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Vision
Alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig
konstnärligt i en värld där olikheter
ses som värdefulla.
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ShareMusic & Performing Arts
Vi arbetar för att vidga scenkonsten genom att låta konstutövare med
olika förutsättningar dela scen på lika villkor. Vi är en inspirations- och kunskapsresurs
som verkar regionalt, nationellt och internationellt genom att iscensätta nya föreställningar,
erbjuda kurser och arbeta med kunskapsspridning.
Kollaborativa processer och innovativ teknik främjar konstnärlig utveckling
och ökat deltagande. Vår verksamhet har en tydlig internationell inriktning
med ett globalt och mångfacetterat nätverk för samverkan.
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Inledning
Det är med stolthet som jag ser tillbaka på året som
passerat, och allt som ShareMusic & Performing Arts
faktiskt åstadkommit med ganska knappa resurser men med fantastisk personal. Jag skickar ett stort tack
till Sophia och hennes medarbetare för allt slit under
året. Om du läser vidare i denna verksamhetsberättelse
så kommer du förstå vad jag menar. ShareMusic är ett
demokratiskt verktyg, såväl på och för jämlika scener
runt om i vårt eget land liksom i Ryssland och Belarus.
Ett orosmoln på himlen är dock att vi som är en aktör
som möjliggör för många människor att få arbeta på
jämlika scener och använda sig av våra kollaborativa
processer, ibland bedöms utifrån felaktiga grunder av
potentiella bidragsgivare när de tar ställning till våra
ansökningar. Oavsett om de tar oss för ett renodlat
danskompani eller som en handikapporganisation.
Detta är en av anledningarna till att vi ofta fått sikta in
oss på kortsiktiga projektbidrag istället för verksamhetsstöd.

Magnus Berntsson

Lyckligtvis kan de regioner samt övriga partners vi arbetar nära med se och uppleva vikten av vårt arbete. Jag
vill särskilt tacka Västra Götalandsregionen (och då inte
minst GöteborgsOperan), Region Jönköpings län, Arvsfonden och numera även Region Skåne och Jönköpings
kommun för samverkan och allt stöd.

Nu väntar vi spänt på att få ett nationellt uppdrag, om
det kommer från Kulturrådet eller direkt från kulturdepartementet återstår att se, men vi tycker inte att det
är rimligt att det dröjer längre. Detta skriver jag med
tanke på att kulturminister Alice Bah Kunkhe, som
under året deltagit i en av våra seminariedagar, ofta
lyfter vikten av de frågor som ShareMusic arbetar med.

Magnus Berntsson
Ordförande

I denna verksamhetsberättelse finns förutom en rik
redogörelse av 2016, också en sammanfattning av vår
verksamhetsutveckling utifrån målen i verksamhetsplanen för de tre senaste åren. Vi konstaterar att vi under
planperioden uppnått mycket, även inom områden som
ej fanns med i planen. Jag är inte förvånad, för är det
något som kännetecknar ShareMusics verksamhet så är
det både förmågan att se nya lösningar och drivkraften
att omsätta dessa i handling.
För oss är det viktigt – för vi vill göra skillnad.

Sophia Alexandersson

Sophia Alexandersson
Sophia Alexandersson
Verksamhetschef och konstnärlig ledare
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ShareMusic i Sverige
Vi har under året ökat vår geografiska spridning i Sverige.
Med nyetablering i Skåne och medarbetare i Västra
Götaland har vi tillsammans med kansliet i Gränna en
tydlig synlighet i de tre regioner som stödjer vårt arbete
ekonomiskt. Vårt regionala arbete har olika inriktningar och präglas av tiden vi arbetat i regionerna, vilket
kontaktnätverk vi upparbetat och att förutsättningarna
är olika.

Vårt opinionsarbete inom projekt WORK har haft en
tydlig nationell inriktning och med målet att nå ut till
personer, framförallt i ledande befattningar inom scenkonstområdet. Vi kan se att det har gett resultat och att
fler har fått upp ögonen för vår verksamhet.
Värt att notera är att ShareMusic under året har varit
arbetsgivare för personer från 23 kommuner runtom i
Sverige.

Även om vi ej har ett nationellt uppdrag, har vi bedrivit
verksamhet på andra platser än i de tre huvudregionerna. Till våra aktiviteter har det kommit deltagare från
en rad kommuner utanför de regioner vi huvudsakligen är verksamma i.

Statistik 2016
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Västra Götalandsregionen

Vårt arbete i Västra GötalandsRegionen
Under sommaren färdigställdes lokalerna till ett nytt
kulturkluster i Göteborg vilket ShareMusic & Performing Arts är en del av. Tillsammans med bland andra
Danskompaniet Spinn, Kulturakademin Trappan och
Riksteatern Väst har vi snabbt bildat en ny, fullt tillgänglig kulturell mötesplats mitt i hjärtat av Göteborg.
”Lokalerna invid Järntorget ger oss ett sammanhang
och en utgångspunkt att verka från i hela regionen. Vi
sitter nu med människor och organisationer som alla
strävar åt samma håll - den styrkan är oslagbar. Vare
sig vi repeterar opera i Skövde eller håller workshop i
Angered blir Järntorget en naturlig och lättillgänglig
hamn för vårt arbete i hela regionen.”
Richard Forsberg,
Projektsamordnare i Västra Götalandsregionen.

Scenkonstproduktion

Operan SHANGHAI
Göteborg

Kurser och workshops

Kunskapsdelning

Minikurs med GöteborgsOperan

Symposium Inclusive Creativity Sweden

Göteborg

Göteborg

Fördjupningskurs

Uppdragsprojekt KulturXplosion

Skövde

Workshops och föreläsningar. Göteborg

Audition SHANGHAI

Mässan Kom Loss

Göteborg

Mässbord och föreläsning. Alingsås

Utbildning Co:WORK

Kommunikationskarnevalen

Borås

Mässbord. Göteborg

Prova-på workshops

Tillgänglighetsdagen

Borås

Deltog i panelsamtal. Göteborg

Branschdagen för scenkonst

Moderator och presentation. Göteborg
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Västra Götalandsregionen

ShareMusic och
GöteborgsOperan

Vi fick träffa många spännande artister med olika
bakgrund, erfarenheter och förmågor. Det var väldigt
positivt att så många var nyfikna på att arbeta konstnärligt med oss – och viktigt för framtiden. Alla sökande
var väldigt generösa och bjöd på sig själva, både när de
jobbade tillsammans i grupp och när de framträdde för
varandra och det konstnärliga teamet.

SHANGHAI

Workshops med den nya ensemblen

SHANGHAI är ett nytt operaverk som skapas av ShareMusic och GöteborgsOperan, som handlar om att
utforska röster och deras uttrycksmöjligheter.
Artister från GöteborgsOperan och en ensemble från
ShareMusic & Performing Arts medverkar i skapandeprocessen och kommer att framföra verket tillsammans.

”Intryck, intryck, intryck, det är en skål av möjligheter.” De orden avslutade våra första dagar på GöteborgsOperan i maj 2016. Tre dagar tidigare började den
process som ska utmynna i det nya verket. För första
gången träffades de nio personerna i ensemblen, för att
starta upp arbetet tillsammans med regissör Stephen
Langridge, tonsättare Line Tjørnhøj och librettist Erik
Fägerborn. Stephen ledde dagarnas lekfulla karaktärsarbete utifrån teman som tabu, regler och hemligheter.
Det sceniska arbetet varvades med djupare diskussioner
om vad de orden faktiskt betyder. Line hade en tidig
idé om att en dekonstruerad flygel ska vara det enda
instrumentet i föreställningen. Under dessa dagar blev
det tydligt för alla att en flygel innehåller så mycket
mer ljud än dem vi är vana vid.

Intresset har varit mycket stort; efter ett öppet call
skickade 154 tonsättare från 34 olika länder in ansökningar. Danska Line Tjørnhøj, valdes ut att komponera
verket i samarbete med Erik Fägerborn som står för
libretto. Stephen Langridge, GöteborgsOperans konstnärliga ledare Opera/drama står för regin. Urpremiär
för det nya verket sker under våren 2017.

Auditions i början av året
I februari höll vi auditions i Operaverkstan på Malmö
Opera, på Riksteatern i Stockholm samt på GöteborgsOperan. Över 150 personer från fyra länder hade
sökt för att bli en del av vår nya ensemble och av dem
kallades ett urval till auditionstillfällena.

Workshops under arbetet med SHANGHAI

Verket bygger på det konstnärliga teamets och ensemblens gemensamma upptäcktsfärd. Våra tre dagar tillsammans gav Erik och Line mycket material att arbeta
med, och den konstnärliga processen var i full gång!
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Västra Götalandsregionen

Kompositörer, musiker, hårdvarudesigners, utvecklare, forskare och branschfolk visade publiken vad det
innebär att arbeta i ett inkluderande kreativt sammanhang, med hänsyn till sammansättning och prestanda,
utveckling av ny hård- och mjukvara, utbildning och
validering. Symposiet leddes av Sophia Alexandersson.

