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Vision

Alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig 
konstnärligt i en värld där olikheter 

ses som värdefulla.

 
Share Music Sweden

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.

Innehåll
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InLEdnIng
Share Music lämnar ett år utöver det vanliga bakom sig. 
Verksamheten har vuxit på alla ledder, såväl i Sverige 
som internationellt. Vi har fler anställda än tidigare 
och de arbetar utifrån flera geografiska platser i landet. 
Vi har gjort betydande insatser i Ryssland och Belarus 
och har därigenom utvecklat samarbete med FN och 
Svenska institutet vilket kommer ha stor betydelse för 
framtiden. Då har jag ändå inte hunnit nämna vårt nära 
samarbete med GöteborgsOperan och de samarbeten 
som vuxit i mycket stark takt med olika kommuner 
kring deras kulturskolor.

Det är tydligt att Share Music har en demokratisk 
uppgift om att ta till vara på alla människors innebo-
ende kapacitet. Detta blev särskilt påtagligt i temadagen 
Jämlik Scen på Spira i Jönköping som avslutades med 
en lysande föreställning om hur det är att leva med 
Tourettes Syndrom och som definitivt återkommit till 
mina tankar många gånger sedan dess.

Å styrelsens vägnar vill jag tacka Sophia och alla med-
arbetare för deras gedigna insatser samt våra samar-
betspartners och finansiärer som gjort våra aktiviteter 
möjliga. Här bör Västra Götalandsregionen, Region 
Jönköping och Allmänna Arvsfonden särskilt nämnas.

Magnus Berntsson,  
Ordförande

En viktig del i mitt arbete är att leda verksamheten 
framåt. Att vara före i tanken. Att se vägen till målet 
innan det är tydligt. 2015 har varit ett intensivt år med 
en utveckling, som inte kunde förutspås fullt ut. Ett år 
med milstolpar för framtiden.

Under året har vi verkligen fått kvittens på att vi har 
kompetens som starkt efterfrågas. Uppdrag från nya 
intressenter har ökat markant. Vi går in som en resurs 
i olika sammanhang. Vi tillför, stärker upp, sprider 
kunskap och påverkar. Genom samarbeten med olika 
aktörer ökar vår räckvidd.  Vi når alltmer ut till de som 
når ut till fler. Det är en stor vinst.

Inkludering och hållbar utveckling är en del av vårt 
DNA  och är idag högaktuell tematik i samhällsdebat-
ten. Med de nya globala utvecklingsmålen, Agenda 
2030 kan vi lättare placera vårt arbete i en större kon-
text.  Det gör vår unika spännvidd mera begriplig och 
angelägen. 

Vi påvisar hur konstnärlig utveckling kan ha betydelse 
för samhällsutvecklingen – i Sverige och internationellt. 
Och under 2015 har vi etablerat oss som en föränd-
ringsaktör. Med blick för vad som är möjligt.

Sophia Alexandersson, 
Verksamhetschef och konstnärlig ledare

Sophia Alexandersson Magnus Berntsson
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Vårt internationella arbete var framträdande under 
året. Både genom vårt eget arbete i Belarus och Ryssland, 
samt åtskilliga uppdrag vi gjort på efterfrågan av bl.a. 
Svenska institutet, Ulster University, Kulturministeriet 
i Republiken Tatarstan och Sveriges ambassad i Moskva. 
Uppdragen har omfattat föreställningar, workshops, 
symposier och föreläsningar.

nI Science FestivaL, Belfast
I februari var Sophia Alexandersson keynote speaker 
vid Nordirlands första vetenskapsfestival. Föreläs-
ningen hölls under Inclusive Creativity Showcase 
Symposium på Ulster University. Vi presenterade 
arbetsprocessen med vår föreställning Mondgewächse 
och visade de olika interfaces, till exempel Mouth Piece 
och Feedback-plattan som användes i verket. I publi-
ken fanns representanter från musikbranschen, skolor, 
användare och utvecklare.

Barner 16, Hamburg
Samarbetet med Barner 16 fortsatte under året. Det är 
ett nätverk av professionella produktionsföretag, med 
konstnärer med och utan funktionsnedsättning från 
Tyskland, baserat i Hamburg. Samarbetet har inneburit 
erfarenhetsutbyte och studiebesök inom  
Erasmus+ programmet. En grupp från Barner 16 

besökte våra workshops i Skövde under hösten, deltog 
i flera aktiviteter och presenterade sitt arbete. Kontak-
ten etablerades under vår förstudie 2013 med fokus på 
internationalisering i Tyskland. Vårt intresse väcktes 
utifrån deras arbete med en innovativ modell för daglig 
verksamhet inom kulturområdet samt arbetet med 
musikteknologi. Samarbetet har fokus på kunskapsut-
byte och förmedling, att skapa långsiktiga relationer och 
bygga på vårt internationella nätverk.

Fotoutställningen AccessAbility
Under året har vi samarbetat med Svenska institutet 
i samband med deras utställning AccessAbility som 
turnerat runt i flera länder. Utställningen visar foto-
grafier av personer med olika funktionsnedsättningar, 
som även delat sina livsberättelser. I anslutning till 
turnén arrangerades olika aktiviteter och föreläsningar 
där Share Music Sweden medverkade, i Ryssland och 
Turkiet.

Access to Culture, Istanbul 
Föreläsning under konferensen Access to Culture på 
Moderna Museet i Istanbul, Turkiet i oktober. Konfe-
rensen arrangerades i samband med att foto- 
utställningen AccessAbility visades.

InTERnATIonELLT

Workshop i Kazan
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Workshops i Archangelsk
I slutet av februari höll vi två workshops i Archangelsk. 
Det ägde rum i samband med utställningen  
AccessAbility och i samarbete med Early Intervention 
Institute. I workshops deltog bland annat barn och 
ungdomar med sina föräldrar, unga vuxna intresse-
rade av dans och musik, den integrerade dansgruppen 
Postor, samt elever och personal från Early  
Intervention Institute och rehabiliteringscentret.

Föreläsning i Pskov
I mars visades AccessAbility i Pskov.  Generalkonsuln 
Erik Hammarskjöld från Sveriges konsulat i St. Petersburg 
välkomnade alla besökare på den dramatiska teatern.  

