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Alla människor ska ha möjlighet
att uttrycka sig konstnärligt i en värld
där olikheter ses som värdefulla.
ShareMusic & Performing Arts
är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. Vi är en utvecklingsplattform och
resurs som samverkar med konstnärliga institutioner och organisationer, kulturskapare och konstnärer samt
utbildare på alla nivåer. Vi är en lokal, regional, nationell och internationell plattform som stöttar och utrustar
för ett varaktigt inkluderande arbete inom hela konst- och kulturområdet. Vi erbjuder samarbete, utbildning
och kompetensutveckling som vi anpassar efer behov och önskemål.
Kollaborativa processer och innovativ teknik främjar konstnärlig utveckling och ökat deltagande.
Vår verksamhet har en tydlig internationell inriktning med ett mångfacetterat nätverk för samverkan. Allt
arbete utgår från mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, särskilt FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
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INLEDNING
Kommer ni ihåg år 2019? Det var på många sätt en
enklare tid. En tid med mycket framtidstro, spännande
utvecklingsarbeten och sociala interaktioner i verkliga
livet.
När jag skriver denna inledning till vår verksamhetsberättelse för 2019 känns förra året som en avlägsen tid,
även om det bara är några månader bort. Det är inte det
att vi i ShareMusic & Performing Arts inte längre känner framtidstro eller arbetar med spännande utvecklingsprojekt, för det gör vi. Det handlar istället om det
faktum att ingen längre vet vad som väntar runt hörnet
eller hur man ska agera mitt i en pandemi. Det är nytt
för alla. Det påverkar givetvis hela kulturvärlden liksom
allt annat runt omkring oss. Vi har dock blivit duktiga
på att hantera våra sociala interaktioner digitalt istället.
Det är kanske inte samma sak men det fungerar riktigt
bra.

Magnus Berntsson

Stifelsen Signatur, Svenska Institutet, Forum Syd och
ICLD. Jag vill även tacka Sophia och alla dina medarbetare, numera utspridda över landet, för era storartade
insatser i vårt uppdrag att vara ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering och
därigenom skapa en mer jämlik scenkonst.

Jag vill i alla fall slå fast att 2019 var ett särdeles bra år
för ShareMusic & Performing Arts och jag är övertygad
om att du också kommer att se och uppleva detsamma
när du läser igenom denna sammanställning om vad
som genomförts. Som alltid vill jag också rikta ett
särskilt tack till våra fnansiärer och partners: Västra
Götalandsregionen, Region Skåne, Region Jönköpings
län, Jönköpings kommun, Kulturrådet, Arvsfonden,

Magnus Berntsson,
Ordförande

ShareMusic befnner sig i en viktig omvandlingsprocess
där kunskap förädlas och ny verksamhet mejslas ut
baserad på vår långa erfarenhet. Vi lyssnar in och får
insikter som bidrar till fer perspektiv i arbetet. Det är
viktigt och nödvändigt för att stärka oss och tydliggöra
vår roll som nationellt kunskapscenter för konstnärlig
utveckling och inkludering. Verksamheten börjar delvis
förändras, men oavsett vad vi gjorde igår eller gör idag
så behöver ingen tvivla på vår drivkraf: alla människors lika värde och jämlika möjligheter att uttrycka
sig konstnärligt. Just nu är vårt uppdrag viktigare än
någonsin – att bidra till ett hållbart och inkluderande
samhälle och fortsätta värna om mänskliga rättigheter.
Sophia Alexandersson

Sophia Alexandersson,
Verksamhetschef och konstnärlig ledare
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GLOBALA MÅLEN

inom kulturvärlden – oavsett funktionsförutsättningar.
Det gynnar hela branschen och stärker den inför framtida utmaningar. Idag används inte den kompetens som
fnns och samhället går miste om en stor potential.

Vårt arbete knyter tydligt an till de globala utvecklingsmålen kring inkludering och hållbar utveckling. Vi
fortsätter att lyfa de globala målen under våra föreläsningar och i andra sammanhang, vilket vi får fn respons på från åhörare. Vi fokuserar särskilt på följande
mål:

Med erfarenheter från såväl kortare som längre anställningar hos oss, får många en ny grund för vidareutveckling, ökad 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 fer gör detsamma!

Mål 4: God
utbildning för alla

På våra utbildningar och kurser arbetar vi med ett
inkluderande arbetssätt som låter människor med olika
bakgrund, erfarenheter och funktionsförutsättningar
arbeta sida vid sida, på lika villkor. Vi använder olika
konstformer och innovativ teknik för att ge alla möjlighet att delta.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Vi vill också att alla ska få möjlighet att utbilda sig
inom kulturområdet. Därför erbjuder vi en inkluderande
lärmiljö. 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 funktionsförutsättningar i våra ensembler, som informationsspridare, workshopassistenter och föreläsare.