Fortsatt arbete under september
Kreativitet. Skratt. Glädje. Fokus. Hårt arbete. I september tillbringade vi återigen tre intensiva workshopdagar
på GöteborgsOperan och arbete med vårt gemensamma verk SHANGHAI. Line, Stephen och Erik utforskade nya idéer med ensemblen. Det färdiga verket ska
beröra både vardagen och drömmar, resor och reflektion, där både det konstnärliga teamet och hela ensemblen har medverkat i skapelseprocessen.

Medverkande:
Professor Frank Lyons, Nordirland.
Director of Arts & Humanities Research Institute, Ulster University.
Gawain Hewitt, UK
Musician, sound artist and educator.

Symposiet Inclusive
Creativity Sweden

Ian Ritchie, UK
Artistic director, Setubal Music Festival.
Jesper Nordin, Sweden
Composer and inventor of Gestrument
Jonas Kjellberg, Sweden
Composer and software designer.

ShareMusic arrangerade ett unikt symposium på Göteborgsoperan i april med fokus på användningen av Arts
Technology och innovativ teknik inom konstnärligt
arbete. Flera internationella talare delade med sig av sin
syn på konstnärliga möjligheter, inkluderande ensembler och hur man kan skapa lika villkor för musiker
med funktionsnedsättning.

Professor Lizbeth Goodman, Ireland
Professor of Inclusive Design For Education and founder of SMARTlab.
Paul Bothén, Sweden
Composer and musician.
Peter Larsson, Sweden
Politician, musician and member of the Influence-Ensemble.
Sophia Alexandersson, Sweden
Chief Executive/Artistic Director, ShareMusic & Performing Arts

Publiken lyssnade till talare från Nordirland, Storbritannien, Sverige och Irland. Genom olika showcase
lyftes teknik som gör det möjligt för personer med
funktionsnedsättning att arbeta konstnärligt inom
musikområdet.

Medverkande under första dagen
av Inclusive Creativity Sweden

Victor Gama, Angola/Portugal
Composer and designer of contemporary musical instruments.
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Minikurs på GöteborgsOperan

Jonas Samuelsson

Minikurs på GöteborgsOperan

- Hur är ensemblen, har ni hunnit komma ihop er och
bli en grupp under de workshops vi haft hittills?
- För att vara en så ”spretig” ensemble där allt verkligen
varierar - ålder, hemort, erfarenheter - så har vi det.
Alla är väldigt olika men kanske är det just det som
gjort att gruppen redan kommit ihop sig väldigt bra.

Under fyra dagar i juni huserade ShareMusic & Performing Arts i Orkestersalen på GöteborgsOperan för
att hålla en minikurs. Tillsammans med ett kreativt
team bestående av regissören Åsa Johannisson, musikern Jonas Jonasson, tonsättaren Stefan Klaverdal och
Monica Andersson från operans kostymavdelning,
skapade deltagarna en föreställning som spelades upp
sista dagen. Under kursen skapades olika karaktärer
och roller, utforskades musikteknologi och skissades
det på manus.

- Hur ser samarbete med det konstnärliga teamet ut?
- Jättebra, de är lyhörda på idéer från ensemblen. Min
karaktär till exempel, en byråkratisk dalmas startade
som någon form av hyllningspastisch av en kul gubbe
på Youtube. Karaktären överlevde Erik Fägerborns
manglande och dyker upp i det färdiga verket.

Detta var första gången vi hade ett uttalat och konstnärligt samarbete med kostymavdelningen. Det gav resultat i karaktärsarbetet och påverkade både själva kursen
och den avslutande föreställningen i nya riktningar.

Vi började nästan det första vi gjorde med att leka fram
olika karaktärer - inspirerade av fantasi och verklighet.
Mycket av det som improviserades i början har letat sig
in i föreställningen. Kul!
- Vad känner du inför repetitionsperioden? Fem veckor
heltid…
- Spännande, jag har aldrig jobbat så här intensivt med
ett projekt förut, så det blir en ny erfarenhet.

Porträtt
Jonas Samuelsson

- Vad har du för framtidssyn på ditt eget artistiska liv?
Är Shanghai en språngbräda eller en parentes?
- Jag vet inte; jag kommer från musikerhållet med sång
och didgeridoo som mina främsta instrument. Kanske
kan vi vidga begreppet opera i och med SHANGHAI
men någon klassisk operasångare blir jag nog aldrig.

Jonas Samuelsson har länge varit en del av ShareMusic
& Performing Arts. Han har tidigare varit med i föreställningen Gryning i Galamanta och nu är det dags
igen för honom att rulla ut på scenen. Denna gång
som någon form av dalabyråkrat i operan SHANGHAI som GöteborgsOperan och ShareMusic skapar.
- Vad tänker du om Shanghai-projektet rent allmänt?
- Ett spännande projekt, med ett härligt sätt att jobba på.
Verket skapas av ensemblen tillsammans med det
konstnärliga teamet. Kul att vara med från början.
8
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Västra Götalandsregionen

Kultur X-plosion

telefonen, skapades ett femminuters musikverk och en
liten miniföreställning där objektet som vanligtvis anses
störande i konstnärliga och pedagogiska miljöer blev
huvudperson och faktiskt berättade en historia för oss.

Kulturskolorna i Örgryte-Härlanda och Askim/Frölunda/Högsbo driver i samarbete med ShareMusic ett
projekt med namnet Kultur X-plosion. Kulturskolans
och ShareMusics gemensamma vision är att utveckla
metoder för ett inkluderande arbetssätt och skapa en
konstnärlig mötesplats för alla oavsett funktionsförmåga. Projektet riktar sig till barn och unga.

Arbetet under dessa dagar syftade till att konkretisera
idéer och visionerna för att på allvar börja arbetet med
att Göteborgs kulturskolor verkligen blir en konstnärlig
arena för kreativa och inkluderande möten.

Fördjupningskurs

Föreläsning för kulturskolelärare

I början av mars talade Sophia Alexandersson om vår
verksamhet inför 200 kulturskolelärare i Göteborg.
Föredraget sträckte sig från Gomel i Vitryssland till
Hisingen och tog i mångt och mycket upp det som är
kärnan i Share Musics och Kulturskolans projekt Kultur
X-plosion: Hur skapar vi en arena för inkluderande kultur? Hur blir kultur ett redskap i arbetet för en jämlik
scen? Hur kan vi i vårt arbete göra verklighet av FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? På plats fanns även de lokala projektkoordinatorer som projektets andra år ska kretsa kring.

Under sista helgen i oktober höll vi en fördjupningskurs i Performance Art. Kursen hölls i Skövde, på
GöteborgsOperans Skövdescen. Vårt konstnärliga team
var konstnären Jenny Grönvall och slagverkaren Jonas
Larsson. Tillsammans med gruppen började de utforska slagverk från jordens alla hörn. Under arbete och
pauser diskuterades det hur ett kort verk skulle kunna
te sig.
Det inofficiella namnet på kursen löd ”Var god stör” –
och efter att gemensamt ha besökt stadens köpcentrum
utkristalliserades en vision. Att med hjälp av sång,
dans och allsköns slagverk ”störa” lite i ordningen som
gäller i ett köpcentrum genom att överdriva det som är
fyrkantigt och normalt.

Workshops för att konkretisera idéer
Under två dagar i april befann vi oss i Göteborg på Frölunda kulturhus tillsammans med tjugotalet kulturskolelärare som gick in i år två av projektet Kultur X-plosion. Workshops tillsammans med vårt team Mike Fry
och Helene Karabuda. Med utgångspunkt från mobil-

Fördjupningskurs i Performance Art
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Region Jönköpings län

Vårt arbete i Region Jönköpings Län
Vi är stolta över att ha vårt kansli i Hallska Gården i
Gränna. Härifrån utgår vår verksamhet, oavsett var vi
än befinner oss och vad vi än arbetar med. I vårt arbete
strävar vi efter att docka an till det befintliga och se
vilken roll vi kan spela. Arbetet med projekt DansReserach har särskilt präglat året och vi ser att, vi som en av
få producerande dansaktörer i länet, är med och driver
dansutvecklingen framåt. Projektet har öppnat upp för
nya och möjliga långsiktiga samarbeten. Vår dansensemble WORK har haft länet som bas alltsedan de
startade sitt arbete 2014 och det är också vår förhoppning att de kan fortsätta med det.