Share Music var inbjudna att medverka, och vår 
projektsamordnare Natallia Pisareva höll ett föredrag 
om scenkonstens roll i skapandet av det inkluderande 
samhället. Publiken bestod av bland annat pedagoger 
och handledare i teatergrupper.

Främjarresa till Kazan
Share Music ingick i den delegation från Sverige som 
i april besökte Kazan i republiken Tatarstan, inbjudna 
av Sveriges ambassad i Moskva. Delegationen med 
Sveriges ambassadör Veronika Bard Bringeus i täten, 
höll öppna föreläsningar på Nationalbiblioteket, där vi 
presenterade vårt arbete. Vi besökte även ett rehabilite-
ringscenter och gjorde en rundvandring på musikkon-
servatoriet. Målet med resan var att etablera nya affärs-
kontakter och vidga samarbetet mellan länderna inom 
kultur och utbildning. Resan väckte ett stort intresse 
för vårt arbete hos lokala aktörer och ledde senare till 
gästspelet för Hi-Hat Xpres i Kazan.

Vilken otrolig dag det var igår! Gruppen med ungdo-
mar och vuxna var helt fantastisk. Det är verkligen 
orädda och fokuserade personer som har deltagit 
i workshopsen. Trots den korta tiden var fantasin 
i full gång direkt. Vi är helt uppfyllda av positiva 
intryck!

Veera Suvalo Grimberg, koreograf

”

SHARE MuSIC I RySSLAnd

Hi-Hat Xpres i Kazan
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Social and Cultural Rehabilitation, Moskva
I oktober medverkade vi i det internationella symposiet 
Social and Cultural Rehabilitation i Moskva, Ryssland. 
Symposiet tog avstamp i FN:s konvention om  
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Syftet var att utveckla en plan till kulturministeriet i 
Ryssland, för att förbättra möjligheterna för människor 
med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet. Sophia 
Alexandersson talade under temat utbildning om  
”The importance of an inclusive mindset”. I en annan 
session presenterade hon arbetet med vår föreställning 
Mondgewächse och vikten av att arbeta med ny teknik.

gästspel i Kazan
Hi-Hat Xpres åkte på turné till Kazan i november. 
Share Music tog för första gången föreställningen till 
Ryssland, tillsammans med danskompaniet Spinn och 
fyra slagverkare. Gästspelet genomfördes på inbjudan 
från Kulturministeriet i Republiken Tatarstan och 
skedde i samarbete med Sveriges ambassad i Moskva. 

I samband med föreställningen hölls workshops och 
föreläsningar, samt visning av fotoutställningen  
AccessAbility. 

Vi föreläste på biblioteket för blinda och synskadade 
i Kazan. Föreläsningen handlade om användandet av 
modern teknik i våra föreställningar, och arrangerades 
för bibliotekets medarbetare och bibliotekarier som 
fortbildning inom temat ”Tillgänglig miljö”.
Ramil Sadriev, rektor vid Institutet för fortbildning 
inom samhälle, konst och kultur i Kazan:
- Hi-Hat Xpres turné i Kazan var unikt i många avse-
enden. Vad jag vet är det första gången något som detta 
genomförts i Republiken Tatarstan – en föreställning med 
så många internationella deltagare och människor med 
och utan funktionsnedsättningar. Resultatet blev starkt 
och minnesrikt!

Workshop i Kazan

Hi-Hat Xpres i Kazan
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I april startade vårt nya projekt Sofit, i samarbete med 
Maxim Tank-universitetet och funktionshinderorga-
nisationen BelADPIiMI. Sofit ska genom konstnärliga 
uttryck stärka människor med funktionsnedsättningar 
i Belarus, att ta plats på lika villkor i samhället. 

Projektet, som fått sitt namn från ordet ”strålkastare” 
på ryska, ska synliggöra potential oavsett funktions-
förmåga och bidra till en positiv förändring av sam-
hällsnormer. Syftet är även att öka kompetensen och 
kunskapen om inkluderande arbetssätt. Projektet vill 
medverka till en förändring av hur medierna gestaltar 
personer med funktionedsättningar; öppna upp för 
samtal om normer och stereotyper samt lyfta fram 
vikten av positiva förebilder. I den opinionsbyggande 
delen ingår även en informationskampanj.

Seminarier och plan för universitetskurs
I september var det premiär för Sofit på plats i Minsk. 
Vi höll ett praktiskt seminarium ”Starta projekt: hur 
man förvandlar ett problem till en idé” för deltagare 
från vår projektpartner och deras regionala organisa-
tioner. Vårt andra seminarium ”Scenkonst som verktyg 
för att nå ett inkluderande samhälle” presenterade Sofit 
och resultat från vårt tidigare projekt DAJ.  
Deltagarna fick även prova musikappar. Vi träffade vår 
partner Maxim Tank-universitetet och planerade för 
vår gemensamma universitetskurs Arts & Inclusion och 
den gemensam plattform för utbyte av erfarenhet och 
kunskaper som vi ska skapa.

SHARE MuSIC I BELARuS

-Det var helt magiska stunder när barnen med funktionsnedsättning skapade musik under 
workshopsen i Minsk. Jag har aldrig sett något liknande, det var som trolleri! Jag skulle kunna 
sitta och testa de olika musikinstrumenten i timmar.  
Iryna, lärare vid skola nummer 25, Minsk

- För ungefär 5 år sedan var jag på ett seminarium om Share Musics arbetssätt. Nu har jag fått 
möjlighet att uppleva det praktiska arbetet. Det var en avslappnad atmosfär där även vi, vuxna, 
kunde känna oss som barn. Det var väldigt trevligt och imponerande! Jag märkte att barnen 
hade jätteroligt - de jag känner sen tidigare öppnade upp sig på nya och överraskande sätt! 
Svetlana, lärare i en integrerad klass och mamma till en son med funktionsnedsättning

”

Seminarium i Minsk
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un70 Belarus Express 
I oktober reste vi med FN-tåget UN70 Belarus Express 
från Minsk. Tåget var en stor satsning med syfte att 
uppmärksamma de nya globala utvecklingsmålen i 
samband med FNs 70 årsdag. Resan pågick i 8 dagar 
och det arrangerades 253 olika aktiviteter som 150 000 
personer deltog i.