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.

Genom 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 fer tillträde att arbeta professionellt

m
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ARBETET SOM NATIONELLT
KUNSKAPSCENTER TAR FORM
Under 2018 beviljades Region Jönköpings län, Region
Skåne och Västra Götalandsregionen treårigt
utvecklingsstöd från Kulturrådet, för att omvandla
ShareMusic till ett nationellt kunskapscenter. Det
övergripande målet med kunskapscentret är fer utövare och upphovspersoner med funktionsnedsättning.
Därmed är implementering av inkluderande metoder
och arbetssätt i kulturens hela ekosystem den viktigaste
processen för kunskapscentret att driva.

medverkat vid konferenser och lyf frågan om inkludering i olika sammanhang. Ett sådant exempel var
Riksteaterns dialogsamtal om tillgängliga scener där vi
blev inbjudna av en ren tillfällighet, och nu är drivande
i att samla aktörer med rätt erfarenheter och kunskap
för ett gemensamt påverkansarbete under 2020. Sophia
Alexandersson medverkade även i år under Almedalsveckan i Visby vid ett samtal arrangerat av studieförbundet Bilda.

Vi befnner oss nu halvvägs in i arbetet, vilket givetvis
har präglat verksamheten under året. Som utvecklingsplattform och resurs samverkar vi med konstnärliga
institutioner och organisationer, kulturskapare och
konstnärer samt utbildare på alla nivåer. Vi ska förmedla, sammanföra, samarbeta och samtala med, utrusta
och stötta dem i deras arbete med inkludering så att det
sker strategiskt och långsiktigt. Vi efersträvar synergiefekter där vi erbjuder verktyg för att tillverka egna
nycklar, sedan ska verksamheterna själva låsa upp sina
dörrar, bjuda in och ge plats.

Akademiskt råd
I arbetet med att etablera det nationella kunskapscentret, har ett akademiskt råd bildats för att även förankra
verksamheten vetenskapligt. Det veriferar och säkerställer att vi håller oss uppdaterade och relevanta såväl
nationellt som internationellt. Medlemmar är Beata
Alving från Stockholms konstnärliga högskola, Patricia Alessandrini från Stanford University i USA, Petra
Frank från Högskolan för scen och musik i Göteborg,
Deborah Kelleher från Royal Irish Academy of Music,
Vera Khitruk från M. Tank Pedagogiska universitetet i
Minsk, Sofa Kjellström från Jönköping Academy, Frank
Lyons MBE från Ulster University på Nordirland och
Nigel Osborne från Edinburgh University. Under rådets
första möte på Högskolan för scen och musik i Göteborg, lade de upp en strategiplan för sitt fortsatta arbete.

Ökad nationell närvaro
I och med att vi nu är ett nationellt kunskapscenter, har
det varit viktigt att synas, medverka och närvara i allt
större utsträckning runtom i landet. Vi har besökt och

ShareMusics akademiska råd. Från vänster till höger: Beata
Alving, Sofia Kjellström, Petra Frank, Vera Khitruk, Sophia
Alexandersson, Deborah Kelleher, Nigel Osborne, Frank Lyons
MBE. Saknas på fotot: Patricia Alessandrini
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Västra Götaland

VÅRT ARBETE I VÄSTRA GÖTALAND
Konstnärlig utveckling

Omvärldsbevakning och nätverk

Repetitionsperiod Bits & Pieces: Elefantöra och
Gageego!

Konferensbesök: Leva och fungera

ShareMusicLab: Initium, tre perioder

Medverkan: KSU-dag

ShareMusicLab: Training Lab

Konferensbesök: The Art of Facilitating Co-production
Transdisciplinary Research Projects

Göteborg

Göteborg

Göteborg

GöteborgsOperan, Göteborg
Kulturfabriken, Skövde

Göteborg

Residens: Initium, mentorsprogrammet
Elementstudion, Göteborg

Konsert: Initium, mentorsprogrammet
Elementstudion, Göteborg

Övrigt

Kunskapsdelning och lärande

Kurs: Figurteater och slagverk

Årsmöte ShareMusic

Seminarium: Bits & Pieces

Referensgruppsmöte: Initium

Sharesymposium: Initium

Möte: ShareMusics akademiska råd

Göteborg

Kulturfabriken, Skövde

GöteborgsOperans Skövdescen, Skövde

Högskolan för scen och musik, Göteborg

Högskolan för scen och musik, Göteborg

Högskolan för scen och musik vid Göteborgs
universitet, Göteborg

Prova-på-workshop: musikteknologi,
fokus samskapande

Musik i tanken, Karlsborg

Föreläsning: Peter Larsson

Vuxenhabiliteringen, Skövde

Uppdrag: workshops musikteknologi,
fokus samskapande

Mölndals kulturgaranti, Mölndal

Uppdrag: föreläsning, introduktion inför workshop
Sigrid Rudebecks gymnasium, Göteborg

