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Alla människor ska ha möjlighet
att uttrycka sig konstnärligt i en värld
där olikheter ses som värdefulla.
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.

Innehåll
Inledning..............................................................................3

INLEDNING
ShareMusic & Performing Arts är inte längre bara en
organisation och rörelse med en obändig tro på att det
går att skapa en framtid där det ges jämlik tillgång till
scener och andra kulturella plattformar för människor
med olika bakgrund, erfarenhet och funktionsvariationer, i Sverige och internationellt. Från och
med i år har vi även tron på vår förmåga att faktiskt
vara med och skapa denna framtid.
När jag skrev min inledningstext i förra årets verksamhetsberättelse så var det med en viss bävan. Jag skrev
nämligen en ganska kritisk och uppfodrande text om
hur jag då tyckte vi blivit hanterade av den statliga
nivån. I år har jag ett mycket roligare budskap och jag
måste uttrycka min glädje över att vår egen samt våra
trogna supporters dialog med Kulturrådet resulterat i
att ShareMusic & Performing Arts fått ett efterlängtat
uppdrag att bli nationellt kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering. Detta trots (eller
kanske snarare tack vare) att vi är en udda fågel i sammanhanget, som inte alltid passar in i urvals-matriser
och annat. Jag vill således skicka ett stort tack till
Kulturrådet som ser till att den statliga nivån går in och
matchar den regionala nivån.

Magnus Berntsson

län och Region Skåne för all samverkan och allt trofast
stöd under året. Jag vill även tacka övriga partners, men
framförallt Sophia och dina medarbetare för ert
oefterhärmliga arbete under året.
Magnus Berntsson,
Ordförande

Fortsatt vill jag återigen tacka Västra Götalandsregionen (inte minst GöteborgsOperan), Region Jönköpings

Vårt arbete i Västra GötalandsRegionen...................4
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2017 var ett omvälvande år med paradoxala förutsättningar. För samtidigt som framtidsutsikterna såg allt
mörkare ut, utan en hållbar ekonomisk lösning i sikte,
så hade vi en allt större efterfrågan av vår kunskap från
olika håll. Vi reste runt och mötte väldigt många personer under alla workshops, föreläsningar och uppdrag.
I slutet av året ritades vägen mot ett kunskapscentrum
upp och det kändes helt rätt. Vi är redan på väg.
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VÅRT ARBETE I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

SHANGHAI

Repetitoner i Skövde
Efter nästan tio år av visioner och planer samt över
ett år med praktiska förberedelser av Shanghai kändes
det smått surrealistiskt när fem veckor av intensiva
repetitioner inleddes i mars 2017 i Skövde. Stephen
Langridge, GöteborgsOperans konstnärliga ledare för
Opera och drama menade att detta var ett av det mest
komplexa och komplicerade verk han någonsin sett.
Aktörer, konstnärlig ledning och teknisk personal gav
alla sitt yttersta under repetitionsperiod, premiär och
den efterföljande turnén!

Shanghai är ett samarbete mellan GöteborgsOperan
och ShareMusic & Performing Arts. Ett experimentellt
scenkonstäventyr skapat av operatonsättaren Line
Tjørnhøj och textförfattaren Erik Fägerborn, med regi
av Stephen Langridge, GöteborgsOperans konstnärlige
ledare för Opera/ drama. Artister från GöteborgsOperan och ShareMusic & Performing Arts medverkar
både på scen och i den konstnärliga processen bakom
verket.

Konstnärliga verk

Operan SHANGHAI - repetitionsperiod
Skövde

Operan SHANGHAI - 18 föreställningar
Göteborg, Skövde, Åmål, Uddevalla

Dansverket Moss: A performance practice
- 3 föreställningar och publiksamtal
Göteborg, Skövde, Uddevalla

Kurser, workshops och kunskapsdelning

Scen ur föreställningen Shanghai

Uppdragsprojekt KulturXplosion

Shanghai hade urpremiär på GöteborgsOperan Skövdescenen den 7 april 2017. Sedan gick verket på turné
med 20 föreställningar på olika orter i Västra Götaland,
bland annat Göteborg, Uddevalla och Åmål.

”Symbolik inspirerad från mytologi och sagor varvas
med vardagsnära miljöer bland bönburkarna i det
lokala snabbköpet och med företeelser som cyniska
talkshows. Det sorgliga tonläget lättas upp med
små humoristiska anslag. Ljud från skådespelande
slagverkaren Jonas Larssons blixtlås och veckade
metallslips varvas med mezzosopranen Ann-Kristin
Jones lyriskt vackra stämma och en stor variation
av andra sorters röster och ljud.

Stort intresse redan från start
Intresset för att skapa verket var redan från början
mycket stort; efter ett öppet call skickade 154 tonsättare
från 34 olika länder in ansökningar – och verkets
tonsättare blev Line Tjørnhøj.

Workshops och föreläsningar.
Göteborg (Angered, Hisingen, Örgryte/Härlanda,
Askim/Frölunda/Högsbo)

Föreställning med Parasonic

Rådet för Funktionshinderfrågor, Skövde

I sina olikheter och kontraster blir ensemblens
karaktärer en tät enhet som bär varandra. Ibland
även bokstavligt. En inre och yttre resa präglar både
föreställningens handling och dess tillkomst.”

Därefter genomfördes auditions i Malmö, Stockholm
och Göteborg för att hitta vår nya ensemble. Över 150
personer från fyra länder sökte och av dem kallades ett
urval till auditionstillfällena.

Möte med regissören bakom SHANGHAI
Skövde

Seminarium för politiker

Provinstidningen Dalsland, 2 maj 2017

Göteborg

Seminarium
- Creating opera and music theatre on new terms
Göteborg

Föreningens årsmöte
Göteborg

Projektpresentation, Svenska Institutet
Göteborg

Föreläsningar
Nordiska musikmötet Göteborg
Högskolan för Scen och Musik Göteborg
Borås kulturförvaltning Borås
Hertig Johan Rotaryklubb Skövde
Skövde Rotaryklubb Skövde
Leva & Fungera Göteborg
Habilitering & Hälsa - kuratorsträff Skövde
4

Scen ur föreställningen Shanghai

5

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen

Liberettist Erik Fägerborn om verket

” Det här musikaliska dramat handlar om kampen
för frihet utifrån egna förutsättningar och ens egna
villkor. Här får alla en röst, även de som inte gått
på Musikaliska akademin. Blandningen blir en
konstnärlig legering av ovanlig existentiell kraft och
styrka.

”Arbetet med att skapa Shanghai var på ett spännande
sätt integrerat i processen och dess unika förutsättningar.
En målsättning var att låta de medverkandes person och
berättelser få sätta stor prägel på det konstnärliga
berättandet. Vi nådde det målet!
Verket Shanghai berättades genom unikt olika uttryckssätt bottnat i alla medverkandes styrkor och förmågor.
Projektet visade att det går att göra scenkonst med högsta
kvalité när man omfamnar allas olika funktionaliteter
och förmågor. Själva berättelsen Shanghai kretsade inte
kring funktionalitet. En del förvånades nog av detta men
det var också ett av våra tydliga val.