Under denna historiska händelse och resans gång, bi-
drog vi från Share Music Sweden med seminarier, foto-
utställning och filmvisning. Seminarierna arrangerades 
i Grodno, Brest och Gomel. Gemensamma seminarier 
skedde med Maxim Tank-universitetet i Vitebsk och på 
högskolan i Mogiljov. På föreläsningarna ville många 
veta mer om hur vi arbetar praktiskt, och delta i våra 
aktiviteter. Totalt besökte uppemot 500 personer våra 
föreläsningar. 

Fotoutställningen ”Nya roller” presenterade konstnär-
liga bilder av fotograf Peter Lloyd, tagna under Share 
Musics stora föreställningar Gryning i Galamanta 
och Hi-Hat Xpres. Sista dagen av resan höll vi även en 
filmvisning ombord på tåget, med en kort presentation 
av oss. 

Inspirerande workshopdagar 
I december höll vi två workshopdagar i Minsk, Be-
larus. Första dagen för barn och föräldrar från en skola, 
andra dagen för vuxna från daglig verksamhet och 
institution. Vårt team arbetade med flera rörelsegrup-
per och en musikgrupp. På tre timmar skapades mate-
rial till ett uppspel som blev helt fantastiskt! Publiken 
var inbjudna elever från Skola 25 och även chefen för 
FN-kontoren i Belarus; Sanaka Samarashina. Under 
workshopdagarna deltog även studenter och lärare från 
specialpedagogiska fakulteten samt lärare från estetiska 
fakulteten vid Maxim Tank-universitetet.

I december arrangerade vi även ett offentligt semina-
rium i Minsk för journalister. Det handlade om hur 
man kan ge en mer rättvis och inkluderande skildring 
och undvika stereotyper i medierapporteringen. Där 
medverkade Åsa Tolgraven och Jenny Reichwald från 
Utbildningsradion.

Amazingly inspiring performance by the young people 
living with disabilities.

Sanaka Samarashina, 
FN-chef, Belarus

”

På resa med UN70 Belarus Express
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En HISToRISK RESA MEd Fn-TågET

- Sophia, berätta om tiden ombord på FN-tåget!

- Det var en otroligt innehållsrik resa! Under signe-
ringsceremonin på stationen i Minsk insåg man hur 
stort det var. Så häftigt att Share Music var med! En 
fantastisk möjlighet på många sätt, eftersom vårt arbete 
till stor del utgår från FN-konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning, som i slutet av 
2015 skrevs under av Belarus. Det behövs kunskap och 
stöd för att implementera arbetet med konventionen. Vi 
belyste social inkludering som ett perspektiv och hur vi 
kan få alla människor i ett samhälle att bli delaktiga. 

Vi har särskilt lyft mål nr. 4 av de nya utvecklingsmålen, 
som handlar om utbildning. Vi pratade om att alla ska 
ha möjlighet till inte bara en grundläggande utbildning, 
utan till ett livslångt lärande. Nu när vi har träffat många 
som jobbar med utbildningsfrågor, känns det extra vik-
tigt att de är medvetna om att det finns ett tydligt mål, 
men också att inkludering är väldigt centralt i alla mål. 
Vi fick en bra bild av hur läget i landet är och en större 
förståelse för det arbete som våra partners driver på.  
Vi ser hur vårt projekt ”Sofit” kan stärka utvecklingen.

 - Har du märkt en attitydförändring i det vitryska 
samhället sedan du var här för några sedan?
- Ja, framförallt hos den nya generationen. Det var 
spännande att träffa unga volontärer och se deras 
engagemang. Ett minne jag tar med mig är de studenter 
som jobbade med FN-rollspel på tåget. De diskuterade 
frågor relaterade till alla 17 målen. Jag fick höra just när 
de pratade om funktionsnedsättning och inkludering. 
De hade en sådan fantastisk argumentation och det 
kändes otroligt hoppfullt! Det var mycket engagemang 
och kloka ord om hur man ska stärka denna grupp. 

- För Share Music var det fullt fart alla dagar: det var 
seminarier och en fotoutställning som visades i olika 
städer samt en filmvisning på tåget…

- Det har varit spännande att träffa människor och be-
rätta om vad vi gör och hur vi arbetar. Det var ett stort 
engagemang hos publiken. Det blev så tydligt att musik 
är ett sätt att kommunicera. Det är enkelt, man skapar 
kontakt och bryter alla barriärer. Därför känns det 
viktigt att vi ska ge så många människor som möjligt 
chansen att prova på och delta i workshops.

-Vad är din starkaste upplevelse från resan?

- Det var första dagen när vi hade ett seminarium i 
Grodno.  Där mötte jag en ung kille som hade ganska 
omfattande funktionsnedsättningar. Vi provade att 
spela en musikapp och då märkte man att han hittade 
någonting... Det började glittra i hans ögon, och jag 
kände ”wow, där hände det någonting”! Under dessa 
stunder ser man att det betyder någonting, det är en 
upplevelse man delar tillsammans.

- Share Music Sweden är en unik organisation, vi har inget liknande i Belarus.Vårt samarbete är 
värdefullt att utveckla vidare! Share Musics workshops bidrar till att utveckla människors konstnär-
liga potential, men också till att förändra attityder i samhället. Genom konst och kultur öppnas det 
vackra som varje människa har inom sig. Det är en fantastisk känsla när du bara ser deltagarnas 
starka sidor: att de är karismatiska, talangfulla, du ser deras ”sken”.

Vårt gemensamma deltagande i ”UN 70 Belarus Express” har hjälpt oss att dela med oss av värde-
full erfarenhet och innovativa idéer till regioner, familjer och yrkesverksamma.
Elena Titova, ordförande för BelAPDIiMI, vår samarbetspartner i Sofit

”
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Samarbetet mellan GöteborgsOperan och Share 
Music Sweden startade 2014. Grunden till arbetet 
är att människor har olika sätt att uttrycka sig och 
att konstnärliga olikheter är värdefulla. Stephen 
Langridge, konstnärlig ledare Opera/drama, lyfte 
fram det fortsatta samarbetet med Share Music 
vid GöteborgsOperans släpp av säsongsprogram-
met. Samarbetet sker inom GöteborgsOperan 
Skapa, deras opera/dramaverksamhet med inrikt-
ning på deltagande och lärande.