Uppdrag: workshop i musikteknologi och dans

Sigrid Rudebecks gymnasium, Göteborg

Föreläsning: Unlocking Doors in the Performing Arts –
Technology as a Tool for Inclusion
SUITCEYES symposium Haptic Communication,
Borås
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Västra Götaland

MMK OCH TURNÉ
I MÖLNDAL

SHAREMUSICLAB
GÖTEBORGSOPERAN

På uppdrag av Mölndals kulturskola besökte vi fyra
grundsärskolor och alla klasser i årskurs 4 i hela
kommunen. Uppdraget skedde inom ramen för Mölndals kulturgaranti som ska ”stärka lärprocesser som
handlar om identitet och omvärld – förmåga att samarbeta och sätta sig själv i ett sammanhang”. Vårt uppdrag
handlade om att låta sammanlagt ca 700 elever få prova
på kreativt, jämlikt musikskapande med musikteknologi. För uppdraget tillverkades ShareMusics Mobile
Music Kit, MMK – en smidig och transportabel låda
fylld med alla de musikteknologiska instrument som vi
brukar presentera i en workshop. Fördelen med MMK
är att eleverna inte behöver åka någonstans, utan vi kan
åka till dem och hålla en workshop på deras egen
hemmaplan.

I tre kortare labbperioder på GöteborgsOperan samarbetade Ann-Kristin Jones, operasångerska, Per Larsson,
musiker och tonsättare, och Joakim Ragnarsson, artist.
Alla tre hade träfats förut i operan Shanghai och nu
fck de återigen arbeta tillsammans under ledning av
regissören Stephen Langridge. I det första labbet utforskade de vad som hände när deras olika röster möttes,
med Monteverdis opera Orpheus som utgångspunkt.
När labbet sedan fortsatte några månader senare, förfyttades fokus till kommunikation och samskapande
och nya frågeställningar undersöktes. Hur kommunicerar vi i skapandet för att göra alla lika delaktiga när
alla inte har ord och språk att tillgå? Vad händer när
vi använder fysisk kommunikation istället för verbal
sådan i musikskapande? Det var verkligen ett laborativt
arbete där deltagarna skapade tillsammans med fera
olika aktiva sinnen.
Labbet är en del av Arvsfondsprojektet Initium.
Ett lyckat labb är ett labb där du lär dig något.
Stephen Langridge, operaregissör

MMK i klassrummet.

Ann-Kristin Jones, Joakim Ragnarsson, Stephen Langridge
och Per Larsson återförenade på GöteborgsOperan.

7

Västra Götaland

TRAINING LAB SKÖVDE

SHARESYMPOSIUM

I detta labb låg fokus på metodutveckling samtidigt som
det var en fortsättning på projektet Bits & Pieces. Syfet
är att främja utvecklingen av inkluderande ensembler.
Labbledare var tonsättaren Karen Power som även hade
en viktig roll i arbetet med Bits & Pieces. Labbet var
indelat i två delar: första delen innebar förberedelser för
att arbeta med inkluderande processer. I den andra delen fck labbdeltagarna använda sitt förarbete i praktiskt
inkluderande arbete med en grupp från Musik i tanken,
en daglig verksamhet i Karlsborg. Labbdeltagarna var
fyra musiker från Sverige, Ryssland och Irland.

Vilken dag det blev på Högskolan för scen och musik i
Göteborg! Det var det tredje symposiet vi genomförde
under 2019. De tidigare symposierna genomfördes i
Nässjö och Västerås. Våra symposier har utvecklats till
en arena för samtal, diskussioner och belysande av goda
exempel inom konstnärlig utveckling och inkludering.
Men framförallt har de blivit en viktig knutpunkt.
Under eventen utbyts erfarenheter och kunskap och
kontakter knyts över konstarter, sektorer och landsgränser. Det känns viktigt för ShareMusic i rollen som
kunskapscenter att kunna erbjuda dessa tillfällen där
frön till samverkan kan gro och många olika perspektiv
får ta plats. En mötesplats med goda förutsättningar
för både framtida konst, forskning och internationellt
nätverkande. Genomfördes med stöd av Arvsfonden.