Shanghai är helt annorlunda än det mesta jag
sett på operascenen. Det är ett undersökande och
fritt prövande av ett nytt konstnärligt landskap på
många nivåer som konventionen annars lägger sin
tunga blöta filt över.”
Nya Lidköpings Tidningen 2017-04-20

Verket fungerar mycket väl för en publik av idag och på
den inslagna vägen finns mycket spännande scenkonst
som väntar på att hända!”

Utmaningar längs vägen och att belysa de traditionerna
inom opera- och musikteatervärlden som inte alltid
lämpar sig för att arbeta med olikheter, men där
kontraster och olikheter är konstnärligt värdefulla.

Seminarium om Shanghai
Under våren höll vi två seminarium i samarbete med
GöteborgsOperan. Att skapa opera & musikteater på
nya villkor hölls i Göteborg och blev ett samtal om
inkluderande konstnärliga processer, scenkonst, mångfald och våra konstformers framtida utveckling. Vi
delade med oss av de verktyg och metoder vi har använt
för att skapa Shanghai, gav konkreta exempel på hur vi
har gått tillväga – från casting till själva skapandet och
repetitionerna.

Applådtack, föreställningen Shanghai

Vi höll även ett seminarium vid Scenkonstbiennalen i
Norrköping på samma tema: Creating new opera with
an inclusive approach.
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Intervju: Ingrid Ragnarsson

- Att vara med i en opera – det har varit väldigt stort!
Inte minst när han fick sitt anställningskontrakt. När
han skrev under det, så ville han genast åka någonstans
och äta för att fira!

Ingrid Ragnarsson är mamma till Joakim Ragnarsson,
som medverkade i vårt operaverk Shanghai.

- Och hur kändes det för dig att sitta där och uppleva
premiären?
- Jag väntade med spänning. Sonen och hans assistenter
ville inte berätta någonting i förväg, så jag var väldigt
nyfiken. När jag såg operan för första gång så blev det
nästan som en chock. Att den var så lång och att Joakim
sjöng på scen, att han visste när det var hans tur att
spela och när han skulle vara tyst, det var helt magiskt.
Jag har sett operan fyra gånger och varje gång hittar jag
något nytt i den. De andra i teamet tyckte att Joakim
alltid borde vara med i en ny produktion för att han
ger så mycket energi och smittar alla med sin positiva
attityd!

- Vad har Shanghai betytt för Joakim – har ni pratat
något om det?
- I början visste vi inte att produktionen skulle bli så
stor. Det är tack vare Joakims fantastiska assistenter vi
överhuvudtaget bestämde att han skulle provsjunga på
audition, och sedan att han skulle tacka ja till att vara
med i ensemblen. Jag tvekade i början: hur ska min son
klara ett sådant intensivt schema med heldagsrepetitioner pågående under fem veckor? Och hur ska vi lösa
problemet med transport till Skövde efter att ha fått
avslag från färdtjänsten? Men Joakim var positiv och
ville prova, och allt annat löste sig.

Fakta: SHANGHAI

- Det har betytt väldigt mycket för honom att vara med
Shanghai! Det har varit positivt att komma in i en helt
ny miljö och träffa människor som han aldrig skulle
träffa annars. Från första dagen av repetitioner har det
varit helt fantastiskt bemötande. Andra skådespelare
försökte att förstå honom och de har inte gett upp när
det var svårare med kommunikation. Och Joakim i sin
tur har tränat rösten så pass mycket under repetitioner,
att orden kommer lättare nu och man hör honom säga
nya ord också.

Applådtack, föreställningen Shanghai

Regissör: Stephen Langridge
Tonsättare: Line Tjørnhøj
Liberettist: Erik Fägerborn
Scenograf: Thomas Johansson
Kostymdesigner: Monica Nordin
Ljusdesigner: Joakim Brink
Medverkande: Sara Birgen, Karl Peter Eriksson,
Lars Hjertner, Ann-Kristin Jones, Christina Ohlsson,
Joakim Ragnarsson, Jonas Samuelsson, lngahlill Wagelin,
Linda Åkesson, Adel Darwish.
Musiker: Per Larsson (kapellmästare),
Jonas Larsson (slagverk)
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UPPDRAGSPROJEKT:
KULTUR X-PLOSION

Fyra delprojekt med olika form

De fyra delprojekten designades av de deltagande
kulturskolelärarna själva och skilde sig åt i både form
och innehåll. I Östra Göteborg höll ShareMusic korta
workshops en gång i veckan över nästan två månader i
ämnena musikteknologi och skuggteater. I Väst arbetade
vi med dans och film vid tre tillfällen och på Hisingen
fokuserades det främst på mötet mellan olika grupper av barn och ungdomar. Nyanlända, elever från
särgymnasiet och kulturskolan träffades och arbetade
med musikteknologi, skuggteater och dans. I city valde
lärarna att själva driva processen med våra workshopledare som mentorer.

Under våren 2017 avslutades Kultur-X-plosion. Ett
projekt som Kulturskolorna i Göteborg drivit under
tre år och i vilket ShareMusic varit en stor del. Vi har
varit processledare från start till mål och har sedan dag
ett stöttat Kulturskolans pedagoger och projektledare i
deras arbete. Vi har arrangerat workshops och bjudits
in till seminarier och i mångt och mycket varit kittet
som hållit projektet samman.

En kulturell mötesplats för alla

Alla fyra delprojekten hade det pedagogiska samtalet
som röd tråd. För samtliga låg fokus både före, men
främst efteråt, på ventilerande och reflekterande samtal
där kulturskolans pedagoger fick sitta ner med ShareMusics personal och konstnärer. Där lyftes vad som
hade hänt, varför det hade hänt och vad som skulle
hända i framtiden. Vi ser verkligen fram emot hur
kulturskolan i Göteborg ska implementera arbetet i sin
ordinarie verksamhet!

Syftet med både workshops och seminarier har varit att
undersöka hur ShareMusics arbetssätt kan appliceras
på Kulturskolans verksamhet. Målet har varit att hitta
metoder för att skapa en kulturell mötesplats där alla är
välkomna.
Arbetet, som fick sin kulmen under våren 2017,
påbörjades redan 2016 där fyra delprojekt i fyra olika
stadsdelar började ta form. Vi fungerade även här som
stöd i utformningen och koordinerade sedan de fyra
delprojekten, genom att tillsätta den personal och de
konstnärer som skulle bemanna runt 20 inplanerade
workshops.

Skuggteater under workshop inom
Kultur-X-plosion

8

Delprojektet i Östra Göteborg

Kulturskolans inspirationsdagar

Kulturskolan i Östra Göteborg hade själva designat
ett delprojekt, där målgruppen var en kombination av
barn från grundskolans åk 3 och barn i ungefär samma
ålder från särskolan. Gruppen träffades vid sju tillfällen
under två månader, tillsammans med vårt workshopteam. Lektionerna lades upp på liknande sätt, med
samma startmoment varje gång för att skapa en trygghet i gruppen. Allteftersom kom det in nya moment
utifrån gruppens arbete.

