tiUsammans
med olika musiker.
AT det nagon skillnad pd att vara artist
idag och nar du borjade?
- Ja, naturUgtvis har man lart sig ett och
annat. I borjan var det oavbrutet mycket intryck av jobbet, det fbrsvinner med rutiner.
Du har vid ett tillfdlle sagt att du vill ge
'Ditt eget stuk' at det du sjunger. Vad menar
du med det?
- Helt enkelt att det ar jag sjalv som gor
laten, ingen talar om (or mig hur jag ska
gora och jag ar inte ute efter att Ukna
nagon.
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Hur skulle du beskriva dig sjalv pd scenen?
NAMN: Svante Thuresson
- Ja...svar fraga... jag tror att jag ar lite
aUvarlig, jag viU att det jag gor ska fa ett
ALDER: 60 i r
varde.
FAMILJ: Fru Carina, barnen Stefan
och Helena och hunden Qulncy(!).
Och skillnaden privat?
BOR: I Vasastan I Stockholm.
- Pa scenen got man en roU, jag undviYRKE: Musiker
ker att gora det i det vanliga livet.
Tj ANAR: ja det gor jag, men hur
Det dr som jazzmusiker du dr kdnd. Varfbr
blev det just jazz?
mycket vet I katten...runt 300 000.
KOR: Mercedes, manga mil.
- Det var det som gaUde da jag borjade,
LASER: Det gor jag Inte sa mycket,
det var datidens dansmusik. Dessutom har
jag upptackt att den ar oslagbar. Jazz ar en
hinner Inte... men nar jag gor det blir
musikalisk farskvara som aUtid gors precis
det golftldningar och fackiltteratur.
nar det gors och inte later likadant jamt.
LYSSNAR PA: Allt fran Baby Face till
Count Basle och Duke Ellington.
Vad dr bra musikfor dig?
SKRATTAR: Ja, garna.
- Bra kvalite pa utforandet och i den
GRATER: Inte s i ofta som tur ar.
musikaliska grunden.
A L S K A R : Ja, min famllj.
Ka4gdr du nar du inte stdrpd scenen ?
H A T A R : Det far bll sjalvklara saker
- J^^^rfar mycket golf den bar tiden
sasom orattvisor.
och sa har jag ju familjen. Sedan ar det ju
ocksa mycket att forbereda, traffa folk, fixa
MINNS: Nar jag spelade med Bill
arrangemang.
Evans pa Gyllene CIrketn I Stockholm.
PLANER: Jobba pi som vanligt!
SMtaK utsdg dig till 'Arets hedersmedlem
NY SKIVA: Ja det blir det nog, vi ska
199T: Hur kdndes det?
diskutera det framat hosten.
- Jag ar jattehedrad. Det ar jattefint att
SMoK finns, det behover vi i det kultureUa
landskapet vi lever i .
Vad tror du att unga artister maste tdnka
Vad tycker du om de svenska musik- och
pd for att lyckas?
I
kulturskolorna?
- Att jobba! Ingenting ar gratis aven om
- Det ar ett lyft att sadana fimgerar trots
man ar begavad. Det ar ett jobb och man
att man ocksa bar knappa mojhgheter.
- Och det ar bra att aven den moderna maste lara sig det fran grunden.
- Att tanka pa att satsa langsiktigt och
konstmusiken har blivit accepterad, det var
inte bara i en hit.
den ju inte riktigt for tio ar sedan.
Vad ska du gora nu?
Det skars ned pd verksamheten pd flera hdll
- Nu ska jag laga mat!
i landet. Kommentarer?
- Sedan narmast ska jag ner tiU Malmo
- Det ar inte klokt! AUt som ror ungdomar, deras utbUdning och utveckUng maste och gora ett jobb dar med symfoniorkestem
och Lisa Nilsson.
priori teras.
Du dr ute i musikskolorna?
Fotttot: Utmarkelsen "Atets hedersmedlem" till- Ja, jag aker runt i hela landet, under- delas varje ar en person som gjort nagot speciellt
tdsar och jobbar med ockestrar.
bra for musik-och kulturskoloma.
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Nu ar det
nara..

post

I kampanjen Festivalaret

-98 ska den lokala

musik- och kulturskolan spela huvudrollen.
Har dr nagra av de projekt som planeras, men

fortfarande

dr detfrittfram

for nya ideer och

bverraskningar.