Labbet blev fem otroligt intensiva dagar med mycket
skratt, diskussioner och musikskapande. Under labbets
första två dagar förberedde Karen Power de deltagande
musikerna med användbara och fexibla verktyg inför
arbetet som skulle komma att ske i nästa fas. Dag tre
anslöt gruppen från den dagliga verksamheten som
labbets egen ”in-house” ensemble. Under den färde
dagen av labbet tog Karen ett kliv tillbaka och lät de
fyra musikerna ta över som ledare då de fck jobba med
ensemblen i två grupper. Labbet avslutades med en
sharing där de möttes i helgrupp och spelade upp vad
de jobbat med i de olika grupperna.

Delar av symposiets framtidspanel:
Eddie Wheeler, Erik Fägerborn och
moderator Catharina Bergil.

Labbet genomfördes med stöd av Stifelsen Signatur.

Karen Power i samtal med de deltagande
musikerna under labbets första dagar.
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Västra Götaland

KURS: FIGURTEATER
OCH SLAGVERK

Stenberg. Han berättade att när Emanuel är med
på någon aktivitet, kan de tolka Emanuel om
kvällarna. Då är allting tyst och de kan i princip
göra en utvärdering genom att se på hur Emanuel
är när allt är lugnt.

Underbart, professionellt, stor empati och inlevelse,
skaparlust, nyfkenhet, kreativitet, samhörighet och inte
minst gemenskap – det var många positiva ord som
hördes på utvärderingen av kursen i fgurteater och
slagverk. Kursen ägde rum på Skövde Kulturfabrik och
stadsmuseum under ledning av Karin Styvers, skådespelare, och Finn Björnulfson, musiker. Bland kursdeltagarna fanns en salig blandning av personer med olika
bakgrund och erfarenheter. Emma gick till exempel
kursen som fortbildning i arbetet som dramapedagog
och Marika gick kursen på rekommendation av en
kollega på museet där hon jobbar.

– Du kan ju inte prata, säger Emanuels pappa till
sin son, men ofa skrattar du och ler och lever dig
in. Jag upplever det som att du om kvällarna går
igenom vad du upplevt, minns det som hänt under
dagen. Nu har vi varit här i fyra dagar och jag upplever att du har varit väldigt stimulerad, Emanuel.
När han säger det sista ler Emanuel stort.

Emanuel
Emanuel gick kursen för att ShareMusics metoder
och arbetssätt passar honom väldigt bra och ger
möjligheter till delaktighet där andra verksamheter inte är lika inkluderande.
Emanuel var på kursen tillsammans med sin
pappa och sina två assistenter. Emanuel kan inte
prata själv, men efer föreställningen fck vi en
pratstund med Emanuel och hans pappa, Martin

Emanuel med sina assistenter.

– Det har varit väldigt spännande och roligt att få jobba inkluderande tillsammans med alla möjliga människor. Att känna
att det är högt i tak, att vi har olika erfarenheter, bakgrund och
förutsättningar – genom det berikar vi varandra.
Kursdeltagare.
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Skåne

VÅRT ARBETE I SKÅNE
Konstnärlig utveckling

Övrigt

Konsert Bits & Pieces: Elefantöra och Gageego!

ShareMusic Frukostmöte

Malmö

Lund Contemporary, Lund

Studiebesök: Nationellt kunskapscenter för
dövblindfrågor

Kunskapsdelning och lärande

Lund

Kurs: Stumflm del 1

Operaverkstan, Malmö Opera, samt Carbs Collective,
Malmö

Kurs: Stumflm del 2

Skånes dansteater, Malmö

Workshop: musikteknologi, fokus samskapande

Samarbete med Bästa Biennalen, Lunds konsthall,
Lund

Föreläsning för lärarstudenter

Malmö Musikhögskola, Malmö
Filmmusik skapas.

Nätverksträf: Tema musik

Malmö

Uppdrag: workshop musikteknologi,
fokus samskapande

Barn och Ungdomshabiliteringen, Malmö
Omvärldsbevakning och nätverk

Konferensbesök: Rantafej – Region Skånes
Kulturpolitiska forum
Malmö

Konferensbesök: Scensveriges extrainsatta årsmöte
Malmö

En annorlunda frukost med MMK.

Konferensbesök: Bästa Biennalen
Malmö

Konferensbesök: Social Innovation Summit
Malmö
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Skåne

ELEFANTÖRA PÅ
LUND CONTEMPORARY

Music Kit, så publiken själva fck prova på samskapande
med fokus på musikteknologi under ledning av Jonas
Jonasson som en kreativ avslutning på frukosten.