ShareMusic deltog också i kulturskolans inspirationsdagar Flera vägar till inkludering. Tre workshopteam,
tre workshopledare, tre workshopassistenter – som
tillsammans höll fem workshops under tre timmar!
En innehållsrik dag med fokus på musikteknologi och
inkludering. Vad händer när traditionella instrument
möter teknologi? Hur kan man förbättra tillgängligheten
till musiken för alla? Under dagen fick kulturskolans
lärare svar på dessa och flera andra frågor. Många fick
också möjligheten att testa våra instrument och appar.

Stor vikt lades vid att hålla ett lugnt tempo. Kulturskolans arbetslag hade önskemål om att avsluta projektet
med en föreställning. Att inte bli ivrig i jakten på det
målet och att inte försöka få mer gjort under en timme
än vad som är rimligt, blev ett givet samtalsämne i de
reflektionssamtal med lärargruppen som avslutade
varje lektion. I föreställningen fick processen bli en del
av konstverket.

”Processen fick formas av vad vi fick av eleverna
som vi mötte. Utifrån dem testade vi nya
moment varje gång.”

”Reflektionstiden efteråt var frikostig - vilket var bra.
I dessa samtal föds idéer om en fortsatt verksamhet.
Vi kan belysa olika delar genom att referera till hur
det ser ut just nu, och hur vi skulle kunna applicera
nya idéer in i en redan fungerande struktur.”

Karin Styvers, workshopledare ShareMusic

Tomas Hulevik, workshopledare ShareMusic

Verk skapat under workshop inom
Kultur-X-plosion

Dagen vände sig till alla Göteborgs kulturskolelärare,
inte bara de inom Kultur-X-plosion, så även om de
flesta hade hört talas om oss och fått den teoretiska
biten tidigare, var det för många första gången de fick
en mer praktisk kontakt med oss. Vår verksamhetschef
Sophia Alexandersson medverkade under dagen även i
ett panelsamtal om projektet.
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VÅRT ARBETE I REGION SKÅNE
Kurser, workshops och kunskapsdelning

Bästa Biennalen

Konferens och dialog

I Skåne låg vårt fokus på Bästa Biennalen, en festival
med många olika konstnärliga aktiviteter för barn och
unga som arrangerades i hela regionen.

Under konferensen Creative Lenses Forum: Re-Think
Business Models For Arts and Culture i Lund, höll
Sophia Alexandersson en presentation om ShareMusic,
på förfrågan av Trans Europe Halles.

ShareMusic höll i en föreläsning under Bästa Biennalens kick-off möte med alla arrangörer närvarande och
flera nätverkande möten följde. Festivalen pågick under
en månad hösten 2017 och vi fick i uppdrag att arrangera
två aktiviteter.

Workshopdag Konstfrämjandet Skåne
Bästa Biennalen. Malmö

Workshopdag Malmö Stadsbibliotek
Bästa Biennalen. Malmö

Presentation för Kulturnämnden i Skåne

Flera dialoger inleddes under året med olika organisationer och personer som visade intresse för samarbete
eller kunskapsutbyte. Bland annat med Konsthantverkscentrum, Skånes Dansteater och HSO Skåne.

Malmö

Workshopdagar för nya målgrupper

Studiebesök från Belarus

Studiebesök för projektpartners

I samarbete med Malmö Stadsbiblioteket arrangerade
vi en workshopdag med fokus på performance och
där syftet var att nå ut till nya målgrupper, bland annat
unga och barn med funktionsvariation. På uppdrag av
Konstfrämjandet Skåne genomförde vi en workshopdag
inom musik, där vårt team visade hur teknologi möjliggör för alla att skapa musik och deltagarna fick tillfälle
att spela själva.

Inom vårt projekt IncArtLab arrangerade vi ett omfattande studiebesök i Sverige för fyra medarbetare från
Nationella konstmuseet i Belarus under hösten. Målet
var att visa hur olika kulturinstitutioner och organisationer i Sverige arbetar med breddat deltagande.

Malmö

Föreläsningar
Creative Lenses
Lund

Bästa Biennalen uppstartmöte

I Malmö träffade de projektledaren och konstpedagogen
Antje Nilsson från Malmö Konsthall, som berättade om de
projekt och initiativ de genomför – till exempel Konstlyftet i samarbete med dagliga verksamheter.Våra
besökare fick själva delta i konstnärligt arbete, under
vår workshop på stadsbiblioteket under Bästa Biennalen.
De tog också del av utställningar på Konstfrämjandet
samt Moderna Museet i Malmö.

Malmö

Presentation under konferensen
Creative Lenses Forum
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IncArtLab. Workshop för
museimedarbetare från Belarus
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VÅRT ARBETE I REGION JÖNKÖPINGS LÄN

DANSVERKET MOSS

Verket i sig är komplicerat och enkelt på samma gång.
Dansarna har fått uppgifter av koreografen som de
måste lösa vid givna tidpunkter, deras val påverkas av
publiken, rummet och samtiden. Vi får på så sätt ett
verk som tar en ny riktning varje gång.

Under början av året turnerade vi två veckor med
Dansverket Moss – a performance practice, skapad av
den prisbelönta koreografen Charlotte Darbyshire med
musik av Jules Maxwell. Verket avslutade vårt
Arvsfondprojekt WORK.

Konstnärliga verk

Dansverket Moss: A performance practice
- 3 föreställningar och publiksamtal
Jönköping, Nässjö, Vetlanda

Bits & Pieces - produktion av nya musikverk;
workshops, ljudinspelning

Forskningsrapporten ”Vem får dansa?”
En forskningsrapport skrevs om det koreografiska
arbetet av Annika Notér Hooshidar; Vem får dansa?
En studie om kommunikation i en inkluderande dansensemble. Rapporten ska bidra till ökad kunskap om
inkludering och tillgänglighet vid Stockholms
Konstnärliga Högskola/DOCH.

“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.”

Gislaved, Törestorp

Kurser, workshops och kunskapsdelning

Förberedelse och bildande av lokalt nätverk
inför MR-dagarna
Jönköping

Seminarium med regionfokus
Under våren arrangerade vi två seminarium, i Göteborg
och Jönköping, för inbjudna politiker och tjänstemän.
Vi berättade om vår verksamhet och vad som var aktuellt
i respektive region. Detta kombinerades med att de fick
uppleva dansföreställningen MOSS.

Charlotte Darbyshire

MR-dagarna: Seminarium, lounge och framträdande
av Parasonic

Jönköping

Try It Funka

Föreläsningar

Infobord och demo musikteknologi.
Jönköping

Europaveckan i Jönköpings län
Gnosjö

Seminarium för politiker och tjänstemän
Jönköping

Dansfestivalen

Turnéstopp i Nässjö och Vetlanda
Turnén tog oss till bland annat Nässjö, Vetlanda och
Jönköping. Verket kan spelas i vitt skilda sammanhang,
vilket gjorde att vi uppträdde på ställen där kanske
varken vi eller publiken förväntade oss ett dansverk;
konsthallar, gym och överdådiga teatersalar.