Kunskapsdelning

Scenkonstproduktion | Forskning

DANSResearch - residens och redovisning

Seminarium för Kulturskolans lärare

Jönköping och Värnamo

Jönköping

Presentation för socialdemokratiska gruppen

Kurser och workshops

Jönköping

Workshopdag

Presentation för Kultur- och fritidsnämndens presidium

Try It Funka

Presentation för Skådebanan

Jönköping

Värnamo

Jönköping

Framträdande och miniworkshop. Jönköping

Klimatveckan

Utställningsbord. Jönköping

Polar på scen

Referensgruppsmöte och föreläsning. Jönköping/Gränna

Möte med SMOT:s konstnärliga ledning
Gränna

Lunchföredrag för Rotary
Jönköping
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Region Jönköpings län

DANSResearch

petitioner i Jönköping och på DOCH, work in progress
på Gummifabriken i Värnamo samt en första visning av
verket på DOCH i Stockholm.

Under 2016 genomfördes forskningsprojektet DANSResearch - en närstudie av ett konstnärligt arbete, som
utmanar de traditionella normerna, med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning. Ett nytt dansverk skapades av koreografen Charlotte Darbyshire och
vår WORK-ensemble. Arbetsprocessen som ledde fram
till föreställningen var föremål för själva forskningsstudien.

”I början av ett nytt dansverk är allt som ett oskrivet blad och
det är bara fantasin som sätter gränserna. Under veckan har
jag påmints om essensen i modern dans, hur jag måste hitta
mitt sätt att ta vara på den.”

Karin Delén, dansare i WORK-ensemblen

Redovisningsvecka

Kultur och utveckling/dans Region Jönköpings län
var initiativtagare till projektet som genomfördes med
Dans- och Cirkushögskolan (DOCH)/Stockholms
konstnärliga högskola. Forskaren Annika Notér Hooshidar, lektor i modern och nutida dans på DOCH,
undersökte hur dans kan kommuniceras i arbete med
dansare med och utan funktionsnedsättningar. Fokus
låg på kommunikationen mellan medlemmarna i gruppen.

En redovisningsvecka inom projektet ägde rum i
november. Miniturnén gick till Stockholm, Jönköping,
Borås och Värnamo. Annika Notér Hooshidar berättade om sin studie genom filmklipp från det konstnärliga
arbetet och citat från dansarna. I anslutning visades det
nya verket Moss: A performance practice.
Vi höll uppskattade publiksamtal där både ensemble,
koreograf och forskare deltog. Många var nyfikna på
verket, hur arbetet i ensemblen har sett ut och vad dansarna själva tycker om arbetssättet.

Residensperioder
DANSResearch påbörjades under våren med koreografiassistent Henrietta Hale och fortsatte intensivt efter
sommaren med att koreografen Charlotte Darbyshire
tog över. Tonsättaren Jules Maxwell kom på besök och
arbetade fram musiken ihop med dansarna. Totalt tre
residensperioder genomfördes, förlagda på Kulturhuset
i Jönköping och på DOCH i Stockholm. Kopplat till
dessa arrangerades flera publika möten; dels öppna re-

DANSResearch under residenset i Jönköping

“I wanted to offer a container for the audience to directly
experience the unique stories, memories, images and moving
experiences of these women. The quality of engagement I have
been encouraging from day one, relies on the dancers continually listening to their own experience and allowing that to be
the dance.”

Charlotte Darbyshire, koreograf
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Region Jönköpings län

MOSS visas på Länsmuseet i Jönköping

Camilla Eskel

Vilken kropp får
representera dans?

- Hur ser du på processen/arbetet med DANSResearch
som helhet?
- DANSResearch som helhet har varit otroligt givande.
Jag hoppas och tror att det har berikat dansutvecklingen, DOCHs framtida arbete och publiken. Ett litet
men viktigt projekt som förhoppningsvis är startskottet
för vårt fortsatta arbete att ifrågasätta, utmana och driva
dansutvecklingen framåt.

Camilla Eskel är dansutvecklare vid Kultur och utveckling i Region Jönköpings län, samt initiativtagare
till DANSResearch.

- Vilken sorts publik har ni mött?
- Under DANSResearch har vi medvetet valt att nå
en ”annan” publik som primärt jobbar inom vård och
skola. Vi har därför varit tydliga med att bjuda in utbildningar och lärosäten till dessa möten och fått ett bra
gensvar. Detta för att använda dansen och DANSResearch för att bredda perspektiven av vilken kropp som
får representera dans.

- Varför valde ni att samarbeta med just ShareMusic
och DOCH när det gäller detta projekt?
- Utvecklingen måste ske på alla plan – kulturskolor,
gymnasieskolor, högre utbildningar och scenerna. Allt
hänger ihop som ett ekosystem där alla bidrar och producerar framtidens dansare, koreografer och pedagoger. Vårt mål med detta projekt är att vara en del i den
dansutveckling som sker – att bredda scenkonsten, de
kroppar som representerar dans och får arbeta konstnärligt.

Under redovisningsveckan då vi visade verket valde vi
”nya” miljöer och ”icke-scener” för att sätta dansen i ett
nytt sammanhang och bryta normer och traditioner
även här. Men även för att kunna bjuda in en ny publik.
Genom detta val blev det mer intimt och avväpnande
och ledde till nya möten och nya diskussioner.

- ShareMusic kändes som en naturlig part i detta
utvecklingsprojekt, som vill utmana de traditionella
normerna, med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning. Det arbetet ni gjort, den erfarenhet
ni har, ville jag koppla samman med DOCH och deras
pågående arbete med att bredda sina utbildningar.

- Hur ser du på resultatet och fortsättningen för projekt/
arbete av den här sorten?
- Resultatet har varit bra. Vi har nått en bred publik och
DOCH forsätter sitt arbete för att utveckla och bredda
sina utbildningar. Det var ett litet projekt och jag ser
att detta arbete enbart har påbörjats. En fortsättning av
dansutvecklingen är självklar! Just nu jobbar jag vidare
för att sätta DANSResearch i nya sammanhang.

Det är många som jobbar inom detta område och som
bidrar till den utveckling som sker, men det är otroligt
viktigt att få med sig den ledande utbildningen inom
scenkonsten och vara en del i deras utveckling. Projektet är ett led i det arbete som görs för att utveckla det
kulturella ekosystem inom dansområdet.
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En resa på ett
mänskligt plan

- Jag måste säga att för mig, som är utbildad professionell dansare och har jobbat i många år för att utbilda på
en nivå där folk ska bli yrkesverksamma, så har det varit en resa också på ett mänskligt plan. Att få vara med
ensemblen under den här perioden har varit otroligt
givande.

Annika Notér Hooshindad är forskaren bakom studien som gjorts i DANSResearch, hon är också huvudlärare i modern och nutida dans samt högskolelektor
i dansinterpretation och i modern och nutida dans på
DOCH/SKH.

- På vilket sätt?
- Ja, det är någonting när man konfronteras med en
sådan generositet, öppenhet och omedelbarhet. Det
kanske präglar den här gruppen specifikt, men det finns
där - i sättet de är med varandra. De inviterar också
andra in i det. Kanske är det för att det råder otroligt
lite prestige och ingen konkurrens. Målet är inte riktigt
huvudsaken, upplever jag. Det är klart att det finns ett
mål och en vision; men det finns också andra värden.

- Varför valde du att forska kring detta område?
- 2012 hade Skånes Dansteater sin första konferens
DansFUNK och då blev Dans- och cirkushögskolan
inbjudna att komma och prata om vad vi gjorde inom
det här fältet. Jag blev ombedd att åka ner och vara
representant, vilket jag gjorde. Det var egentligen första
gången som jag närmade mig ämnet - och på frågan
vad högskolan gjorde, så fick jag ärligt svara: ”ja, inte
särskilt mycket”.

- Varför är kommunikation i fokus för studien?
- I mitt forskningsarbete gjorde jag en studie om kommunikation och interaktion i dansundervisning, mot
bakgrund av att jag själv har undervisat i väldigt många
år och också jobbat yrkesmässigt som dansare. Kommunikation är på något sätt ett centralt tema – det är
det ju i livet överhuvudtaget – i de här sammanhangen.

Hela den konferensen öppnade upp ett fält för mig, som
jag kände var obearbetat för oss som utbildningsinstitution. Det blev starten på mitt intresse. Jag började
ifrågasätta; vad är det för utbildning vi ger? Vilka får
komma in? Vad ger vi våra studenter för verktyg, för att
arbeta ute?

Jag har varit väldigt nyfiken på hur vi förstår varandra
egentligen. Det här mellanrummet som är mellan oss,
vad händer i det? Så det har varit utgångspunkten, hur
mellanrummet ter sig i en situation annorlunda än de
jag är van vid. Kommunikation och interaktion är något
som jag intresserar mig för och tycker är spännande.