Call for composer
Vi gjorde en utlysning av tonsättare under våren och 
fick ett oerhört stort gensvar. 154 tonsättare bosatta i 
34 länder, varav 37 kvinnor, sökte uppdraget att skapa 
ett nytt musikteaterverk. Utlysningen fick stor global 
spridning med sökande från Nord- och Sydamerika, 
Europa, Australien, Mellanöstern och Nordafrika.
I december påbörjades sökandet efter en ny ensemble – 
vi fick mycket god spridning i sociala medier.

Seminarium vid scenkonstbiennalen 
Under Scenkonstbiennalen i Malmö i maj, arrangerade 
vi tillsammans seminariet ”Musikteater med nya möj-
ligheter”, med Sophia Alexandersson och Peter Larsson 
från Share Music, samt Stephen Langridge och Hannah 
Griffiths från GöteborgsOperan.

Kurser och workshops

Workshopdag april
Vi arrangerade en heldag på GöteborgsOperan som 
avslutades med ett internt uppspel för Operans ledning. 
Det konstnärliga teamet musikalartisten/regissören 
Mia Ringblom Hjertner och tonsättaren Paul Bothén 
jobbade med röst, rörelser och musik, där utgångs-
punkt var dikten Allegro av Tomas Tranströmer.

Minikurs juni
Vår fyradagars-kurs på GöteborgsOperan hade ett 
konstnärligt team bestående av operaregissören 
Stephen Langridge, musikalartisten/regissören Mia 
Ringblom Hjertner, tonsättarna Fraser Trainer och 
Paul Bothén. Vi arbetade utifrån temat av minnen och 
känslor associerade till en viss färg. Ljud, rörelser och 
korta teaterstycken skapades, och avslutningsvis hölls 
ett offentligt uppspel.

Workshopdag oktober
Denna heldag på Kulturhuset i Skövde, gjorde vi i 
samarbete med GöteborgsOperan. Konstnärligt team 
var dansaren och koreografen Charlotte Darbyshire, 
tonsättaren Paul Bothén och operasångaren Birgitta 
Sahlén.

SHARE MuSIC oCH göTEBoRgSoPERAn

Workshop i Skövde
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Hannah Griffiths är utvecklingsledare för deltagande 
och lärande på GöteborgsOperan och har tidigare arbe-
tat på Royal Opera House i London som ”Learning and 
participation Manager”. Hannah är tillsammans med 
Stephen Langridge initiativtagare till samarbetet.

- Hannah, vad är det 
som gör samarbetet med 
Share Music intressant 
för GöteborgsOperan? 

- Vi älskar att arbeta 
kreativt över gränser. 
Det kan handla om att 
jobba med en bland-

ning av konstformer (något som är helt naturligt inom 
opera), människor med olika tidigare erfarenheter, 
professionella och nybörjare, med olika konstnärliga 
uttrycksmöjligheter. 

Den här typen av arbete är ofta väldigt berikande för 
dem som deltar, men inte bara för dem - det är också 
spännande i fråga om själva konstformerna och hur 
de utvecklas! Sådana här kreativa samarbete har också 
en enorm potential för att väcka nya infallsvinklar och 
påverka synen på konst, kultur, artister och vad de här 
begreppen innebär.
 
Vad har du för förväntningar på det fortsatta  
samarbetet?

Nya möten mellan människor, nya uttrycksformer... 
Mycket skratt! Vi brinner helt enkelt för att fler ska få 
möjlighet att upptäcka och utforska opera och musik-
teater!

”När folk har olika funktionsförutsättningar och bakgrund, proffs och amatörer som möts – det blir 
väldigt dynamiskt. Alla har ett öppet sinne och folk har inte en massa fördomar. Här känner man 
att alla lär sig av varandra.”
Linda Åkesson,  kursdeltagare, Minikursen på GöteborgsOperan”

KREATIVT öVER gRÄnSER

Minikurs på GöteborgsOperan

Hannah Griffiths
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STATISTIK oCH SPRIdnIng

600
deltagare

22
Kurser &

 workshops i

4 
kommuner

3 
länder

Nyhetsbrev
Prenumeranter

1158
15% ökning

15 520
Webb

Unika besökare

216% ökning 

Media

70

48
personer

arbetade 
hos oss i...

1 047
åhörare

23
Seminarier &

föreläsningar i

10 
kommuner

5 
länder

Sverige
Ryssland

USA
Storbritannien

Belarus

Topp 5
Webb-besökare från

Twitter
502

Följare
3 523

Visningar

YouTube

98 700
Unika användare

37% ökning

Facebook 
857

Följare

Publiceringar
i dagspress, radio, TV &

webbtidningar

Totalt har vi under året varit verksamma i 14 av Sveriges kommuner, samt i 5 olika länder. 
Förutom Sverige har vi arbetat i Storbritannien, Ryssland, Turkiet och Belarus.

6
Föreställningar

har setts av

720
personer

30% ökning

12% minskning

varav en ny 
scenkonstproduktion

och ett 
internationellt gästspel

154
tonsättare

från

34
länder
sökte vårt

Call for
Composer

1 500
Internationella åskådare

Fotoutställning

2 326
dagar

under året

7 560
besökare

Vi deltog i

5 

Mässor
som hade totalt
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Under året arbetade vi kontinuerligt med spridning 
till våra målgrupper. Utskicksplaner och prioriterade 
kontakter förbereddes och följdes upp. En lyckad 
kurskampanj gjordes som gav bra tillströmning till vår 
webbplats och många visningar i sociala medier.

Absolut bäst spridning fick vår utlysning av tonsättare.
Vi annonserade en ny tjänst under året i två omgångar, 
vilket gav stor spridning i många nya sammanhang.

En av de nya filmer som producerades för YouTube var 
Dance:WORK med intervjuer av våra dansare och klipp 
från föreställningen.