KURS: STUMFILM X 2

Lund Contemporary är en festival för samtida konstmusik som Odeum, Lunds universitets musikcentrum,
arrangerar i samverkan med en rad lokala och regionala
aktörer. Under festivalen gav Elefantöra och Gageego!
en lunchkonsert där de tillsammans framförde verk
som komponerats inom vårt projekt Bits & Pieces. Verk
komponerade särskilt för ensemblen av studenter från
masterprogrammet i komposition vid Musikhögskolan
i Malmö uruppfördes, samt verk som tonsättarna Karen
Power och Tomas Hulenvik Klingberg komponerat för
ensemblen tidigare. Med konserten avslutades residenset ShareMusicTechLab som inleddes i oktober 2018 i
samarbete med Musikhögskolan i Malmö, Inter Arts
Center och Lund Contemporary.

Hösten 2019 arrangerade vi två kurser på temat stumflm i Malmö. Under den första kursen på Operaverkstan fokuserade vi på själva flmen. Under ledning av
Helene Berg, animatör och regissör, och Jonas
Jonasson, tonsättare och musiker i bob hund, skrev
deltagarna manus, agerade och spelade in själva stumflmen. När det sedan var dags för den andra kursen,
skapades musiken till flmen.
Kursdeltagarna var en blandning av helt nya deltagare,
några som hade gått fera ShareMusic-kurser och någon
som varit på en av våra allra första kurser, men nu kom
tillbaka. Deltagarna har uttryckt att de tycker vi hann
med väldigt mycket tillsammans, men i ett avslappnat
tempo. Alla har sin egen ingång i varför man väljer att
gå en kurs och hittar olika saker som är givande och
utvecklande för en själv. En deltagare tyckte det var
värdefullt att få följa ledarnas arbete och den kreativa
processen, för en annan var det mest utvecklande att
våga prata med andra människor. Det är helt olika
perspektiv, men efersom vi lär av varandra genom
skapandet, går det utmärkt att arbeta tillsammans och
samtidigt utvecklas individuellt.

FRUKOSTSEMINARIUM
PÅ MALMÖKONTORET
Tillsammans med Bästa Biennalen anordnade vi ett
frukostseminarium på vårt kontor i Malmö. Vi presenterade vår verksamhet och Bästa Biennalen berättade
om sitt arbete. Gästerna var inbjudna kulturaktörer från
regionen och Skånes taltidning var där och gjorde en
lång intervju med oss. Vi hade även med vårt Mobile

Elefantöra och Gageego!
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Jönköpings län

VÅRT ARBETE I JÖNKÖPINGS LÄN
Övrigt

Konstnärlig utveckling

Konferensbesök: Regionalt kulturforum

Dansresidens: Work
Jönköping

Gislaved

Repetition: Elefantöra och Gageego!

Styrelseinternat

ShareMusicLab: Initium

Gemensam mentorsträf: Initium

ShareMusicLab: Crossing Motion

Referensgruppsmöte: Nationellt kunskapscenter

Gränna

Nässjö

Kulturhuset Spira, Jönköping

Nässjö

Jönköping

Västerås konserthus, Västerås

ShareMusicLab: Human vs Machines
Gnosjö

Kunskapsdelning och lärande

Introduktionsmöte: Initium

Inför ShareMusicLab, Kulturhuset Spira, Jönköping

Presentation av kunskapscentret för regionerna
Jönköping

Sharesymposium

Kulturhuset Pigalle, Nässjö
Adrian Lee och Sophia Alexandersson under
symposiet i Nässjö.

Omvärldsbevakning och nätverk

Medverkan: Dansdialog
Bodafors

Utställare och konferensbesök:
Kommunikationsdagen

Jönköpings universitet, Jönköping

12

Jönköpings län

SHARESYMPOSIUM
I NÄSSJÖ

GNOSJÖANDAN:
HUMAN VS MACHINES

På Kulturhuset Pigalle i Nässjö och på Västerås konserthus arrangerade vi under 2019 två internationella
symposier med titeln Sharesymposium – Musikteknologi, inkludering och innovation – Om inkludering som
utgångspunkt för konstnärlig och teknologisk innovation.
Bland gästerna kan nämnas Deborah Kelleher, rektor
för Royal Irish Academy of Music, professor Frank
Lyons MBE från Ulster University, grundare av konceptet Inclusive Creativity, musikern och kompositören
Adrian Lee som jobbar mycket med taktil notation,
kompositören Jesper Nordin som skapat det digitala
tonsättarverktyget Gestrument och verksamhetschefer
som har arbetat eller vill arbeta mer inkluderande.