- Nästa gång det var konferens, så hade Camilla Eskel
kontaktat DOCH, för att de ville ha en forskare till
projektet. Initiativet till själva forskningsprojektet kom
egentligen därifrån och inte från mig. Men jag nappade
på det, eftersom jag då hade fått upp ögonen för hela
det här fältet och hur viktigt detta arbete är.

DANSResearch under residenset på DOCH

Annika Notér Hooshindad
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Region Jönköpings län

Polar på scen

– Det är stort att vi fick med Åsa Johannisson på en polarforskningsexpedition. De har aldrig haft en deltagande
regissör i sitt konstnärsprogram tidigare. Jag ser det som ett
tecken på att Polarforskningssekretariatet tycker att projektet
är spännande och intressant. Åsas deltagande är av vital betydelse för projektet, som inspirationskälla genom mötet med
landskapet och forskningen.

Projektet Polar på scen är ett samarbete mellan ShareMusic & Performing Arts, Grenna Museum och
Länsmuséet i samverkan med lokala, nationella och
internationella partners från Sverige, Ryssland, Island
och Norge. Polar på scen vill föra samman kulturarv,
miljöarbete, forskning och pedagogik – dåtid och framtid, i ett möte med sceniska uttryck. Utgångspunkten är
forskningsmaterial från Andrées polarexpedition 1897
som ska länkas samman med dagens forskning om bl.a.
alger som kan rena luften på koldioxid. Syftet är att
väcka engagemang kring samhällsfrågor, ekologi och
en hållbar framtid.

Håkan Jorikson, museichef på Grenna Museum.

Forskningsexpeditionen Arctic Ocean 2016

I augusti gick Åsa Johannisson ombord på isbrytaren
Oden för att delta i forskningsexpeditionen Arctic Ocean 2016, inom ramen för Polarforskningssekretariatets
konstnärsprogram. Under sex veckor undersökte hon
tvärvetenskaplig samverkan mellan konst och forskning. Hon ingick i det internationella forskningsteam
som reste från Longyearbyen på Svalbard för att arbeta
i Arktiska oceanen.

Projektet ska utmynna i ett sceniskt verk, en vandringsutställning och pedagogiskt material. Ambitionen är
också att skapa nätverk mellan skolklasser i de olika
länderna.

Resan dokumenterades genom foto, rörlig bild, ljud
samt i form av en process-och resedagbok. Detta ska nu
utgöra underlaget för det nya sceniska verk som skapas.
Föreställningen beräknas ha premiär 2018.

Åsa Johannisson, lektor vid Dans- och Cirkushögskolan, ska regissera det sceniska verket. Under våren
fick hon besked att Polarforskningssekretariatet utsett
henne som en av deltagarna på sommarens forskningsexpedition i Arktiska oceanen på isbrytaren Oden. Det
var en bekräftelse på vikten av ShareMusics arbete, med
starka kopplingar till de globala målen i agenda 2030
kring inkludering och hållbar utveckling.

”Jag befinner mig ombord på
isbrytaren Oden på väg mot Nordpolen.
Isflak omger båten åt alla håll. Himlen är
nära. Vi är inringade av horisonten. Det
är som om vi befinner oss i en tallrik gröt,
med Oden i mitten som en syltklick. Över
oss välver sig himlen som ett lock...
Resan till Arktis och Nordpolen var en
fantastisk upplevelse. Lärorik och inspirerande! Jag ser mycket fram emot att dela
mina erfarenheter med andra i form av
kommande föreställning och utställning.”

Åsa Johannisson
Åsa Johannisson framför isbrytaren Oden
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Region Jönköpings län

Workshopdag i Värnamo

Pbulik under invigningen av Try it FUNKA

Workshopdag Värnamo

Try it FUNKA

Vi hade en inspirerande dag på Värnamo Kulturskola i
oktober. Workshops på både för- och eftermiddag, tillsammans med elever och lärare från särskola, särgymnasie och gymnasieelever. Vårt team var dansare Peder
Nilsson från Skånes Dansteater och tonsättare Paul
Bothén från ShareMusic. De fick hålla ett högt tempo
för att ge alla deltagare ett smakprov av kreativa uttryck.

I oktober deltog vi återigen under prova-på-dagen Try
it Funka i Jönköping. Paul Bothén & Peter Larsson
körde en rockig inledning av dagen och sedan visade
de musikteknologi för en massa ungdomar. Ett 100-tal
intresserade besökare fanns på plats under dagen, och
många ville testa våra olika musikappar och Soundbeam. Under kvällen hade vi ett infobord på plats där
man kunde testa musikappar tillsammans med vårt
Net:WORK-team.

Uppvärmning av kropp och röst, skapande av ljudfilm,
improvisation i dans, kroppens olika uttryck, utforskande av SoundBeam, chimes och musikappar präglade
dagen. Det här var vår första workshop i samarbete
med Skånes Dansteater, och vår första i Värnamo.

Musikteknologi under workshopdag i Värnamo
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Region Skåne

Vårt arbete i Region Skåne
Under året påbörjar vi utvecklingen av våra regionala
nav. Från och med 1 januari 2016 är ShareMusic officiellt verksamt i Skåne. Med utvecklingsbidrag från
Region Skåne har vi fått goda möjligheter att undersöka förutsättningarna för att etablera vår verksamhet i
Skåne.
I oktober arrangerades en lyckad workshopdag på
Dunkers kulturhus tillsammans med Skånes Dansteater, i samverkan med Helsingborgs kulturskola. Vi
kommer att fortsätta vår etablering, då Region Skåne
beviljat utvecklingsbidrag för 2017.
”Det är en spännande möjlighet vi står inför. Vårt kontor finns
i Kulturhuset Mazetti i Malmö med projektplats i Resurscentrum för scenkonst – en perfekt plats för oss att bidra till
regionens dynamiska kulturliv! Jag ser fram emot det fortsatta
arbetet med att etablera nätverk och utveckla våra aktiviteter
här!”

Jennifer Nordström, Projektsamordnare i Skåne.
Kurser och workshops

Kunskapsdelning

Audition SHANGHAI

Frukostpresentation vid Resurscentrum för scenkonst

Workshopdag med Skånes Dansteater

Mänskliga Rättighetsdagarna

Malmö

Malmö
Malmö

Helsingborg

Workshopförberedelser

Hässleholm (för få deltagare)
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Region Skåne

Samarbete med Skånes Dansteater

Mänskliga Rättighetsdagarna

Under året påbörjade vi ett första samarbete med Skånes Dansteater. Under hösten arrangerades en workshopdag i Helsingborg, där workshopledare från båda
organisationer ingick i det konstnärliga teamet. Dansarna Peder Nilsson och Madeleine Månsson från Skånes
Dansteater arbetade tillsammans med tonsättaren Paul
Bothén från ShareMusic. Ytterligare en workshopdag
förbereddes i Hässleholm, men fick ställas in på grund
av för få deltagare.

I november tillbringade vi och stora delar av vårt
Net:WORK-team tre dagar på Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, i Malmö. Vi pratade om vårt
arbete för en jämlik scen och lyfte särskilt fram hur det
knyter an till de globala utvecklingsmålen. Genom våra
nya vykort som förklarar hur vi jobbar med Mål 4: God
utbildning för alla och Mål 10: Minskad ojämlikhet, fick
vi igång bra samtal i montern.
Net:WORKare från ShareMusic höll ett mycket välbesökt miniseminarium på Stora Scen med titeln ”Arena:
Kultur. Verktyg: Inkludering”. Mycket värdefulla kontakter och möten skedde under dessa dagar.

ShareMusic
& Performing Arts och Skånes Dansteater
Bildtext
har båda intresse av ett djupare konstnärligt samarbete
i framtiden.

Workshopdag i Helsingborg

MR-dagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga
rättigheter.

I oktober arrangerades en workshopdag på Dunkers
kulturhus i samarbete med Skånes Dansteater och i
samverkan med Helsingborgs kulturskola. Det blev en
lyckad dag med fokus på dans, musik & musikteknologi. Workshopteamet bestod av tonsättare Paul Bothén
från ShareMusic och dansaren Peder Nilsson och Madeleine Månsson från Skånes Dansteater. Det blev en
rolig och kreativ träff där deltagarna arbetade tillsammans, oavsett förmågor och funktionsvariation, oavsett
konstnärlig bakgrund, oavsett yrke eller gymnasielinje.

Net:WORKare på uppdrag under en mässa
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Region Skåne

Porträtt
JOHANNA HAHN
Dans har följt Johanna Hahn genom hela livet. Nu har
Johanna gått ShareMusics utbildning Co:Work för att
bli workshopassistent med inriktning dans – något
som haft stor betydelse för hennes personliga utveckling.
– Jag har dansat hela mitt liv och varit inom konstvärlden. Jag har alltid tänkt att min kropp är ett verktyg för
konsten men inte hur jag kan vara ett verktyg för min
kropp, säger Johanna Hahn om Co:Work – en ettårig
utbildning om ShareMusics arbetssätt, värderingar,
workshopmetodik och teamarbete.