Fakta: MOSS

Koreograf: Charlotte Darbyshire
Musik: Jules Maxwell
Dansare: Destiny af Kleen, Jilda Hallin, Christina Ohlsson
och Karin Delén.

Jönköping

Råslättsdagen

Demo musikteknologi.
Jönköping

Funk i 4D

Jönköping

Workshopdagar med polartema
Gränna och Jönköping

Coompanion - konferens om social innovation och social
hållbarhet

Infobord och presentation.
Jönköping

Studiebesök för projektpartners

Gränna och Jönköping
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Publiksamtal efter föreställningen
MOSS - a performance practice
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MR-DAGARNA

BITS & PIECES

I november gick mänskliga rättighetsdagarna av stapeln
i Jönköping. Vi hade lagt mycket kraft under hela året
för att förbereda vår medverkan. Vi initierade och drev
bland annat arbetet i det lokala nätverket med kulturfokus, samt utvecklade ett för oss nytt sätt att arbeta på
mässor. Vi vidgade även vårt eget nätverk när det gäller
regionala och kommunala aktörer.

Under namnet Bits & Pieces skapas nya musikverk där
traditionella instrument möter musikteknologi. Fokus
i vårt konstnärliga arbete är att visa hur teknologin
möjliggör för fler att skapa och spela musik. Detta görs
genom utveckling av flera korta, nya musikverk som
ska framföras på scener och olika platser i Sverige.
Projektet startade under 2017 med rekrytering av
musiker till vår nya ShareMusic-ensemble, som
tillsammans med tre professionella musiker från
kammarmusikensemblen Gageego och tonsättarna
Karen Power och Tomas Hulenvik ska ta fram de nya
verken. Fyra personer ingår i vår del av ensemblen.

Framträdande under invigningen
Redan under dagarnas öppningsceremoni medverkade
vår duo PARASONIC med Paul Bothén och Peter
Larsson. Verkligen uppskattat av många i publiken och
vi fick många frågor om detta de kommande dagarna.

Delar av vårt team under
MR-dagarna i Jönköping

En oas för inspiration
Under hela evenemanget befann vi oss i Oasen, en
utställningsmiljö som vi hade skapat tillsammans med
Österängens konsthall och Skådebanan i Jönköpings
län. Det var en plats för återhämtning, inspiration och
utforskande. Vi hade många unga som besökte oss där;
satt och pratade, vilade och testade att skapa musik med
olika appar på våra iPads.

tillsammans med skyltar för en ”Jämlik scen” som vi
visade på Instagram. Vi lyfte fram de globala målen och
hur vi jobbar utifrån dem i vår verksamhet.
Vi höll också i ett miniseminarium: Empowering individuals and inspiring changes in Belarus, där Sophia
Alexandersson samtalade med Lizaveta Zhuk, f.d. kommunikatör på FN i Belarus.

Alla besökare fick veta mer om oss på olika sätt
– genom möten, filmer och fotografier från workshops
och föreställningar. Många lät sig fotograferas

Besökare i Oasen under MR-dagarna
i Jönköping

Intervju: Joel Monsour
- Vad var det som fick dig att söka till Bits & Pieces?
- Det var min mormor som hade fått nys om projektet
och tipsade mig eftersom jag är intresserad av ljudkonst
och har studerat liknande saker. Jag hade hört talas om
kompositörerna som skulle vara med och tyckte att
projektet verkade spännande. Det var också avgörande
att man kunde få ersättning för att göra intressanta
saker eftersom jag vill hålla på mer med musik än jag i
dagsläget hinner.
- Har du tidigare erfarenhet av musikteknologi?
- Jag har läst en kurs i ljudkultur på Linköpings
universitet, det var mest teoretiskt men vi hade en del
praktiska övningar. Jag har också studerat musikproduktion och gått en distanskurs i ljudkonst som var
ganska lik det vi gör nu, vi fick lära oss att testa på olika
ljud och att lyssna.

Första mötet mellan ShareMusic-ensemblen och Karen
Power ägde rum på industriföretaget HangOn AB i Törestorp, Gnosjö kommun. HangOn öppnade upp hela
fabriken för oss under en heldag så vi kunde utforska
och hitta intressanta ljud att spela in.

- Hur var ert första arbetstillfälle?

Arbetet fortsatte på Kulturplatån i Gislaved där man
labbade med mindre ljud kombinerat med inspelade
toner och klanger från fabriken. Vid flera tillfällen och i
olika konstellationer ska musiker och tonsättare träffas
fframöver och laborera med musik, ljud och teknik.

- Första dagen fokuserade vi på fältinspelning i en fabrik
där det var mycket som lät. Vi försökte isolera och
fånga ljuden på olika sätt och fick testa på Karens olika
mikrofoner. Det var en härlig upplevelse, det var många
prylar jag sett men aldrig testat på. Andra dagen satt vi
i en studio och lyssnade på materialet och gjorde lite
ljudövningar. Vi testade att göra ljud med till exempel
frön och frigolit.

Bits & Pieces är en del inom utvecklingsprojektet
Digital teknik i gränsöverskridande konstnärliga
processer som vi driver med Region Jönköpings län.
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Bits & Pieces. Inspelning av ljud i
fabriken HangOn i Törestorp.
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Region Jönköpings län

Region Jönköpings län

RÅSLÄTTSDAGEN &
TRY IT FUNKA

- Var det något du fastnade speciellt för?
- Det var spännande att vara i fabriksmiljö och spela in
och att det var så många som tyckte att det var kul att
vi var där. Jag har gjort fältinspelningar förut men då
har det inte alltid varit så uppskattat. Karen var rutinerad och inställd på att utforska och upptäcka. Jag blev
också inspirerad när vi satt och pillade med olika objekt
och tänkte att jag skulle kunna jobba så med barnen
på förskolan där jag jobbar. Jag vill bygga en låda med
kontaktmikrofoner och olika material i.

Under året deltog vi i två evenemang i Jönköping som
lockade många besökare - Råslättsdagen och Try it
Funka. Tänk hur många roliga sätt att skapa musik det
finns att upptäcka! Från att använda olika musikappar
till att låna köksprylar som brickor eller tomma konservburkar.

- Vad inspirerar dig i ditt skapande?
Jag vill bara göra något som jag tycker är bra själv. Jag
sitter ofta och improviserar och om jag tycker det är
tillräckligt bra så sparar jag och fortsätter arbetet. När
jag spelar live har jag någon slags struktur som det kan
bli låtar inom, lite som att jag tar fram färger och har
en ganska bra bild av hur det ska sluta men inte i vilken
ordning det blir. Mitt i är det som att det utvecklas
under tiden, jag kanske gör ett felsteg men som ändå
blir intressant, det blir en ganska organisk och känslig
process, lite som en resa.

Bits & Pieces. Inspelning i fabriken.