Första veckan i december genomförde vi ett ShareMusicLab i Gnosjö med stöd av Stifelsen Signatur. Labbet
leddes av den brasilianska koreografen Wagner
Moreira och den svenska tonsättaren Anna Gustavsson.
Medverkade gjorde också WORK-ensemblen och Liv
Dahlstrand och Gusten Aldenklint från Elefantöra.
Temat för labbet var mötet mellan maskin och
människa och att undersöka saker som är viktiga för
hela systemet, som arbete, för att sedan översätta det
genom kroppen. Vi började med att undersöka vad som
händer när människor försvinner från alltmer automatiserade tillverkningsprocesser och vilka avtryck processerna lämnat i människans fysiska behov av rörelse.

Som en del av symposiet framförde Elefantöra och
Gageego! återigen de verk som komponerats i samband
med projektet Bits & Pieces. Gäster och publik fck även
möjlighet att prova på vårt MMK, Mobile Music Kit,
som en av gästerna kallade the Magic Mobile Music Kit,
under ledning av Jonas Jonasson och Tomas Hulenvik
Klingberg.

Under veckan besökte labbteamet gamla och nya fabriker i Gnosjö för att undersöka Gnosjöandan och hur vi
människor relaterar till maskiner. De mötte fabriksarbetare som delade med sig av sina berättelser, vilket gav
en inblick i samhället. Det blev en intensiv vecka där
varje dag genererade kreativt arbete i en rasande takt
tack vare öppenheten och lyhördheten hos samtliga inblandade. Ljud och rörelse tog avstamp i de gemensamma mötena med människor och maskiner och gruppen
kom nära både samhället, dess anda och varandra.

Symposiet genomfördes med stöd av Region Jönköpings län och Kulturrådet.

Utforskande av rörelser och musik i Gnosjö.
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SHAREMUSICLAB
SPIRA

Inkluderande arbetsmetoder
Fokus låg på inkluderande arbetsmetoder och i smågrupper skapade musikerna kortare musikstycken tillsammans. I varje grupp fanns en eller två musiker från
ShareMusic och fem musiker från sinfoniettan. Nigel
Osborne har lång erfarenhet av inkluderande
processer och använder metoderna i stora som små
projekt runtom i världen i utsatta områden som fyktingläger och områden som präglas av politiska oroligheter. I detta labb fck deltagarna ta del av Osbornes
arbete och den musik som skapades av deltagarna tog
Osborne sedan vidare till Beirut där han arbetade med
fyktingbarn.

På kulturhuset Spira i Jönköping genomförde vi vårt
första labb med en orkester. Jönköpings Sinfonietta fck
möta fem musiker från ShareMusic i ett fyra dagar långt
labb under ledning av kompositören Nigel Osborne.
Med sig hade han även violinisten och curatorn Tristan
Gurney från Royal Northern Sinfonia och tonsättaren
Tomas Hulenvik Klingberg. Labbet är en del av projektet Initium som genomförs med stöd av Arvsfonden.

Vårt team på Spira: Jan Hansen, Tomas
Hulenvik Klingberg, Nigel Osborne,
Tristan Gurney och Sophia Alexandersson.

Solnedgång vid Vättern bidrog med
inspiration till labbarbetet på Spira.

Fokuserat skapande.
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Omvälvande dagar
För musikerna i Jönköpings Sinfonietta var detta fyra
omvälvande dagar där de kastades utanför sin bekvämlighetszon och fck möta musiker som de aldrig
annars möter i sin vardag i orkestern, instrument som
de aldrig spelat ihop med förut och i arbetsprocesser
som var helt nya för dem. Flera uttryckte att de kände
en stor osäkerhet till en början när de inte ens hade
noter att spela efer, men fann snart en njutning i att få
bidra till skapandet på ett sätt som de aldrig gör i sitt
dagliga arbete.
– När vi hamnade i smågrupperna fick jag
verkligen visa framfötterna eftersom jag
fick leda de andra. Jag är inte van vid det,
jag är van vid att få instruktioner hur jag
ska göra. Att jag fick bestämma hur det
skulle vara och ha med min egen text, det
var superkul och gav mig mycket energi.
Det betyder mycket för självkänslan och
självförtroendet och ja, allting liksom.
Linda Åkesson, artist

– Jag har jobbat så länge som klassisk
musiker så den här veckan behövde jag för
att utvecklas på egen hand.