Co:WORK - Johanna Hahn

Under utbildningen fick deltagarna även göra praktik. I
början var det svårt att finna sin roll:
– Jag försökte väldigt hårt att hjälpa till och assistera.
Jag var nästan inte närvarande för att jag hela tiden
kollade efter var det behövdes hjälp. Efter utbildningen
kunde jag jobba utifrån en helt annan känsla. Jag var
mer öppen och kunde ta in allt, säger hon och tillägger
att Co:WORK även underlättat hennes andra jobb som
personlig assistent; – Jag är mycket mer avslappnad och
kan assistera så att det inte inkräktar på min kropp.

Johanna berättar att hon genom Co:WORK fått insikt
i hur fast hon var i sitt och andras mönster. Och vad
samhället säger om henne och andra människor som
har olika funktionsvariationer.
– Jag förstod hur mycket jag censurerade mig själv och
min kropp, också i min vardag. Innan tänkte jag att allt
är möjligt och allting går om man bara vill och pushar sig
tillräckligt hårt. Men det är ingenting som kommer att
bringa en särskilt hållbar utveckling.

Sedan september 2016 tar Johanna uppdrag för ShareMusic – att som workshopassistent ingå i konstnärliga
grupper som håller i workshops och arbetar tätt ihop
med ShareMusics ledare. Just nu går hon även kursen
”Variationer av funktioner och koreografi” på Dans och
Cirkushögskolan i Stockholm.

Innan Co:Work trodde Johanna trodde att hon var en
person som tänkte utanför boxen, att hon var öppensinnad och kreativ. Det har hon nu fått omvärdera.
- Det är en sak att tänka att allting är möjligt, men det
är en annan sak att leva det. Jag har haft en begränsning
i mitt eget tänk! Hur ska jag assistera någon som har
en annan funktionsvariation om jag är så stängd i mitt
huvud?

– Jag är fruktansvärt glad att jag har Co:WORK i ryggen
för annars hade jag jobbat utifrån ett helt annat ställe.
Då hade jag igen försökt pressa kroppen in i någonting.
Men nu känner jag att den kursen har gjort en ännu
större skillnad i hur jag är som människa, vad jag gör och
vad jag vill göra.

Johanna Hahn är van vid ett högt tempo och har en
kandidat BA och studerade filmproduktion i England,
dokumentärfilm och skrivarlinje på Skurups folkhögskola.
– Men när man jobbar med ett verktyg som är så komplext som kroppar så måste det få tid. Och det var väldigt
annorlunda i Co:Work eftersom jag fick ta tid, säger
Johanna och nämner utbildaren Charlotte Darbyshire
som en inspirationskälla: – Charlotte sa alltid ”Get what
you need”. Ta det du behöver. Vad är det du behöver
just nu? Gör det och ta ansvar för det. Sen kan vi jobba
utifrån det där du är idag. Det har förändrat mitt tänk
enormt.

Dans har alltid varit hennes största intresse. I yngre
ålder tog hon dans- och teaterlektioner, senare jobbade
hon som danslärare. Men det fanns en tid när hon inte
trodde på att kunna fortsätta vara dansutövare. Nu ser
framtidsdrömmarna annorlunda ut.
– Jag har genom Co:WORK och DOCH kursen insett
att jag vill dansa, hur viktigt det är för mig och att jag
behöver dans.
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Vårt arbete i Övriga SVERIGE
Konstnärliga verk

Dansfilmen The Eye Of The Norm
Stockholm

Dansverket Moss: A performance practice

Residens och work in progress. Stockholm
Kurser och workshops

Audition SHANGHAI
Stockholm

Rekrytering Kursledare
Stockholm

Kunskapsdelning

Temadagen Jämlik scen - NU
Stockholm

Funka för livet

Mässmonter. Växjö

Redovisning, forskningsprojektet DANSResearch
Stockholm

Vår insamlingsstiftelse
Under 2016 gjordes ett upprop för ShareMusic & Performing Arts insamlingsstiftelse. Stiftelsens ändamål är
att underlätta för individer att ta del av ShareMusic &
Performing Arts verksamhet och främja dess utveckling.
Under 2017 fortsätter arbetet med stiftelsen och så snart
som möjligt efter att alla registreringshandlingar är
klara, kommer vi att ansöka om ett så kallat 90-konto
hos Svensk Insamlingskontroll.
ShareMusic & Performing Arts insamlingsstiftelse är
partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftare är Peter
Larsson och Sophia Alexandersson.
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Opinionsbildning

Medverkande:
Alice Bah Kuhnke. Kultur- och demokratiminister.
Anna Westerberg. Företagare, föreläsare, dansare i Hi-Hat Xpres.
Camilla Eskel. Utvecklare dans, Region Jönköpings län.
Charlotte Darbyshire, UK. Dansare och koreograf.
Clarence Adoo, UK. Musiker, medlem av Paraorchestra.
Elena Blagireva, Ryssland. Första vice rektor vid the Russian State Specialized Academy of Arts i Moskva.
Kris Halpin, UK. Musiker.
Lina Ekdahl. Poet.
Line Tjørnhøj, Danmark. Kompositör, curator och ljudkonstnär.
Linda Åkesson. Journalist, föreläsare, bloggare.
Malcolm Dixelius. Moderator, journalist, dokumentärfilmare.
Niclas Malmberg. Riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna.
Per Lodenius. Riksdagsledamot Centerpartiet.
Ronnie Hallgren. VD för GöteborgsOperan.
Sanaka Samarasinha. Chef för FN-kontoren i Belarus.
Sophia Alexandersson. Verksamhetschef ShareMusic.
Ulrika Stuart Hamilton. Ordförande, Statens kulturråd.

Jämlik scen - NU
Temadagen Jämlik scen – NU! arrangerades på Södra
Teatern i Stockholm den 1 september 2016, som ett led
i vårt opinionsarbete. Det blev en dag som fylldes av
både utmaningar och möjligheter när det gäller kring
konstnärlig utveckling, delaktighet & demokrati, samt
vikten av arbete. Medverkan av kulturminister Alice
Bah Kuhnke gav dagen extra tyngd, och hennes tal
uppskattades av många. I slutet av dagen intog ”Maktpanelen” scenen, med representanter från riksdagens
kulturutskott och Statens kulturråd scenen, och talade
om vad de ser som viktigt för att nå en jämlik scen i
Sverige.
”The more people try to highlight our differences the more we
must fight for the fact that we are actually one and the same.
The values, the principles and the rights that we all have are
the same.”

Filmen Jämlik scen

För att beskriva vad en jämlik scen innebär, tog vi fram
en animerad film som ett led i opinionsarbetet. Filmen
förklarar kort och enkelt vad vi menar med en jämlik
scen och både har och kommer att användas i olika
föreläsningssammanhang som en introduktion.
Filmen spreds också i sociala medier inför den temadag
vi arrangerade i september.

Sanaka Samarasinha, Chef för FN-kontoren i Belarus
”Regeringen har beslutat att mänskliga rättigheter ska stärkas.
Det gäller alla politikområden och jag behöver få hjälp med
de prioriteringar vi behöver göra. Där spelar ShareMusic (…)
som står bakom den här dagen en stor roll.”

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Sanaka Samarasinha och Alice Bah Kuhnke
under temadagen Jämlik scen - NU
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Utbildningsprogram

En dansfilm om makt

Vilka tar plats i maktens rum? Hur ser vi på vår möteskultur och vilka spelregler är det som gäller i styrelserummet? Finns det möjligheter för alla att vara
delaktiga? Det var frågor som uppmärksammades i den
dansfilm som skapades i augusti, av koreograf Helene
Karabuda samt sju dansare på uppdrag av ShareMusic.

Co:WORK

I september diplomerades de första deltagarna i ShareMusics utbildningsprogram Co:WORK! Under utbildningen har de fått kunskap och övning i att bli ShareMusics framtida workshopassistenter med inriktning
musikteknologi eller dans. Nu är de redo för uppdrag
och kommer att ingå i våra konstnärliga ledarteam.

Filmen The Eye Of The Norm (I normens öga) sätter
ljuset på bristen av variation och mångfald i maktens
rum och är mer än ett politiskt korrekt budskap i konstnärlig form. Det utmanar även konstens och dansens
norm.