Fakta: Bits & Pieces

- Hur hoppas du att arbetet i ensemblen fortsätter?

Tonsättare första verket: Karen Power.
Tonsättare andra verket: Tomas Hulenvik
Ensemble från ShareMusic: Joel Monsour, Caroline
Mårtensson, Liv Dahlstrand, Hannes Glavå.
Tre musiker från Gageego: Jonas Larsson, Karin
Birgersson, My Hellgren

- Jag tror att vi kommer få noter och repa in något
tillsammans. Det är något jag tidigare inte jobbat så
mycket med, men jag tror vi kommer att få hjälp att läsa
in och att det kommer vara anpassat till den sortens
musik som vi gör, så det ska bli intressant att höra hur
det kan låta.

Bits & Pieces.
Joel Monsour som ingår vår ensemble
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Workshopteam, Polar-projektet

POLAR WORKSHOPS

Under Råslättsdagen, som arrangerades av Vätterhem på bostadsområdet Råslätt i Jönköping, hade vår
workshopassistent en hel arsenal av musikinstrument
framför sig och lockade många nyfikna blickar. Mer
än 140 besökare besökte oss under dagen, för att testa
musikappar, slagverksinstrument och få veta mer om
ShareMusic.

I mitten av oktober genomfördes två workshopdagar
- en på Grenna Museum och en på Jönköpings läns
Museum, som del av vårt Polar-projekt. Workshopledare från ShareMusic och Jönköpings Läns Museum
hade tillsammans utvecklat ett koncept för att låta
deltagare arbeta konkret med klimatfrågans betydelse i
Polarområdet och för oss alla. Deltog gjorde ett 10-tal
elever från Ribbaskolan i Gränna och Junedalsskolan i
Jönköping.

Try ut Funka! är en aktivitets- och utbudsdag för barn
och unga med någon form av funktionsnedsättning.
Tillsammans med en av våra workshopsassistenter
visade vi musik-appar och försökte skapa något
intressant för alla olika åldrar. Både elever och lärare
stannade till hos oss för en pratstund om vårt arbetssätt och musikteknologi.

Råslättsdagen. Vår workshopassistent
visar musikteknologi för besökare.

Workshopen inleddes med att alla skrev ned ord som
de associerade till Polarområdet. Utifrån detta byggdes
olika scenarion upp som gestaltades med animering,
berättelser och foto. Med hjälp av appar blev resultatet
fyra kortfilmer i collageform. Processen dokumenterades
med bl a intervjuer och finns samlat i en kortfilm.
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Övriga Sverige

Övriga Sverige

VÅRT ARBETE I ÖVRIGA SVERIGE
Konstnärliga verk

UPPDRAG KULTURSKOLA

Skolan har dramagrupper med nyanlända där språket
är ett hinder, samt att de har ett antal elever med olika
funktionsnedsättningar. Att inkludera alla i kreativt
skapandet är ett av skolans viktigaste syften.

Örnsköldsvik

Dansverket Moss: A performance practice

Under de två dagarna varvas praktiskt arbete med
reflektioner och samtal. Deltagarna arbetar i grupper,
visar sedan sina mini-performances för varandra och
förvånas över vilket fantastiskt resultat det ger! Olika
idéer testas - att låta lärarna agera elever och prova på
några för dem helt nya konstformer eller musikinstrument. De får också blanda konstformer i en och
samma föreställning, som t.ex. musik, måleri och text.

Under hösten arbetade vi med Kulturskolan i Örnsköldsvik vid flera tillfällen – både genom föreläsningar
och workshops. Lärare och elever från Parkskolan deltog i en workshop på temat musik, rörelse och film. Våra
workshopledare och vår workshopassistent gav deltagarna
en introduktion till musikteknologins möjligheter och
den egna kroppens förmåga att skapa konstverk oavsett
funktionsförmåga. Deltagarna arbetade sedan i mindre
grupper, som med telefoner i hand gick ut på jakt efter
filmer, foton och ljud. Det insamlade materialet klipptes
ihop till en gemensam film.

Föreställning. Stockholm

Dansfilm – The Eye Of The Norm (I normens öga)
Stockholm Fringe Festival 2017
Stockholm

Kurser, workshops och kunskapsdelning

Workshop Linnéuniversitetet
Kalmar

Kulturskolan i Örnsköldsvik

Vid utvärderingen tycker de som deltagit, att de har
lärt känna varandra genom att se ”helt nya människor”
trots att de redan är arbetskollegor. De har lärt sig att
berätta historier på ett sätt som gör dem kraftfulla och
enkla. Atmosfären var prestigelös så deltagarna kände
sig avslappnade och vågade testa nya saker. De har fått
gemensamma erfarenheter, som gör samarbetet bättre
och hjälper dem att förstå hur deras elever känner sig
under inlärningsprocessen.

Örebro

Föreläsning och workshopdagar.
Örnsköldsvik

På uppdrag av Kulturskolan i Örebro genomförde vi två
dagars spännande arbete tillsammans med deras lärare.

Kulturskolan i Örebro

Interaktiv föreläsning och workshopdagar.
Örebro

Vår medarbetare ger en inblick i aktiviteterna:
Värme, nyfikenhet, intresse och spänning inför något
nytt känns på en gång i salen. Det är kulturskolans
lärare som deltar och gruppen är stor, ca 35 personer.
Alla sätts ”in action” på en gång genom uppvärmning
och övningen att sjunga sina namn på olika sätt.

Filminspelning Sofit: workshop
Stockholm

Seminarium, Dansmässan

I samarbete med Region Jönköpings län.
Stockholm

”Det var magiska dagar. Att 25 av våra lärare var
med, en del av dem nya på skolan, en del av dem
fantastiska på just sitt uttryck. Vi blev drabbade
av olika uttryck som med suverän ledning av Mike
gjorde dagarna oförglömliga.”

Seminarium vid Scenkonstbiennalen
I samarbete med GöteborgsOperan.
Norrköping

Konferens: International Cooperation with Russia
in changing times
Panelsamtal.
Stockholm

Studiebesök för projektpartners

Stockholm
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Ledarteam, workshopassistent och
deltagare. Kulturskolan i Ö-vik.
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Övriga Sverige

Internationellt

ATT JOBBA SOM
WORKSHOPASSISTENT

men behöver ännu mer erfarenhet. Jag har satt i system
att träna på engelska, ju mer jag förstår desto bättre
kan jag kommunicera med ledarna, om de inte pratar
svenska.
- Hur känns det att möta människor i ett workshopsammanhang?

Vi har pratat med ett par av våra workshopassistenter,
som har utbildat sig hos oss inom dans eller musikteknologi. De arbetar ofta i samband med våra uppdrag
och aktiviteter.

Mary Hagman

Det är alltid nervöst i början, man vet inte vilka de är
och var de kommer ifrån. Men sedan brukar nervositeten släppa, när jag går in i rollen och koncentrerar
mig på den. Det är kul att få lära känna folk och få nya
idéer.