2015 fick vi mycket tungt utrymme i medier i Belarus. 
Projekt Sofit lyftes fram i 16 artiklar/inslag i olika 
mediekanaler. Bland annat en intervju i radiokanalen 
ONT som har omkring 150 000 lyssnare i Minsk, ett 
nyhetsinslag i den statliga TV-kanalen ”1 Belarus” och 
ett reportage i det stora TV-programmet ”Beloruskoe 
vremechko” som ca 3,7% av landets invånare tittar på.
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Paul Bothén är tonsättare och musikproducent, och har 
arbetat med Share Music under lång tid. Första gången 
som kursledare var 2006 i Vara. Redan då använde 

han sig mycket av 
musikteknologi.

- Vad var det som 
lockade dig med 
Share Music?

- Först gick jag själv 
en Share Music-kurs  
i Göteborg. Det  
verkade spännande 

och intressant - jag hade inte kommit i närheten av 
något liknande tidigare! Jag skulle just avsluta min 
kompositionsutbildning i Göteborg och var väldigt 
aktiv som tonsättare. Jag var inblandad i många olika 
typer av kompositionsprojekt, men det här var så pass 
annorlunda. Jag var tvungen att hoppa på tåget!

- Från de konstnärliga sammanhang du ingått i hos 
Share Music, vad har du tagit med dig? 
 
- Att försöka lyssna in vad deltagarna vill göra, vad de 
kan göra och hur jag kan hjälpa till att lösa det genom 
det som jag själv är bra på.

- Vilket råd skulle du ge till unga personer, som vill 
utvecklas inom musiken utifrån sina förmågor?

- Var inte rädd att göra fel, utan våga testa saker! Det 
finns bra, roliga appar som är enkla och ofta billiga att 
ladda ner. Testa på din egen kammare tills du  
kommer fram till någonting som känns bra, och då 
kan du försöka spela ihop med någon kompis som har 
samma förutsättningar. Försök utveckla det så att du 
kanske kan komma med i ett band.

-Hur var din upplevelse på GöteborgsOperan?

- Det var häftigt att jobba på Operan med de resurser 
som finns - mycket plats, utrustning och allt möjligt! 
Det var fantastiskt att jobba ihop med Mia Ringblom 
Hjertnér! Vi hade fokus på röst. Det fanns några 
sångare från Operan med – det kan vara spännande 
med den typen av resurser. Man kan låta både deltagare 
och publik få en sorts nodpunkt som är väldigt långt 
fram eller högt upp.  

Jag tycker väldigt mycket om att arbeta med både  
solisten och kören, där alla kan ingå i olika klanger, 
harmonier, brus eller någonting annat. Operan är en 
bra plats för musikaliska uttryck som tar avstamp i 
rösten!

Workshop på GöteborgsOperan

14
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net:WoRK
Våren 2015 startade vi ett helt nytt utbildningspro-
gram, Net:WORK, där 12 personer från hela landet 
utbildades i att sprida kunskap om Share Musics verk-
samhet. Net:WORK har vänt sig till dem som tidigare 
deltagit i våra kurser och workshops, för att ta tillvara 
den kunskap och de erfarenheter som de redan har av 
Share Music. Kursdeltagarna har fått både teoretisk och 
praktisk kunskap. De har gått en av tre inriktningar: att 
föreläsa, att jobba på mässor och att demonstrera nya 
typer av instrument, teknik och appar.

Under tre kurshelger i Jönköping under 2015 har 
Net:WORK-teamet tagit del av bland annat grunderna i 
vårt arbete och våra kärnvärden. Inbjudna yrkesutövare 
och experter på olika områden har föreläst och hållit 
i praktiska övningar. Vi har samarbetat med Fairlink, 
ABF i Jönköpings län samt Åsa Lindell/Meetmarket. 
Kursdeltagarna har fått kunskaper i presentationstek-
nik, byggt montrar och demonstrerat musikappar och 
musikteknologi som gör det möjligt för alla att skapa 
musik. Under våren och hösten genomförde deltagarna 
sin praktik i samband med olika mässor och evene-
mang. I november diplomerades de och var därmed 
redo för kommande uppdrag.

Co:WoRK
Vårt utbildningsprogram Co:WORK startade upp un-
der hösten. Sju personer påbörjade utbildningen, med 
målet att bli workshopassistent med inriktning musik-
teknologi eller dans. I framtiden ska de ingå i de konst-
närliga team som håller i våra workshops. Utbildningen 
leds av dansaren och koreografen Charlotte Darbyshire 
och musikern Mike Fry från Storbritannien. Första 
utbildningstillfället hölls i Jönköping i september.  
Utbildningen fortsätter under 2016.

Båda utbildningsprogramen ingår som viktiga delar av 
vårt stora Arvsfondsprojekt WORK.

 uTBILdnIngSPRogRAM

Net:WORK-teamet diplomeras

15

Co:WORK
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ATT VågA PRoVA
Anna–Karin Hörnmark från Trollhättan är en av de 
personer som gått vår Net:WORK-utbildning under 
2015. Hon har många intryck från de olika  
utbildningstillfällena. 

Varför började du Net:WORK-kursen?

- Jag såg en möjlighet att göra något annorlunda, inte 
bara daglig verksamhet eller ett fritidsintresse. Jag 
hade varit på flera av Share Musics kurser tidigare, och 
tyckte mer och mer att det var en bra grej. 

Jag blev förtidspensionär när jag var 37 år och har inte 
arbetat på väldigt länge. Här fanns en möjlighet som 
faktiskt liknar uppdrag eller jobb. Det verkade roligt – 
jag ville se om jag kunde.

Är du glad du vågade prova – och varför? 

- Ja. Nu senast var jag i Karlskrona och stod där i jätte-
fin monter i ny snygg orange tröja, likadan som de an-
dra. Det gick lätt, jag hade inga problem att göra det jag 
skulle. Det var roligt. Jag är van vid att det brukar vara 
problem. Jag pladdrade på, folk tog glatt emot foldrar. 
Jag gjorde mig förstådd, jag är inte van vid det heller. 
Jag blev i gasen och tyckte det var roligt. Jag gillar 
egentligen att vara lite bullrig sådär. Oftast är jag en an-
norlunda typ. Det gick bra - mycket för att jag funkade 
i sammanhanget. Både trots och tack vare mitt… ja…
Aspergers är ett funktionshinder, men man är ju bara 
sådan. 

- Vad hoppades du lära dig under NetWORK-utbild-
ningen?