Utbildningen påbörjades redan 2015 och under 2016
genomfördes ytterligare två utbildningstillfällen; i Borås
och i Stockholm. Deltagarna har fått kunskaper om
ShareMusics arbetssätt och värderingar, workshopmetodik och teamarbete. Deltagarna med fokus på dans
har lärt sig hålla i olika uppvärmnings- och rörelseövningar, de med fokus på musik har vässat sina färdigheter i musikteknologi, att skapa musik med ny teknik
samt musikappar av olika slag.

– Vi bjuder på ett alternativt styre. Vi motverkar normens
funktionshinder och vi gör det med en fantastiskt vacker
variation!

Helene Karabuda.
Avsikten med dansfilmen är, förutom att ge en stark
konstnärlig och känslomässig behållning, att framhäva
frågeställningar som är viktiga ur ett demokratiskt och
mänskligt hänseende. Dansfilmen ingick i vårt Arvsfondsprojekt WORK och används i olika sammanhang,
som del av vårt opinionsarbete och för att starta samtal.

Under årets lopp har deltagarna själva planerat och
genomfört egna workshopidéer tillsammans, samt med
externa deltagargrupper. Under flera praktiktillfällen fick de möjlighet att testa och dela med sig av sina
kunskaper till andra. De fick även leda delar av workshops självständigt. Undervisningen har bedrivits av
musikern Mike Fry och koreografen Charlotte Darbyshire. Våra nya workshopassistenter kommer att ingå i
workshop- och kursteam som arbetar runt om i Sverige.

Inspelning av dansfilmen The Eye Of The Norm
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Rekrytering av nya workshopledare

I september genomförde vi en rekrytering av nya workshopledare inom dans, teater, video, musik och konst.
Av ca 45 sökande bjöds 8 personer in till en workshop
som ägde rum i Stockholm, i samband med den sista
utbildningshelgen för våra workshopassistenter. De
inbjudna personerna fick planera och genomföra en
workshop med temat ”De fyra elementen”, där vi bland
annat såg till deras förmåga att samarbeta i team.
Våra workshopassistenter deltog i hela processen och
fungerade som en förlängd arm och ett bollplank för
oss. De lyssnade på planeringsarbetet och deltog i
genomförandet. Vi fick se en stor bredd av konstnärligt
ledningsarbete och konstformer; från bild- och videokonst till sågspel och musikteknologi. Rekryteringen
gav bra resultat och vi kunde utöka vårt nätverk av
workshopledare. Under 2017 bjuder vi in fler av de
sökande till workshops.

Linda Åkesson

- Hur är det att vara ute i rollen som Net:Workare?
- Det är kanonkul att få komma ut och jobba på exempelvis mässor och föreläsa. Att få chansen att visa
upp sig och det man kan på det här sättet. I och med
att uppdragen är arvoderade visar de också på att min
kunskap värdesätts. Det är ju på den nivån man vill att
det ska vara!

Net:WORK
Under 2016 har vårt Net:WORK-team besökt mässor
och temadagar i alla de tre regioner vi är mest verksamma i, samt i Stockholm och Växjö. Vare sig det handlar
om föreläsningar, mässor eller att mingla, bevisar våra
medarbetare ständigt sin kompetens och vi ser hur ett
inkluderande team är starkare som arbetsgrupp på alla
plan.

2015 drog vår utbildningssatsning Net:WORK igång.
Målet var för ShareMusics del att i framtiden kunna
synas och verka på fler platser i Sverige. 12 personer
utbildades och du var en av dem. Innebar utbildningen
något speciellt för dig?
- Jag lärde mig massor och det var ett härligt gäng som
gick utbildningen ihop. Kul att möta människor med
olika erfarenheter och som även är på olika nivåer i sina
liv, det lär man sig också oerhört mycket på. Att dessutom få bli undervisad och handledd av så professionella
ledare var kanon!

Vi samlade intryck och information på bland annat
Expo-dagen och Hjultorget i Stockholm samt CSR
Forum i Göteborg, ställde ut på mässorna Kom loss i
Alingsås, Funka för livet i Växjö, MR-dagarna i Malmö
samt Kommunikationskarnevalen i Göteborg.

- Vad tycker du om initiativet Jämlik scen?
- Det är ett mycket bra och viktigt initiativ som ligger
i tiden. Även om det många gånger känns som att det
man säger går in genom ena örat och ut genom det
andra, så känner man sig taggad att fortsätta och man
smittas av drivet och entusiasmen hos ShareMusic.

Porträtt
Linda Åkesson
Linda Åkesson har på relativt kort tid blivit en otroligt aktiv deltagare inom ShareMusic & Performing
Arts verksamhet. Hon är med i 2017-års produktion
SHANGHAI, hon har deltagit i flera kurser och medverkat i vår fokusgrupp WORK. Utöver detta ingår
hon även i vårt Net:Work-team.

- Om du fick bestämma, hur skulle ShareMusic gå
vidare med Jämlik scen?
- Jag skulle ju såklart önska att få komma in på fler
konstnärliga högskolor men även på de stora teatrarna
och nå fram till regissörer, rollsättare och castingansvariga för tv och film. Att både hålla workshops och
föredrag för dem. Att nå de kulturella makthavarna.
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de globala
utvecklingsmålen

Genom scenkonsten når vi en bred publik och bidrar
till att förändra samhällsnormer kring funktionsförmåga, konstnärliga uttryck och vem som får ta plats på
scen.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

ShareMusics arbete knyter tydligt an till de globala
utvecklingsmålen kring inkludering och hållbar utveckling. Under året har vi arbetat för att stärka vår kommunikation kring detta på olika sätt.

Vi arbetar för en jämlik scen, för att vidga scenkonsten
och bredda arbetsmarknaden inom kulturområdet.
Detta genom att visa hur var och ens kapacitet kan tas
tillvara i kulturutövandet.
Vi anställer kontinuerligt personer med olika funktionsförmågor i våra ensembler, som informationsspridare, workshopassistenter och som föreläsare.

Mål 4: God utbildning för alla

På våra utbildningar och kurser arbetar vi med ett
inkluderande arbetssätt, som låter människor med olika
bakgrund, erfarenheter och förmågor arbeta sida vid
sida, på lika villkor.

Genom våra föreställningar och vårt kunskapsspridande når vi ut till allmänheten, men också till kulturinstitutioner, arbetsgivare, utbildningar och beslutsfattare
både i Sverige och internationellt.

Vi använder olika konstformer och innovativ teknik
för att ge alla möjlighet att delta. Vi vill ge tillgång till
och möjligheter för alla att utbilda sig inom kulturområdet – från nybörjare till proffs. Därför erbjuder vi en
inkluderande lärandemiljö.

Vi visar att inkludering är vägen till ett samhälle där
människor kan mötas, utvecklas och ta plats på lika
villkor.
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SHAREMUSIC INTERNATIONELLT
Internationellt arbete är en del av ShareMusics DNA.
Vi har ett brett internationellt kontaktnätverk, internationell samverkan och arbete på plats i flera länder.
Året har präglats av omfattande aktiviteter, främst i
Belarus och Ryssland. Arbete från tidigare år har delvis
kulminerat, då vi bl a avslutat ett av delprojekten med
vår partner Belapdimi i projektet Sofit i Belarus och
projektresultaten har synliggjorts.

Vi fick under året åter möjlighet att ingå i en större
kampanj anordnad av FN-kontoren i Belarus och fick
dessutom i uppdrag att anordna workshopdagar och
medverka vid en större konsert. Vi är idag en välkänd
aktör i Belarus och får ständigt nya förfrågningar om
samverkan.
En av dem resulterade i en ny samverkanspart – det
Nationella Konstmuseet, och vi har ansökt om projektmedel för ett spännande gemensamt utvecklingsarbete,
som vi hoppas blir möjligt under 2017.
Vidare har vi beviljats ett nytt internationellt projekt
i Ryssland, vilket vi startat upp under året. Fokus är
Arkhangelsk-regionen men också ett utvidgat nätverk i
nordvästra Ryssland.

Vår samverkan med Maxim Tank Universitetet i Belarus och det nya Institutet för inkluderande utbildning
har resulterat i att vi genomfört en universitetskurs tillsammans. Ett mål vi haft i vår verksamhet en lång tid,
men inte förväntat oss skulle ske tack vare vår internationella samverkan. Erfarenheterna tar vi givetvis med
oss in i vårt arbete på hemmaplan i Sverige.

STATISTIK Internationellt 2016
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Vårt arbete i Belarus

Seminarier för organisationsutveckling
I vårt uppdrag inom projekt Sofit ingick även aktiviteter
för att främja organisationsutveckling för vår partner
BelADPIiMI. Vi höll två heldagsseminarier och det
första var ägnat åt sociala medier, samt jämlikhet i bild
och text. Deltagarna fick inblick i hur vi jobbar med
olika kanaler och i sin tur göra egna inlägg. Tillsammans analyserades bilder ur ett jämlikhets- och mångfaldsperspektiv. Deltog gjorde engagerade medlemmar, anställda, föräldrar och ungdomar med och utan
funktionsnedsättning från Minsk och regionen.