– Det borde vara en självklarhet att man jobbar
med det här i musikinstitutioner och orkestrar, jag
tycker det är väldigt givande för alla.
Adrian Roach, oboe Jönköpings Sinfonietta

Katarina Bergendahl Högsta,
violin Jönköpings Sinfonietta (till höger)

Klassiska och mer moderna instrument
sida vid sida.
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CROSSING MOTION

Samskapande, inkluderande,
tvärkonstnärligt

Med Crossing Motion vill vi hitta nya sätt att skapa
konst genom de tre hörnstenarna samskapande –
inkluderande – tvärkonstnärligt utvecklande arbete.

Crossing Motion är ett treårigt forskningsprojekt som
fnansieras av Kulturrådet. Region Jönköpings län är
projektägare och samarbetspartners är Västmanlandsmusiken, Stockholms konstnärliga högskola, Candoco
Dance Company och Royal Northern Sinfonia. Under
projektet arbetar vi med konstnärliga labb – både i
Sverige och Storbritannien. Under dessa labb kommer
även en forskare från Stockholms konstnärliga högskola
att följa arbetet för att undersöka vad som händer i en
samskapande arbetsprocess; co-production. Projektet
ska avslutas med en forskningsrapport som presenteras
under det sista projektåret.

Under projektets tre år kommer vi att utforska, utveckla
och fördjupa kunskapen kring interdisciplinär coproduction. Projektet undersöker befntliga hierarkier,
maktförfyttning och överlåtandet av ägandet till alla
deltagare i processen. Vad händer med konsten och
dess uttryck i samskapande konstnärliga processer där
dessa förfyttningar sker?

Dansaren Christina Ohlsson och Örjan
Högberg, viola, Västerås Sinfonietta, i nyfiket
möte.

Tvärkonstnärliga experiment i Västerås
konserthus.

Labbledarna Jonas Jonasson och Charlotte
Darbyshire.
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Ett av projektmålen är att ta fram samskapande
arbetssätt för att kunna skapa en föreställning, en coproduction.

Framgångsrikt första labb
Det första labbet inom Crossing Motion genomfördes
framgångsrikt på Västerås konserthus under 2019.
Musiker från Västerås Sinfonietta, ShareMusics ensemble Elefantöra, dansare från vår WORK-ensemble och
Candoco Dance Company experimenterade tillsammans i fyra dagar under ledning av Charlotte Darbyshire, koreograf och konstnärlig ledare, Candoco Dance
Company, och Jonas Jonasson, tonsättare och musiker
från bland annat bob hund.
– När man står här och spelar så inser man
efter en stund att man släpper på både hämningar och vad man nu har för tankar, små
saker som sitter i vägen.
Anders Matell, fagott Västerås Sinfonietta

– Under det första labbet blev det tydligt vilken
synergiefekt, utbyte, växelskapande det blir när fera
konstformer möts på lika villkor i ett samskapande.
Alla upplevde ett nytt sätt att förhålla sig till sitt
skapande, sina instrument, sin kropp och rummet.
Camilla Eskel, dansutvecklare
Region Jönköpings län

Dansarna Jilda Hallin och Karin Delén.

Dansaren Destiny Af Kleen i samspel med
Örjan Högberg, viola Västerås Sinfonietta.
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VÅRT ARBETE NATIONELLT
Kunskapsdelning och lärande

Uppdrag: Föreläsning

Studiefrämjandet Värmland, Karlstad

Initium: År två av mentorsprogrammet

Uppdrag: Inspirationsdag med föreläsning, demo och
workshop

Individuella mentorsträfar och arbete över hela Sverige

Studiefrämjandet Värmland, Karlstad

Rekryteringsworkshop

Rekrytering av nya workshopledare, Stockholm

Omvärldsbevakning och nätverk

Sharesymposium: Initium

Västerås konserthus, Västerås

Konferensbesök: Folk och Kultur 2019

Fortbildning: Gestrument

Eskilstuna

Fortbildning för våra workshopledare och workshopassistenter, Stockholm

Monter och konferensbesök: Kulturskoledagarna
Stockholm

Presentation: ESAIM-dagen

Konferensbesök: SI Creative Force

Kungliga musikhögskolan, Stockholm

Stockholm

Seminarium: Som ni vill ha det!

Konferensbesök: Vem är din publik – ett seminarium
om publikutveckling

Scenkonstbiennalen 2019, Sundsvall

Seminarium: Kultur på lika villkor – vilka får synas
och ta plats med sitt skapande?