Jag såg stora utmaningar med att ta mig till platserna 
jag skulle till. Själva momentet att komma iväg på rätt 
tid och till rätt plats, planera och göra det. Det klarade 
jag bra - det var jätteroligt. Jag hade varit på jobb, något 
betydelsefullt!

Jag valde föreläsning som inriktning. Föreläsaren Åsa 
Lindell har lärt oss mycket om hur man ska tänka 
innan och vad man ska tänka på under tiden. Jag har 
hållit några föreläsningar och har fått veta att publiken 
förstår mig. Jag fick mycket beröm efteråt från Åsa. 
Jag förklarade för henne att jag först var rädd som en 
fågelunge när hon kom in, och sedan var det peanuts, 
gick ju bara på ett nafs!

- Vad hade du för förväntningar? 

- Jag visste inte vad jag skulle lära mig, men jag ville 
få veta mer om den här världen. Jag visste inget om 
mässor och föreläsningsteknik. Mikael som kom och 
pratade om mässor vid första utbildningstillfället var 
väldigt proffsig. Han förklarade grundligt och bra. Och 
Åsa Lindell - sådan fördel att få coachning av sådana 
som hon! Jag blev jättemallig för den fina feedback jag 
fick från henne och har skrivit ut och satt upp den.

Och utbildningen som helhet? 

- Jag lärde mig mer om Share Musics värderingar. Jag 
fick egen erfarenhet av värdet i att vara inkluderad. 
Under rätt förutsättningar kan alla göra rätt! 

Anna-Karin Hörnmark Funka för livet i Karlskrona
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SPåR SoM InSPIRERAR
I samband med vårt utbildningsprogram Net:WORK, 
inleddes ett pro bono-samarbete med Fairlink som är 
Sveriges ledande analyspartner inom evenemang. Fair-
link har skapat ett kompetenscentrum för mäss- och 
mötesbranschen och genomför bl.a. strategiska utbild-
ningar för utställare. Mikael Jansson, VD på Fairlink, 
höll i utbildningsdelen mässor, med fokus på  
presentation, budskapsförmedling, och bemötande.

- Hur var mötet med Share Music och arbetet med 
Net:WORK-teamet?

- Det var annorlunda, inte den vanliga situationen. Det 
gör ju att man själv måste tänka efter vad man säger 
och hur man säger det. Lite spänt i början, men när 
man väl kommit över det så var det verkligen jätte-
roligt! Det var lärorikt också; saker som man tycker är 
självklarheter är inte självklarheter. Ser man lite sämre 
eller använder rullstol till exempel, så är det såklart 
ett annat sätt att arbeta på, även om grundtanken är 
densamma. Gruppen hade mycket tankar om sättet att 
vara. Det har varit kul med den entusiasm som finns!

- Vilka erfarenheter tar du med dig från samarbetet?

Den största lärdomen är nog att vi ännu mer ska utgå 
från att vi är olika individer med olika förutsättningar 
när vi ska arbeta i en monter. Det finns inte alltid en 
standardmall för hur man ska göra. Här har det dragits 
till sin spets, att utgå från varje person. Så är det  
bredden också! Att alla kan arbeta i montern, även om 
man har olika förmågor – och vad det innebär.

Hur kan Net:WORK-teamet utveckla sin kapacitet?

Jag tror det lilla extra är att slappna av och vara natur-
liga - och där har vi redan kommit långt. Då kan man 
använda sin funktionsnedsättning som en styrka. Sam-
spelet mellan dem som arbetar i montern är också en 
jättestyrka! Ett levande bevis på Share Musics ”alla kan 
vara med”. Det tror jag går att utveckla ännu mer.

- Varför är det viktigt för oss att vara på mässor?

Jag tror på tre saker. Det ena är att få fler som söker och 
vill medverka. Det andra är att få publiken att komma 
och titta på föreställningar. Det tredje, inte minst  
viktigt, för att inspirera och visa verksamheten. 
Det ger en jättenytta, att visa vad som är möjligt. Och 
det är det som är det riktigt häftiga; man tänder som 
små ljus runtikring; ”det här skulle vi också kunna 
göra”, eller ”varför inte?” Det är den största finessen,  
att lämna spår som inspirerar folk, oavsett om man 
själv har en funktionsnedsättning eller inte.

Mikael Jansson Net:WORK-utbildning i Jönköping
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SCEnISKA VERK
dance:WoRK på Vandalorum
Dance:WORK handlar om konstnärlig gestaltning 
av arbete och funktionalitet. Detta har utmynnat i en 
dansföreställning med koreografi av Alexander Gott-
farb och musik av och med Jonas Jonasson. Dansverket 
har arbetats fram successivt under en längre period 
tillsammans med vår ensemble, då vi valde att låta  
processen bli ett arbete i sig och använda ett format 
som är baserat på olika moduler. 

Repetitioner skedde under ett par veckor i januari, då 
vår koreograf Alexander Gottfarb och vår dansensem-
ble arbetade på Kulturhuset i Jönköping. Föreställning-
en framfördes på konstmuseet Vandalorum i Värnamo 
i januari. 

 
Hi-Hat Xpres i Kazan
Vår föreställning Hi-Hat Xpres sattes på fötter igen. 
Efter repetitioner i Sverige tillsammans med verkets 
koreograf Veera Suvalo Grimberg, åkte Hi-Hat Xpres 
i november på turné till Kazan, Ryssland. Två mycket 
uppskattade föreställningar spelades på teatern Ekiyat 
och fick stående ovationer. Publiken bestod av familjer 
med barn som har en funktionsnedsättning, skolbarn, 
specialister från rehabiliteringscentra, skolor och 
övriga - totalt ca 525 personer. Vår ensemble stärktes 
ytterligare av att genomföra turnén tillsammans och är 
väl rustade inför fler turnéer. 

Värnamo nyheter, 29/1 2015 
Vägen fram har varit viktigare än slutprodukten och grundtanken är att visa dansen som ett arbete. 
/... Musiken, av Jonas Jonasson, är långa svepande elektroniska toner som flyter in i varandra utan 
någon bestämd rytm. Dansarna följer musiken och skapar samtidigt rytm.”