Sofit
Projekt Sofit pågick intensivt under året och vi nådde
bra resultat. Målet med projektet är att, genom konstnärliga uttryck, stärka människor med funktionsnedsättningar i Belarus att ta plats på lika villkor i samhället. Och det gjorde vi – med hjälp av seminarier,
workshops, kurser, föreställningar, erfarenhetsutbyte
och opinionsbyggande insatser. Vi engagerade medarbetare inom utbildnings-, sociala- och kultursektorn
för att höja deras kunskap om inkluderande arbetssätt
och uppmuntra till samverkan. En kunskapsplattform i
form av en akademisk kurs på Maxim Tank Universitet
utvecklades. Vi synliggjorde potentialen hos unga och
vuxna med olika funktionsförmågor och vi inspirerade
många att ta plats på scen.

Det andra seminariet handlade om projektarbete – att
planera och driva effektiva projekt. Deltagarna fick
skapa fiktiva projekt och arbeta med olika projektdelar,
såsom att skapa budget, planera aktiviteter och redovisa
resultat. Workshopen gav en översikt genom praktiska
övningar; ett format som var mycket uppskattat av
deltagarna, som var aktiva medlemmar i de regionala
organisationerna runtom i Belarus.

Minikurs i Gomel
I februari höll vi en uppskattad minikurs i Gomel, i
södra Belarus nära gränsen till Ukraina. Det konstnärliga
arbetet tog snabbt fart med engagerade deltagare. Fantasi fanns det gott om och det resulterade i berättelser,
ljudlandskap och rörelsegestaltning. Allt samlades ihop
till föreställningen Magiska berättelser som visades för en
entusiastisk publik. Lokal - TV fanns på plats och dokumenterade. Under dagarna i Gomel hann vi även med ett
seminarium för lärarstudenter vid det lokala universitetet.

Seminarium om sociala medier och jämlikhet i bilder

Nätverk som främjar inkludering
Under året växte behovet av att utvidga våra kontakter
inom kultursektorn. I juni bjöd vi in till ett upptaktsmöte för att undersöka förutsättningarna för ett nätverk
med fokus på konstnärligt och inkluderande arbete. Vi
fick bra gensvar från ideella organisationer, teatergrupper, museer och den kommersiella kultursektorn, vilket
genast resulterade i nya samarbeten.
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Avslutande aktiviteter med BelADPIiMI

Kursen hade såväl teori som praktik och innehöll några
workshops med ShareMusic-team, som också handledde lärarna. Avslutande workshop var även examinering
och studenterna visade vad de hade lärt sig. Hösten
2017 planerar universitetet att åter erbjuda kursen.

I oktober genomförde vi avslutande aktiviteter inom
Sofit, som gäller samarbetet med funktionshinderorganisationen BelADPIiMI. En workshop med musikteknologi på ett rehabiliteringscenter i Minsk blev mycket
lyckade. Deltog gjorde barnfamiljer, musiklärare och
personal från 10 andra rehabiliteringscenter i Minsk,
samt lärare och studenter från M.Tank Universitet.

Ekaterina Soroko, Institutet för inkluderande utbildning, M.Tank Universitet:
- En ny och värdefull erfarenhet för oss som gav många
tankar och idéer! Inom Sofit har vi genomfört många
olika arrangemang som ökade kunskapen om inkluderande arbetssätt och musikteknologi bland lärare, studenter och medarbetare inom social- och utbildningssektorer. Tack vare projektet har unga personer med
funktionsnedsättning fått chansen att visa sin kunskap,
talang och vara jämlika medlemmar i ett team. Deras
föräldrar har återigen fått bevis på barnens obegränsade förmågor.

Vår partner brukar avsluta sina projekt enligt en
presentationsmodell, som vi ville prova. Under några
timmar hade vi ett fullspäckat program, där deltagare
från våra olika projektaktiviteter berättade om sina
upplevelser och erfarenheter. Vi fick bl a höra en radiojournalist berätta om en ny programidé som skapats
efter ett seminarium och om kreativa samarbeten som
inletts under en kurs och sedan fortsatt. Martin Åberg,
Sveriges ambassadör i Belarus var på plats och inledde
dagen. Dansgruppen Wheel of life avslutade med en
uppvisning.

Kampanjen InclusiveBelarus

Universitetskurs

Även detta år deltog vi i en stor satsning av FN, kampanjen InclusiveBelarus. Att ingå i ett större sammanhang med fokus på inkludering gav oss effektiv och
vida spridning av våra aktiviteter. Minikurs, seminarium, medverkan på konsert och invigning av utställning
var våra insatser.

Arbetet med en kursplan för en ny valbar kurs resulterade i att kursen ”Musikaliskt och sceniskt skapande
som verktyg för inkludering” startade i september vid
M. Tank Universitet, baserad på ShareMusics arbetssätt. Den var riktad till studenter som gick tredje
året och undervisade gjorde lärare från Institutet för
inkluderande utbildning och Estetiska fakulteten.

Workshop i musikteknologi med Mike Fry
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Uppdrag av UNDP

Sanaka Samarasinha, Resident Coordinator of United
Nations/UNDP Resident Representative in Belarus:

Vi har tidigare medverkat i bland annat Ryssland och
Turkiet, i samband med att de svenska utställningarna
AccessAbility och Design for Dignity har turnerat. Under höstens FN kampanj har Sverige och FN:s befolkningsfond - UNFPA – visat utställningarna i Belarus. Vi
medverkade vid invigningen i Minsk och visade filmer
från vårt arbete i Belarus.

- The participation of ShareMusic in campaigns that UN
organises in Belarus is critically valuable. There is a need to
bring the experience from Sweden and other countries to the
country. To give an opportunity for the local organisations to
understand what is possible so they can project that to their
authorities. The solidarity that international organisations like
yours and like mine provide to Belarus is very important.

På uppdrag av FN:s utvecklingsprogram - UNDP - anordnade vi en minikurs i Minsk i december. Vi jobbade
med film, rörelse och musik. Gruppen skapade ett kort
framträdande - Inside portraits som visades under
UNDP:s jubileumskonsert Leaving No One Behind i
konserthuset Minsk Philharmonic. Salen fylldes med
över 1000 personer och publiken gav oss varma applåder. För de flesta i gruppen var det första gången de
deltog i ett stort evenemang.

Seminarium på Nationella Konstmuseet
Temat inkludering är högaktuellt för museer i Belarus
och vårt seminarium ”Museum för alla. Inkluderande
kulturprojekt: erfarenheter från Sverige” på Nationella
Konstmuseet var väldigt uppskattat. Magnus Sätterberg,
andre ambassadsekreterare på Sveriges ambassad i
Belarus, pratade om vikten av inkludering i samhället.
Vi presenterade vårt konstnärliga arbete och Mike Fry
berättade om användning av musikteknologi. Vår film
The Eye Of The Norm presenterades av koreografen Helene Karabuda. I publiken fanns bl a museimedarbetare
från alla regioner och unga konstnärer.

Natallia Dragun, lärare på skolan för barn med hörselnedsättning i Minsk, skådespelerska:
- Minikursen var en magisk upplevelse! Jag visste inte att något
sådant skulle vara möjligt. ShareMusics arbetssätt är intressant och ovanligt för vårt land. Det kan användas inte bara i
arbete med människor med funktionsnedsättning, utan med
alla. Det finns inga begränsningar - alla deltar på lika villkor.

UNDP:s jubileumskonsert Leaving No One Behind
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Vårt arbete i
Ryssland

tion Centre for Children with Special Needs för deras
medarbetare, projektgruppen, lärare och studenter från
Archangelsk Kultur-College och Norra Arktiska Statliga Universitet (NARFU) samt volontärer.
Nästa dag berättade projektgruppen om sina verksamheter. Vi fick inblick i livsvillkor och möjlighet till
kulturutövande för personer med funktionsvariation
runtom i regionen. Vi bjöds också in till ett möte på
Ministeriet för arbete, sysselsättning och social utveckling i Archangelsks län, för att upplysa om projektet
och söka stöd. Vi fick positiv respons och stöd att
anordna en presskonferens, som resulterade i nyhetsinslag i TV och på webben.

Kluchi
Under 2016 startade vi vårt internationella projekt Kluchi – keys to creativity i nordvästra Ryssland i samarbete med Supporting Experimental Rehabilitation Centre
for Children with Special Needs. Målet med projektet
är att sprida kunskap om inkluderande arbetssätt bland
utbildnings-, nöjes- och kulturorganisationer i regionen. Vi vill skapa utrymme att prova olika dans- och
scenkonstuttryck och ge inblick i kollaborativa kreativa
processer. Det behövs mötesplatser där journalister,
ideella organisationer, människor med funktionsnedsättning och personer i deras omgivning kan samverka.
Projektet ska även bidra till en attitydförändring i
samhället genom spridning av kunskap bland yrkesverksamma inom media.