Jilda Hallin

Jilda Hallin

- Hur har det varit att jobba som workshopassistent för
oss det senaste året?
Det har varit spännande och utmanande, det gäller att
ständigt hålla sig öppen för vad som sker i rummet och
med deltagarna och utifrån detta anpassa sitt arbete.

Mary Hagman
- Hur har det varit att jobba som workshopassistent för
oss det senaste året?
Det har varit bra, man får nya utmaningar. En av de
saker jag har lärt mig är att det inte är pinsamt att be
om hjälp. I början av utbildningen till workshopassistent
tyckte jag att det var jobbigt att tala om vad jag behövde,
rädslan stoppade mig – men sedan förstod jag att jag
behövde berätta när jag inte hängde med. Det var en
kick för mig att lära mig nya saker och när jag inte
förstod så frågade jag.

Det är något jag har tagit med mig från övningarna
under utbildningen, att förbereda mig själv för att
kunna vara öppen för andra. Att ta hand om mig själv
först. Öppenhet för mig handlar om att öppna upp alla
sinnen och se och höra vad det finns för behov och
sedan försöka anpassa sättet jag till exempel pratar på,
utifrån hur det tas emot i rummet.

- Har den upplevelsen gjort dig bättre på att se när
andra behöver hjälp i workshopsammanhang?

Att veta vad min roll som assistent är och att både
kunna ta plats i rollen och få ta plats. Att fråga mig
själv hur ska jag göra för att kunna utföra mitt arbete
i relation till ledarna och workshopdeltagarna. Jag har
utvecklats i mitt sätt att tänka, förbereda mig själv och
att hålla mig öppen.

SHAREMUSIC INTERNATIONELLT
Festival i Pskov

Vårt internationella arbete är omfattande och även
betydelsefullt för vår verksamhetsutveckling. Under
året har vi fortsatt med projekt Kluchi i Ryssland, som
har gått in i en ny fas där fokus framförallt har varit på
praktiskt utbyte av inkluderande arbetsmetoder. Vi har
sett en fantastisk utveckling i de kommuner som deltar
i projektet och har alla varit överens om att vi behöver
finna former för fortsatt samverkan när projektet
avslutats.

I maj medverkade vi i festivalen Annorlunda konst i
Pskov i Ryssland och reste dit i sällskap med bl a en
konstnär från Inuti-ateljéerna i Stockholm, som ställde
ut. Festivalen som innehåller workshops, föreställningar
och konserter är synlig i stadsmiljön med konstutställningar och aktiviteter utomhus, vill ge en synlig
plattform för människor med funktionsvariation.
Under året har vi även deltagit i flera seminarier,
konferenser och nätverksmöten både i Sverige och
internationellt, som har varit relaterade till våra
bidragsgivare och partners.

Nytt projekt och konstnärliga labb
Med vårt nya projekt IncArtLab utvecklar vi samverkan
med museisektorn och ett konstområde som vi arbetat
minst med – bildkonsten. I de konstnärliga labb som
ska genomföras under det dryga år som projektet pågår
kommer vi få chans att utveckla vårt arbetssätt och få
ökad kontakt med konstnärer i Belarus.

- Vilka har dina största utmaningar varit?

Ja, på de första uppdragen var jag jättenervös. Men jag
har lärt mig att min roll är att inte ta över, utan att se
vad som händer i gruppen, som workshopledarna
kanske inte ser. Ju mer jag förstod övningarna desto
bättre kunde jag slappna av och känna att så här är jag
och det är okej. Det är okej att man har olika erfarenheter och att få vara i en grupp där man blir accepterad
som man är.

- Hur känns det att möta människor i ett
workshopsammanhang?
Det känns kul, nervöst och självklart på samma gång.
Jag vet inte vilka de är och de vet inte vem jag är men
jag har en roll att gå in i. Jag märker att jag har en
tydligare roll för andra och det är fint. Framförallt i
Ryssland kunde jag märka att de såg mig som en
dansare, även om de inte sett mig dansa.

- Känner du att utbildningen du fått hos ShareMusic
har lett dig vidare på något sätt?
Absolut! När jag kommer in på ett uppdrag går jag in
i rollen som workshopassistent och börjar automatiskt
tänka på saker jag lärde mig under utbildningen, vad
jag ska göra och inte göra. Jag blir ledarnas extra hand
och ögon. Jag har blivit bättre på att ta egna initiativ,
20

Seminarium i Sankt Petersburg, på
inbjudan av Sveriges Generalkonsulat
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VÅRT ARBETE I BELARUS
Sofit

FN i Belarus tilldelade oss ett intyg för vårt tidigare
arbete i Belarus med texten; ”Certificate of Appreciation
for outstanding commitment to leaving no one behind
in achieving the Sustainable Development Goals and
building an inclusive society in Belarus”.

Projekt Sofit avslutades under 2017 med två händelserika dagar i februari i Minsk. Vi har försökt nå ut
bredare i konstnärliga kretsar och fick möjlighet till ett
möte med vice-rektorn på Belarusian State Academy of
Arts och en lärare inom scenkonst – mycket intressant
och lärorikt!

Filmserie om kreativt arbete
i inkluderande grupper
För att göra kunskap om inkluderande arbetsmetoder
tillgänglig har vi skapat filmserien Kreativt arbete i
inkluderande grupper. Det är ett undervisnings- och
metodmaterial, som ska användas i undervisning samt
finnas tillgänglig hos det Nationella centret för
inkluderande utbildning i Belarus.

Slutseminarium i Minsk

Tillsammans med vår partner M.Tank Universitetet
höll vi ett slutseminarium inom projekt Sofit, där vi utvärderade projektet och delade upplevelser och erfarenheter. Ett av projektets bästa resultat var uppstarten av
universitetskursen Musikaliskt och sceniskt skapande
som verktyg för inkludering.

Filmerna handlar om hur man planerar och genomför
konstnärliga workshops, arbetar med en blandad grupp,
skapar material och förbereder en föreställning. Inspelningen genomfördes på Mosaikteatern i Stockholm.

Det finns en ömsesidig vilja att fortsätta samarbetet på
lång sikt, och därför skrevs ett samarbetsavtal mellan
M.Tank Universitet och ShareMusic, vilket i sig var en
historisk händelse. För en akademisk institution är det
ovanligt att ha en ideell organisation som partner och
vi lär vara den första!

Sofit. Slutseminarium i Minsk
tillsammans med våra projektpartners.
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IncArtLab

Det blev en uppskattad övning, både under workshopen och i avslutningsvisningen, som båda grupperna
tog på stort allvar och gick in i med mycket lekfullhet.

Projektet IncArtLab försöker hitta nya arbetssätt för att
göra museer i Belarus mer tillgängliga för alla. I december 2017 genomfördes det första av fyra konstnärliga
labb inom projektet, i samarbete med det nationella
konstmuseet i Minsk. Vårt team ledde workshops som
undersökte hur man kan arbeta konstnärligt på ett
inkluderande sätt.