Dance:WORK på Vandalorum

18
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oPInIonSBILdnIng
Satsningen på opinionsbildning har varit fortsatt stark 
under andra året av vårt Arvsfondsprojekt. Vår opini-
onsdrivande kommunikation har utvecklats på flera 
sätt, och lyft våra budskap ”Jämlik scen” samt ”Scen-
konst på (o)lika villkor (o)synliggör nya utövare”. Vår 
fokusgrupp har träffats i Riksdagen för inblick i kultur-
utskottets arbete, samt planerat för 2016 års insatser.

Temadagen Jämlik scen
I oktober arrangerade vi temadagen Jämlik scen på 
Kulturhuset Spira i Jönköping. Dagen var ett led i vårt 
opinionsbildande arbete och lyfte frågor som: Hur får 
vi scenen att spegla samhällets mångfald?  
Finns handlingsutrymmet för normbrytande val?

Deltagarna kom alltifrån Skåne till Dalarna och med 
olika perspektiv från kommun, region, studieförbund, 
kulturnämnd, kulturinstitutioner och konstnärliga 
verksamheter.

I samband med temadagen visades också den norm-
kritiska fotoutställningen FELFOTON, där skådespe-
lare med icke-normativa kroppar gestaltar alternativa 
rolltolkningar. Curator Anna Wadström och fotograf 
Örjan Jakobsson. Vi arrangerade ett internationellt 
gästspel - teaterföreställningen Backstage in Biscuit 
Land med Jess Thom och Jess Mabel Jones framfördes 
både under dagen samt på kvällen. Den lämnade stora 
avtryck hos publiken!  

Medverkande:
Nigel Osborne, tonsättare
Åsa Söderberg, VD och konstnärlig ledare Skånes dansteater
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.
Magnus Kirchhoff, kvalitetsutvecklingsansvarig, 
Stockholms konstnärliga högskola
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör Region Jönköping
Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare, 
Share Music Sweden

 

Kommentarer från deltagare, Jämlik scen 
Alla programpunkter var mycket intressanta och bildade en genomtänkt helhet.  
Det är sällan en heldag håller intresset på topp oavbrutet!

Bra höjd på dagen! Underbart att lyssna till hur Skånes Dansteater arbetar. Inspirerande!”

Temadagen Jämlik scen i Jönköping
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Under året har vi i ännu högre grad än tidigare efter-
frågats för uppdrag hos olika aktörer. Det har varit en 
bred spännvid från kommuner till myndigheter och 
organisationer. Vi ser tydligt att vår unika kompetens 
värdesätts.

Kultur X-plosion
Kulturskolorna i Örgryte-Härlanda och Askim/Frö-
lunda/Högsbo driver i samarbete med Share Music ett 
projekt med namnet Kultur-X-plosion. Kulturskolans 
och Share Musics gemensamma vision är att utveckla 
metoderna för ett inkluderande arbetssätt och skapa 
en konstnärlig mötesplats för alla oavsett funktions-
förmåga. Projektet riktar sig till barn och unga.
För Share Musics del är det oerhört givande att få 
arbeta i en så omfattande process, där vi är med och 
utvecklar kulturskolan. 

Under 2015 höll vi i en inspirationsdag och kick off för 
projektet, tre workshop-tillfällen (varav en tvådagars 
och en familjedag) samt träffar med en referensgrupp 
bestående av kulturskolepedagoger. Under workshop-
dagarna har stort fokus legat på inkluderande under-
visning med hjälp av musikteknologi och rörelse.  
Både pedagoger och elever har fått testa på och  
utmanat sig själva både i kropp och tanke.  

Löpande under dagarna har deltagande pedagoger 
också tagit ett steg åt sidan för att dokumentera proces-
sen. Denna dokumentation har workshopledare och 
deltagande pedagoger efter avslutad workshop haft som 
underlag till reflekterande samtal.

Musikverket
I april höll vi ett seminarium på Mångkulturellt centrum 
i Stockholm, under en utbildningsdag för Musikverkets 
personal.  Med titeln ”Scenkonst på (o)lika villkor” gavs 
en inblick i vårt rättighetsbaserade arbete och hur vi 
arbetar med konstnärliga processer ur olika perspektiv. 
Seminariebesökarna fick möta och lyssna på personer 
som har medverkat i våra scenkonstproduktioner och 
WORK-ensemblen visade ett utdrag ur dansverket 
WORK.  Avslutningsvis gavs en jamsession, där  
deltagarna fick testa musikappar och instrument som vi 
använder i våra kurser och föreställningar.

Medverkande:
Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare, 
Share Music Sweden 
Per Lodenius (C), riksdagsledamot i Kulturutskottet 
Peter Larsson (FP), kommunpolitiker och artist 
Christian Lindberg, tonsättare och dirigent 
Jonas Jonasson, musiker i bob hund och dansensemblen WORK. 

SHARE MuSIC På uPPdRAg

Workshop i Arvika

20



21

uddevalla Kommun 
I maj var vi inbjudna till Uddevalla, där vi föreläste för 
bl.a. kulturskolans lärare om vårt inkluderande arbetssätt. 

Kulturens bildningsförbund 
I augusti föreläste Sophia Alexandersson för Kulturens 
bildningsförbund i Stockholm. 

Svenska kyrkan, Växjö stift
Sophia Alexandersson höll en föreläsning och inter-
aktiv workshop för bl.a. konfirmandledare, utifrån 
perspektivet att öka arbetet med inkludering. Före-
läsningen ingick i Fortbildningsveckan för Svenska 
Kyrkans personal i Växjö stift.

olika avtryck
I november 2015 hade Arvsfondsprojektet ”Olika 
Avtryck” sin finalvecka i Arvika och en av dagarna 
var vikt åt oss. Vårt uppdrag var att hålla en workshop 
inför publik. Våra workshopledare Mike Fry och Tomas 
Hulenvik kunde dock inte hålla sig, eller om det kanske 
var publiken som rycktes med. Med röst, rörelse och 
allsköns instrument sattes ett mindre mästerverk upp 
på temat Vändpunkt. 

I samband med finalveckan var det också release för 
den omfattande bok som gjordes kring projektet, där 
Sophia Alexandersson har bidragit med ett avsnitt.