På turné i Archangelsk-regionen

I början av november gav projekt Kluchi sig ut på
turné i Archangelsk-regionen för att sprida kunskap
om konstnärligt inkluderande arbete. Workshops och
seminarier arrangerades på biblioteket i byn Leshukonskoe. En bredd av verksamheter fanns representerade under den första dagens seminarium: kulturarbetare, journalister, tjänstemän från distriktsadministration
och utbildningsförvaltning, medarbetare från bibliotek,
sjukhus, förskola, skola och musikskola, samt personal
från dagliga verksamheter och arbetsförmedlingen.
Den andra dagen fick barn och deras föräldrar samt
specialister och volontärer skapa och improvisera tillsammans. Alla som ville fick prova på dans och rörelse.

Workshops i Archangelsk
I oktober påbörjade vi projektet Kluchi i Archangelsk.
Projektgruppen från fyra olika distrikt i Archangelsks
län (oblast) träffades för första gången: från Severodvinsk, Velsk, Leshukonsk, Krasnoborsk och Kargopol.
Under första dagen arrangerades ett offentligt seminarium på centret - Supporting Experimental Rehabilita-

Workshop i Leshukonsk
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Aktiviteterna leddes av Olga Aksenova från rehabiliteringscentret i Archangelsk, som koordinerar projekt
Kluchi från ryskt håll:
- Deltagarna har fått möjlighet att lära sig om projektets mål och om att se hur konstnärliga idéer föds och
förverkligas. Det blev ett bra samtal om inkludering
och allas rätt att delta i kulturlivet.

Etablerade kontakter i Sankt Petersburg

Olga Aksenova och Julia Moreva, Supporting Experimental Rehabilitation Centre for Children with Special
Needs:
- Vi är oerhört glada över möjligheten att samarbeta
med ShareMusic & Performing Arts kring inkluderande konstnärligt arbete. Det är ett nytt område för oss.
Vårt projekt ”Kluchi” ska öka förståelsen för vikten av
inkludering. Respekt för varje individ och ett nytt sätt
att se på kultur, hjälper oss att förändra oss själva och
vår omgivning.

Under hösten besöktes flera av dessa organisationer på
plats i Sankt Petersburg för att utbyta erfarenheter och
diskutera möjlig samverkan. Särskilt intressant för oss
att följa är arbetet som pågår med att implementera
konventionen gällande personer med funktionsvariation och rätten att delta i kulturlivet. Vilka insatser är
det som görs inom kultursektorn, och vad får det för
resultat.

Vi har under året fått ett utökat kontaktnätverk i Sankt
Petersburg. Under våren fick vi möjlighet att presentera
vår verksamhet för en projektgrupp från Sankt Petersburg, på besök i Stockholm, som fokuserade på kultur
och hälsa. Responsen blev mycket god och kontakt
etablerades med flera olika kulturverksamheter.

Den svenska stiftelsen Inuti bedriver projekt i Ryssland
med den ryska partnern Föreningen Norden och ShareMusic fick möjlighet att delta i en intressant studieresa. I samband med resan arrangerades en konferens
i Sankt Petersburg där vår verksamhetschef Sophia
Alexandersson medverkade. Temat för konferensen var
möjligheterna till arbete och arbetsmarknaden för personer med funktionsvariation i Sverige och i Ryssland.
Föreläsningarna innehöll goda exempel från olika sektorer i de båda länderna och berörde bl a skillnader och
likheter i lagstiftning, initiativ från privata sektorn och
insatser från arbetsförmedlingar. ShareMusic bidrog
med erfarenheter utifrån projektet WORK.

Det första steget var de seminarier vi arrangerade i
Archangelsk. Det var viktigt att de som deltog representerade olika sfärer; utbildningsområdet, det sociala
området, volontärrörelsen. Alla fick utbyta erfarenheter, kunde få stöd och ny kunskap.
Projektet har möjliggjort att ett professionellt nätverk
har skapats, med representanter från olika distrikt.
Det ska främja ett inkluderande arbetssätt på deras
hemmaplan. Vissa rör sig redan i riktning mot ökad
inkludering medan andra inte ens hört talats om det –
något som visar på behovet och nyttan av vårt arbete.
Nyligen arrangerade vi ett seminarium och en workshop i distriktet Leshukonsky, med positivt resultat:
deltagarna inspirerades av hur ShareMusic och vår
dansgrupp ”Prostor” jobbar, och skapade en egen inkluderande dansgrupp.
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Återrapportering 2014-2016
Verksamhetsplanen skrevs utifrån en uppdelning av arbetet i två verksamhetsområden; Share Music on Stage
och Share Music Academy. Indelningen har förändrats
under planperioden och idag beskriver vi vår verksamhet utifrån tre verksamhetsgrenar – scenkonstproduktion, kurser och utbildningar samt kunskapsspridning.
Målen har dock varit desamma under hela perioden.
Arbetet har redovisats utförligt i verksamhetsberättelserna. Här följer en samlad bild av måluppfyllelsen för
hela perioden.

utdelning hittills, men ny kunskap och nya insikter för
fortsatt arbete.

Share Music On Stage
Målen under denna rubrik omfattar att bygga och
stärka vårt varumärke, ökad synlighet och nå nya
publikgrupper. Vi kan konstatera att vi uppnått detta i
större omfattning än tidigare. Med verken MOSS, Work
och Mondgewächse har vi utökat vår repertoar. Vi har
turnerat och haft ett gästspel utomlands under perioden – i Kazan, Ryssland där vi spelade primärt för unga
och familjer. Samarbetet med GöteborgsOperan kring
förberedelserna inför operan Shanghai har varit särskilt
betydelsefullt.

Finansiering och resurser
Det övergripande målet var att nå en differentierad ekonomi där balansen mellan verksamhetsbidrag, projektmedel och egenintäkter förbättrats. Flera strategier var
utpekade där bredare offentlig finansiering var en. Under perioden har vi glädjande sett en ökad regional och
kommunal finansiering från Region Västra Götaland,
Region Jönköpings Län, Region Skåne och Jönköpings
Kommun. Att få basfinansiering på nationell nivå har
tyvärr visat sig vara fortsatt väldigt svårt. Projektfinansiering utgör fortfarande en betydande, om än inte lika
hög andel av föreningens ekonomi. Omfattande arbete
har gjorts för att öka egenintäkterna.

Share Music Academy

De övergripande målen var inriktade på att dela med
oss av vårt arbete och förhållningssätt, utöka verksamheten för att ge fler möjlighet att delta samt säkra
återväxt och nya talanger. Insatserna har gjorts inom
områdena kurser och kunskapsspridning. Nytt för
perioden är satsningen på två utbildningsprogram som
fallit väldigt väl ut och säkrat både återväxt och möjlighet att öka spridning vid mässor och andra aktiviteter.
Delmålen för kurserna har resulterat i att vi provat
både nya kursbaser och tidsperioder och beräkningssätt för kursavgifter. Samarbetet med GöteborgsOperan
kring kurser har lett till nya inriktningar. Ekonomin
kring kurserna och för dess deltagare har dock blivit
allt svårare och kommer att stå i fokus inför kommande
period. Kurser har även genomförts i Belarus med stor
framgång. Utveckling av läroplan och genomförande
av en universitetskurs i samverkan med Institutet för
inkluderande utbildning vid Maxim Tank universitetet i
Belarus har varit betydelsefullt.

Under 2015 skedde en betydande förändring och vi
började se resultat av insatserna med fler uppdragsförfrågningar och från nya kundgrupper. Arbetet med att
starta en insamlingsstiftelse har påbörjats, men mycket
arbete återstår för att det ska bli en intäktsström. Strategin gällande privat finansiering har inneburit att insatser inom sponsring och sk impact investment – sociala
investerare har provats. Det har gett svag ekonomisk

Det opinionsbildande arbete som utvecklats under
perioden har starkt bidragit till ökad synlighet och en
stärkt organisation.

Arbete med SHANGHAI
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Spridning web och sociala medier

styrelse 2016

Ordförande Magnus Berntsson,
Göteborg

Vice ordförande Maria Rydén,
Stockholm

Ledamot Susanne Spicar,
Göteborg

Ledamot Svante Runnquist,
Vallda

Ledamot Alf Österdahl,
Gränna

Ledamot Ewa Pihl Krabbe,
Kristianstad
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Ledamot Mats Andersson,
Göteborg

Vi tackar

våra finansiärer, partners och uppdragsgivare 2016

JÖNKÖPINGS LÄNS

MUSEUM
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