Under
Festivalaret
1998 ska SMoK leda
och samordna ett antal
lokala och landsomfattande musik- och kulturskoleprojekt. Syftet
ar att personal och elever med gemensamma
krafter ska arbeta for
att satta stralkastarna
pa den svenska musikoch kulturskolan under
ett helt verksamhetsar.
• KULTURSMOCKAN
Den tidning du nu laser ar ett av delprojekten, den planerar vi att ge ut under resten
av aret och under hela 1998.
• INVIGNING
Den 12 januari kl. 12.00 startar vi festivalaret 1998 genom att musik- och kulturskolor runt om i landet sjalva valjer lampligaste
satt att genomfora invigningen. Det kan till
exempel vara ett hogtidstal av nagon lokal
kulturprofil tUlsammans med ett framtradande fran musik- och kulturskolan, men
bar ar det aUtsa fritt fram for lokala initiativ
och variationer.
Tidningen Kultursmockan utlyser en
tavling! Vilken kommun gor den festUgaste

invigningen? Vinnarna kommer att uppmarksammas i tidningen.
• VARLDENS STORSTA ORKESTER
Den 28 mars samlas i Globen 5098 musicerande musik- och kulturskoleelever tiUsammans med kanda artister. Via T V sands
konserten ut tiU ovriga landet dar de kommunala musik- och kulturskolorna mobUiserar sina orkestrar som spelar med och da
bildar varldens storsta och mest utspridda
orkester.
Kontaktperson: Tommy KjeUgren,
Lidingo, tfn: 08-731 33 65, 731 31 98.
• KULT 98
Kultur- och fritidsmassan, 22-24 april i
Alvsjo, sker i samverkan meUan Kommunforbundet och SMoK.
Har kommer musik- och kulturskolornas personal att fa tUlfaUe att lyssna tiU
manga spannande semlnarler men aven
sjalv vara med och dehattera framtidsfragor
kring framforaUt kultur och utbildning.
Kontaktperson: QUe Bengtsson, Sala,
tfn: 0224-556 45.
• INVASION 9S
15 000 musik- och kulturskoleelever fran
hela landet invaderar Stockholm 29/5-1/6.
Musik, teater, bUd och dans blir patagUga

inslag pa gator och torg - pa scener och i
kpqisertsalar.
Kontaktperson: Lars Lundberg , Sodertalje
tfn:«8-550234 49 fax 08-550 233 42
• ARETS MUSIK- O C H
KUITURSKOLEKOMMUN
Sveiiska Musikradet har inbjudit SMoK att
delta i skapandet av denna utmarkelse. I
Svenska Musikradet, som tidigare var svenska sektionen av IMC, finns de allra fiesta
av vara musikinstitutioner och organisationer som medlemmar. Lars Parage ar det
bar projektets kontaktperson. Lars kan nas
pa tfn: 08-791 46 30.
• MUSIK- O C H KULTURSKOLEGUIDEN
Fn skrift dar samtliga Sveriges musik- och
kulturskolor far presentera sig.
Kontaktperson: Stefan Andersson,
Omskoldsvik, tfn 0660-22 33 01.

• 8ERGSLAGENPROJEKTET
Ftt stort FU-projekt som syftar tiU att visa
pa kulturens kraft som utvecklingsfaktor i
en bygd som soker en ny identitet. Ftt
upptaktsseminarium ar forlagt tiU Sandviken 7-9 okt.
Kontaktperson: Per Sjoberg, Karskoga,
tfn: 0586-612 78.

Som samordnare for projekten arbetar Stefan Andersson.
SMoK, Festivalkansliet, Parkvagen 2, 893 40 Kdpmanholmen
Tfn 0660-22 33 01 fax 0660-22 33 08
E-post: smok.festival@ornskoldsvik.mall,telia.com

' Sveriges |

Sveriges storsta barnoch ungdomskultursatsning, den kommunala
musik- och kulturskolan
med over 300.000 barn
och unga, behover en
samlande organisation!

J

och Kulturskolerad
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Valkommen till Sveriges Musik- & Kulturskolerad, SMoK - ett samradsorgan for Sveriges musik- och kulturskolor.
Radet har som uppgift att stotta, utveckia och verka for en positiv
framtid for alia kommunala musik- och kulturskolor.
Medlemskap kan du soka genom att anmala din musik- och kulturskola men SMoK valkomnar ocksa dig som onskar enskilt medlemskap.
Ytterligare information kring verksamheten, avgifter o.s.v. hittar du
pa var hemsida www.smok.se. Du kan ocksa vanda dig till nagon i styrelsen som presenteras pa sidan 3 i denna tidning.

M E D L E M S K A P

KOMMUN ELLER ENSKILD PERSON
BEFATTNING
ADRESS
POSTADRESS
TELEFON

FAX

Posta ansokan till Sveriges Musik- (4Kulturskolerad, Industrivagen 33, 7^41

HALLSTAVIK