KREATIVITET På ALLA 
nIVåER

Lotta Lundgren arbetar som projektsamordnare på 
Ingesunds folkhögskola strax utanför Arvika i Värm-
land. Under de senaste tre åren har hon fungerat som 
en av två projektledare för ”Olika avtryck”. Projektet 
har som mål att människor över 18 år med intellektuell 
funktionsnedsättning ska få bättre villkor och ökade 
möjligheter.

Hur kom ni i kontakt 
med Share Music från 
första början?

Vi fick höra talas om er 
av Olle Edberg. Han har 
arbetet som pedagog och 
assistent på projektets 
kurs i konstnärligt ska-
pande här på Ingesunds 
folkhögskola. 

Olle har tidigare arbetat 
som cirkelledare och har bland andra haft Per Holmberg 
från Share Musics projekt Net:WORK som elev. Efter 
att läst på om er på er hemsida blev vi övertygade om 
att vi måste få till ett samarbete. Så här i efterhand kan 
jag ju säga att efter Olles varma rekommendationer så 
hade vi väldigt höga förväntningar.

Och förväntningarna ni hade… höll vi måttet?

Alla våra förväntningar är infriade - med råge! Så 
mycket kreativitet och glädje, och samtidigt med 
sådan professionalism - på alla nivåer, oavsett om det 
handlat om workshop med personer med någon form 
av funktionsvariant, eller om det varit temadag med 
FokusWork.

Ert projekt är nu avslutat. Hur ser ni på framtiden?

Vi kommer med stor sannolikhet föra våra erfarenheter 
vidare i nytt/nya projekt, och vi kommer garanterat att 
kontakta er igen om det blir aktuellt med verksamhet 
där ni kan bidra!

Lotta Lundgren
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Under året har vi medverkat och deltagit i många eve-
nemang. Detta år har vi rustat oss för att öka kapaci-
teten för kunskapsspridning. Fler engagerade har varit 
ute i olika sammanhang och spridit information samt 
föreläst. Vårt Net:WORK-team gjorde stora insatser 
under flera mässor och evenemang på olika orter runt 
om i Sverige.

Seminarium i Almedalen
Under Almedalsveckan arrangerade Svenska institutet 
ett seminarium i två delar om hur vi kan fortsätta våra 
relationer med det ryska civilsamhället. Vår verksam-
hetschef Sophia Alexandersson talade under seminariets 
andra del; ”Ryssland – hur kan vi samarbeta?”. 

MR-dagarna i göteborg
I november hade vi en monter under Mänskliga Rättig-
hets-dagarna på Svenska Mässan i Göteborg. Med ett 
stort team från bl.a. Net:WORK fanns gott om tid att 
prata med besökarna. Stor variation – internationella 
besökare, spännande samtal och nya kontakter.  
Vi lyfte vårt rättighetsbaserade arbete; att fler männis-
kor med olika funktionsförmågor och erfarenheter ska 
kunna vara verksamma i kulturlivet på lika villkor. 

BeatMeet i Jönköping
I november anordnades BeatMeet i Jönköping av 
Studieförbundet Bilda. Share Music bjöd tillsammans 
med Jonas Jonasson från bob hund på två pass; Musik-
teknologi demo och Musikteknologi workshop. Vårt 
Net:WORK-team fanns på plats.

Mässor
Under årets mässor har vi haft bemannade montrar 
med information och prova-på möjligheter,  
samt genomfört föreläsningar. Vi deltog på:

Tillsammansmässan i Vänersborg
Kom loss i Alingsås
Funka för Livet i Karlskrona
Try it! i Jönköping

omvärldsbevakning
För inspiration och ny kunskap har vi besökt bland 
annat mässan Leva och Fungera i Göteborg, semina-
riedagarna Mind the Gap i Uppsala, KulturTinget i 
Region Jönköpings län, DansFUNK och Social Inno-
vation Summit i Malmö samt Public service-dagen på 
Sveriges Radio i Stockholm.

KunSKAPSSPRIdnIng oCH MEdVERKAn

Beat Meet i Jönköping
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ordförande Magnus Berntsson, göteborg
Vice ordf. i regionfullmäktige Västra 
Götaland, ordf. Film i Väst AB samt 
Vice President Treasurer Assembly 
of European Regions (AER).

Ledamot Mats Andersson, göteborg
Programchef på GöteborgsOperan.

Ledamot Sara Modig, Stockholm
Entreprenör, skribent och rådgivare 
inom hållbar samhällsutveckling 
genom ökad innovationskraft. 

Vice ordförande Maria Rydén, Stockholm
Projektledare Trygghetsrådet TRS.

 

Ledamot Svante Runnquist, Vallda
Affärsängel med ett flertal  
styrelseuppdrag i mindre bolag.

Ledamot Susanne Spicar, göteborg
Rådgivare inom PR och varumärke, 
kommunikationsbyrån Solberg.

Ledamot Alf österdahl, gränna
Internationell chef vid Region  
Jönköpings län. Styrelseledamot, 
Södra Vätterbygdens Folkhögskola.

STyRELSE 2015

Styrelsens arbete under året

Share Music växer. En viktig utmaning har varit att hitta en balans mellan 
den dagliga verksamheten och framtidsfrågorna. Organisationen har nu  
hittat ett effektivare sätt att arbeta som frigör tid för strategisk planering. 

En fortsatt snabb utveckling kräver långsiktigt tryggad finansiering. Det 
är därför glädjande att huvudfinansiärerna Västra Götalandsregionen och 
Region Jönköpings län kompletterats med ett utvecklingsbidrag från Region 
Skåne. 

Träffsäker kommunikation bidrar till att positionera Share Music nationellt 
och internationellt. Under året har styrelsen bidragit till att ta fram en  
kommunikationsplattform som tydliggör Share Musics banbrytande arbete 
för att utveckla scenkonsten och samhället.
Susanne Spicar
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VI TACKAR 
VåRA FInAnSIÄRER, PARTnERS oCH uPPdRAgSgIVARE  

2015

Foto: Åsa Rosén, Elena Gredyushko, Richard Forsberg, Elena Yurkevich 

Grafisk form: Åsa Rosén

Share Music Sweden Box 56, 563 22  Gränna  

www.sharemusic.se info@sharemusic.se 
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