Film, performance och publiksamtal
En undersökning i vad som är möjligt att skapa och
omskapa mellan fyra ramar och träning i att komma
fram till det, gjordes inom gruppen. De två filmerna
loopades tillsammans med musik som var inspelad och
skapad gemensamt.

Konstnärligt labb på museet
Deltagarna var en blandad grupp av elever och lärare,
magisterstuderande från Konst-akademin och medarbetare från M.Tank Universitetet som möttes mellan
tavlor och skulpturer på museets övervåning.

Filmerna ingick sedan i avslutningsvisningen tillsammans med performance på olika ställen i salen, med
sång, dans och en film som visade en del av processen.
I slutet framförde alla deltagare med hjälp av teckenspråk, musik och röst orden ”Överraska världen, och
världen kommer att överraska dig.”

Där jobbade vi med ljud, röst, det visuella, och kroppen
genom att skapa levande statyer och improvisation.
Vi undersökte sättet vi upplever konst på genom
konkreta övningar som att röra sig runt och gestalta,
härma, känna på eller genom att titta på ett konstverk
upp och ner.

Visningen avslutades med ett publiksamtal där många
fördjupande och intressanta frågor ställdes. I publiken
fanns två konstnärer, Vasilij Zenko och Vasilj Sumarev, vars tavlor var några av dem som användes under
labbet.

Under en övning med en green screen fick deltagarna
jobba i två grupper och spela in en film med en tavla
som utgångspunkt och bakgrund. Tack vare det gröna
tyget kunde deltagarna själva ta plats i tavlorna de valt
och interagera med sin omgivning och varandra.

IncArtLab. Workshop på konstmuseet
i Minsk
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VÅRT ARBETE I RYSSLAND
Kluchi

”Jag upptäckte ett annat sätt att se på det konstnärliga
arbetet. Utifrån erfarenheter från workshopen så är
det just själva vägen till föreställningen, hela den
skapande processen som är mer intressant än resultatet. Det är väldigt kul att använda improvisation på
olika plan: inom arbete med musikinstrument, med
dans och pantomim. Du känner dig friare!”

Vårt internationella projekt Kluchi – keys to creativity
i nordvästra Ryssland i samarbete med Supporting
Experimental Rehabilitation Centre for Children with
Special Needs fortsatte med framgång. I början av året
åkte våra partners på turné till Kargopol, Velsk och
Krasnoborsk för att sprida kunskap om inkludering
genom föreläsningar och praktisk undervisning i dans.
De lyckades att nå brett ut till representanter från olika
branscher och skapa positiv opinion kring inkluderingsfrågan.

Ilja Gorsjkov, lärare rehabiliteringscenter, Kargopol

”Min syn på inkludering har förändrats! Alla har rätt
att uttrycka sig inom konsten på sitt eget sätt. Efter
att ha deltagit i dessa workshops har vi skapat en
inkluderande dansgrupp och funderar på att bjuda in
några tjejer som kan sjunga. Det är fortfarande lite
svårt att engagera människor, men vi ska fortsätta
arbetet – det är viktigt både för individer och för
samhället!”

Workshops i Archangelsk
Under året arbetade vi med både praktiska workshops
och teoretiskt arbete, kring hur man skapar en inkluderande aktivitet. De som först deltog var representanter från olika kommuner och i slutet av året tillkom
verksamma inom teater, dans, musik eller undervisning
från Archangelsk stad och hela regionen. Tillsammans
med vårt team av konstnärliga ledare och workshopassistenter utforskade de vårt arbetssätt och olika
konstnärliga uttryck.

Kluchi. Workshop i Archangelsk.

Irina Saukova, chef familje- och ungdomspolitik,
Leshukonsk
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Samarbete med Generalkonsulatet
Inbjudna av Sveriges Generalkonsulat arbetade vi i
Sankt Petersburg och Archangelsk under hösten och
vintern, för att gagna arbetet för inkluderande scenkonst i nordvästra Ryssland.

AccessAbility
Under hösten deltog vi inom ramen för fotoutställningen AccessAbility, som har turnerat både i Ryssland och
andra länder. Vi genomförde ett seminarium Inkluderande konstnärligt arbete. Hur kan alla delta på
lika villkor? och även en workshop inom musikteknologi
med tonsättaren Paul Bothén. Paul framträdde också
på invigningen av AccessAbility med den nyskapade
ensemblen Pitersonic som gjorde stor succé.

Framträdande i Sankt Petersburg.

Främjarresa

Dessutom fick vi en fantastisk möjlighet att träffa
studenter och lärare samt de som jobbar inom rehabilitering och kultur – Sophia föreläste på Universitetet för
drygt 150 personer. Det finns intresse från Universitetets
sida att samarbeta med oss framöver.

I december anordnade Generalkonsulatet en främjarresa till Archangelsk, där Sophia medverkade under en
presskonferans och ett rundabordssamtal med representanter från både organisationer och institutioner.
Det var ett bra tillfälle för nätverkande och presentation av vårt projekt Kluchi.

Workshop i musikteknologi, inom
ramen för AccessAbility.
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GLOBALA MÅLEN

Det gynnar hela branschen och stärker den inför framtida utmaningar. Idag används inte den kompetens som
finns och samhället går miste om en stor potential.

Vårt arbete knyter tydligt an till de globala utvecklingsmålen kring inkludering och hållbar utveckling. Under
året har vi fortsatt vårt arbete att lyfta de globala målen
under våra föreläsningar och i andra sammanhang.
Det gäller särskilt mål 4, mål 8 och mål 10.

STATISTIK 2017

Med erfarenheter från såväl kortare samt längre anställningar hos oss, får många en ny grund för vidareutveckling och ökar sin kapacitet och attraktivitet på
arbetsmarknaden. Vi skapar arbetstillfällen fyllda av
kreativitet och innovation, med möjlighet att göra ett
bra jobb och samtidigt kompetensutvecklas.
Vi vill att fler gör detsamma!

Mål 4: God
utbildning för alla

Mål 10: Minskad ojämlikhet

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. Vi använder olika konstformer och
innovativ teknik för att ge alla möjlighet att delta.

ShareMusic 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 vill ge tillgång och möjligheter för alla att utbilda sig
inom kulturområdet. Därför erbjuder vi en inkluderande
lärandemiljö. 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.

Vi anställer kontinuerligt personer med olika funktionsförmågor i våra ensembler, som informationsspridare,
workshopassistenter och föreläsare.
Genom våra föreställningar och kunskapsspridande
når vi ut till allmänheten, men också till kulturinstitutioner, arbetsgivare, utbildningar och beslutsfattare både i Sverige och internationellt. Vi visar att
inkludering är vägen till ett samhälle där människor
kan mötas, utvecklas och ta plats på lika villkor.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
ShareMusic är en inkluderande arbetsplats som främjar
mångfald. Vi vill ge fler tillträde att arbeta professionellt
inom kulturvärlden – oavsett funktionsförmåga.
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Övriga Sverige

VI UPPMÄRKSAMMAS

Bland Europas bästa exempel på
inkluderande scenkonst

Under året har vi nått ut i lite större kanaler, bland annat
publicerade Disability Arts International en artikel om
vår verksamhet och operaverket Shanghai, och en stor
rysk TV-kanal gjorde ett reportage om vårt projekt
Kluchi.

Det internationella kulturprojektet Un-Label hyllar
ShareMusic & Performing Arts som en av de tio bästa
kulturverksamheter i Europa, när det gäller att främja
mångfald på scenen. Enligt Un-Label ligger vi i framkant inom inkluderande scenkonst.

Prisbelönt dansfilm

Under 2017 publicerade Un-Label en skrift som ger
inblick i utveckling och tendenser inom den europeiska
scenkonsten med fokus på mångfald; Diversity – New
Approaches of Cultural Encounter in Europé. Tillsammans med nio andra kulturverksamheter presenteras
ShareMusics verksamhet, vision och värderingar.

Vår dansfilm The Eye Of the Norm (I normens öga)
vann ScreenDance Festivalens pris 2017 i Stockholm.
Filmen sätter ljuset på bristen av variation och mångfald i maktens rum och är mer än ett politiskt korrekt
budskap i konstnärlig form.

Med publiceringen vill man öka förståelsen och medvetenheten om professionella inkluderande projekt och
föreställningar i olika länder och kulturer.

”En dansfilm som tar upp ett aktuellt och viktigt
ämne med stil och känsla. Den berör och stannar
kvar i medvetandet, oförutsägbar, inkluderande och
generös.”

VI NÅR UT

SOCIALA MEDIER

Operan Shanghai var det som vi nådde ut bredast med
i svenska medier under året – både i traditionell media
och på webben. Vi fick ett par fina recensioner i några
tidningar, och även en större intervju i JönköpingsPosten med vår verksamhetschef Sophia Alexandersson
och Joakim Ragnarsson som spelade en huvudroll i
Shanghai. Linda Åkesson från ShareMusics ensemble
har bloggat på informations-plattformen 1177.se, där
hon skrivit om sitt liv som artist och om det som hänt
bakom kulisserna.

Twitter
Vi twittrade mycket inför och under våra aktiviteter
och när vi besökte andras evenemang. Bäst nådde vi
ut med MR-dagarna! Flest omnämnanden fick vi när
British Council twittrade ut artikeln om oss i Disability
Arts International. Vi når främst ut till vår målgrupp i
Sverige, Storbritannien och USA.

Internationella medier
Mediabevakningen har varit relativt stark i internationella medier. Dels fick vi möjlighet att berätta om vår
verksamhet på British Council webbsida och i deras
nyhetsbrev Disability Arts International, där Sophia
särskilt lyfte fram Shanghai. Vi kunde också bidra med
en berättelse från vårt projekt Sofit, till Forum Syds
årsrapport som når ut brett.
I Ryssland fick vi bra medial spridning både i Sankt
Peterburg och i Archangelsk-regionen. Till exempel
visades reportage om våra workshops inom projekt
Kluchi på den nationella TV-kanalen Rossia 1 i nyhetsprogrammet Novosti Pomorja som täcker Archangelskregionen. Information om våra aktiviteter spreds även
via Kulturministeriets webbsida.

Fakta: The Eye Of the Norm

Filmen är skapad av Helene & Alfons Karabuda.
Dansare: Per Holmberg, Linnéa Backgård, Destiny
af Kleen, Karin Ahlinder, Mary Hagman, Anna Westerberg, Tomas Börsbo, Helene Karabuda.

Facebook
Flest unika användare och flest visningar fick våra
inlägg där vi söker musiker till Bits&Pieces. Vi har nu
drygt 1 100 följare på Facebook och målgruppen består
av 60% kvinnor och 37% män - främst från Sverige,
Belarus och USA. Här i Sverige når vi ut bäst i
Göteborg, Stockholm och Jönköping.

I Belarus publicerade den största nationella tidningen
Belarus today en artikel om det första konstnärliga
labbet inom projekt IncArtLab. Samarbetet inom inkludering uppmärksammades även av en av de största
TV-kanaler ONT och av den största statliga
nyhetsbyrån Belta.

Dansare under inspelningen av
dansfilmen The Eye Of the Norm.
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Instagram

Webb

Vi nådde strax över 400 följare i slutet av året. Vi arbetade med Instagram under våra turnéer med MOSS och
Shanghai och fick bra spridning. Mest engagemang fick
våra inlägg från MR-dagarna, där vi specifikt jobbade
med Instagram. Besökarna i Oasen fick fota sig med
skyltar med texten ”Jämlik scen” och ”Kultur är också
en rättighet!”

När det gäller vår webbplats så når vi liksom tidigare år
främst ut i Sverige, följt av USA, Ryssland, Belarus och
Storbritannien. Målgruppen vi når är 65% kvinnor och
35% män, och besökarna är i främst i åldern 35-44 år,
men vi har många i kategorin 25-34 samt 45-54 också.
De sidor som hade flest besökare under året, förutom
sidan om oss, var aktuella kurser, projekt Initium samt
det konstnärliga labbet i Minsk. En positiv trend jämfört med tidigare år är att besökare stannar betydligt
längre på vår webbplats.

ANSTÄLLDA 2017
Under året har 36 personer från 15 olika kommuner arbetat hos ShareMusic:
Medarbetare på vårt kansli i Gränna och våra regionala kontor i Malmö och Göteborg
Workshopledare och workshopassistenter
Informationsspridare och ambassadörer
Ensemblemedlemmar

YouTube
Vi lade ut 18 nya filmer under året; många av dem
ingick i filmserien med intervjuer under arbetet med
Shanghai, som främst spreds via Shanghai-bloggen.
Målgruppen vi nådde kom från Sverige, USA, Portugal,
Belarus och Storbritannien. Den film som fick flest antal
visningar handlade om forskningsprojektet
DansResearch.

E-postutskick
Under året jobbade vi med flera riktade utskick; bland
annat till politiker och tjänstemän i Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Skåne.
Vi har fått fin feedback på flera av utskicken, både i
form av uppskattande ord samt fler besökare på våra
seminarier och andra aktiviteter.
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STYRELSE 2017

Ordförande Magnus Berntsson,
Göteborg

Ledamot Susanne Spicar,
Göteborg

Ledamot Mats Andersson,
Göteborg

Ledamot Svante Runnquist,
Vallda

Ledamot Alf Österdahl,
Gränna

Ledamot Ewa Pihl Krabbe,
Kristianstad
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VI TACKAR

VÅRA FINANSIÄRER, PARTNERS OCH UPPDRAGSGIVARE 2017

JÖNKÖPINGS LÄNS

MUSEUM

ShareMusic & Performing Arts

Box 56, 563 22 Gränna

www.sharemusic.se		 info@sharemusic.se
Foto: ShareMusic & Performing Arts, Tilo Stengel, Alfons Karabuda, Aleksandra Titova
Maria Romanovskaja, Natallia Bratova, Anastasia Voronzova, Anna Klimova, Sergey Nikolaev.
Grafisk form: Åsa Rosén
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