Varberg

Deltagare: Forum Syds seminarium om digital
säkerhet

Arr: Studieförbundet Bilda, Almedalsveckan, Visby

Presentation och samtal med studenter

Stockholm

Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Konferensbesök: SKL:s kulturkonferens

Uppdrag: Workshop musikteknologi,
fokus samskapande

Halmstad

Deltagare: Development Talks, SIDA

Studieförbundet Vuxenskolans projekt KiX, Halmstad

Stockholm

Uppdrag: Workshop musikteknologi,
fokus samskapande

Träf och dialog med musikensemble PAVA
från Belarus

För kulturutvecklare på Region Jönköpings län,
Tjolöholms slott

Stockholm

Uppdrag: Interaktiv föreläsning och workshop

Övrigt

För personalen på Hudiksvalls kulturskola, Hudiksvall

Medverkan: Informationsträf, Folk och Kultur

Uppdrag: Workshop musikteknologi,
fokus samskapande

Stockholm

SRF:s Nordiska konferens, Stockholm

Studiebesök: UKM Riksfestival

Uppdrag: Workshop musikteknologi,
fokus samskapande

Deltagare: ICLD informationsmöte

Karlstad
Kalmar

För Region Värmlands kulturutvecklare, Grythyttan
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SOM NI VILL HA DET!

Deltagare: Skattedag
Stockholm

Deltagare: Dialog om tillgängliga scener hos
Riksteatern

Vägen framåt för inkluderande scenkonst

Hallunda

För att genomföra ShareMusics omvandling från
kulturorganisation till nationellt kunskapscenter för
konstnärlig utveckling och inkludering på bästa sätt,
ville vi höra oss för hur branschen tycker och tänker.
Hur vill de använda oss?

Presentation: CLAP Hands inspirationsdag, lyftes som
gott exempel av extern kontakt
Uppsala

Under vårt interaktiva seminarium på Scenkonstbiennalen 2019 berättade vi om vårt arbete och
genomförde samtidigt en undersökning via Mentimeter. När moderator Mikael Flodström, VD för Scenkonst Västernorrland, ställde frågor till panelen kunde
publiken svara på samma frågor via sina mobiltelefoner
och resultaten kom upp på projektorduken. Vi har
sedan fortsatt att använda metoden vid andra seminarier och sammanställer resultaten tillsammans med
annat undersökande arbete under 2020.
Medverkande i panelen var Sophia Alexandersson,
Karin Delén från vår dansensemble Work, AnnCharlott Karlsson, andre vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Magnus Aspegren, VD
Riksteatern och Moa M. Sahlin, koreograf och danspedagog, MOA Kompani.

Karin Delén och Mikael Flodström efter
seminariet på Scenkonstbiennalen.

0%

Panelen ser med spänning på när publikens
svar trillar in på Mentimeter.
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FOKUS: VÄRMLAND

INITIUM

Per Holmberg har varit en ”ShareMusic:are” sedan
länge. Han var initiativtagare till att vi medverkade i
evenemanget Vem tillhör kulturen? i Karlstad 2019. Det
var ett tvådagarsevent som arrangerades av Studiefrämjandet Musik Örebro/Värmland och Region Värmland,
med stöd av Karlstads kommun.

ShareMusics mentorsprogram år två
2019 innebar år två för vårt mentorsprogram som
genomförs med stöd av Arvsfonden. Mentorsprogrammet syfar till att stötta personer med funktionsnedsättning som vill skapa egna verk. Detta gör vi för
att nå en jämlik scen och en större konstnärlig bredd,
där personer med olika bakgrund, erfarenhet och funktionsförutsättningar också är upphovspersoner. Under
första året matchades lämpliga adepter och mentorer
ihop i kreativa konstellationer, under 2019 påbörjade de
sitt samarbete.

Under den första dagen höll Sophia Alexandersson en
föreläsning för personer som arbetar med, är förtroendevalda inom eller har intresse för konst, kultur och
kulturpolitik eller funktionsrättsfrågor. Under eventets
andra dag presenterade Per Holmberg och Richard
Forsberg vår verksamhet och gav en workshop i musikteknologi med fokus på samskapande tillsammans
med Jonas Jonasson. Dessa aktiviteter var riktade mot
allmänheten och särskilt till personer med funktionsnedsättning som är nyfkna på musik och kultur.

Vad har du lärt dig av din mentor?
– Att ha tålamod, att våga ta mig själv på allvar och
hur viktigt det är med mål.
Karin Delén, dansare

Medverkan under dessa dagar ledde till att Region
Värmland fck upp intresset för ShareMusic. Vi blev
inbjudna till UKM:s (Ung Kultur Möts) Riksfnal i
Karlstad där vi fck en god inblick i arrangemanget och
samtal om samarbete inleddes. Senare fck vi även ge en
workshop i musikteknologi för kulturutvecklarna i
Region Värmland under deras personaldagar i Grythyttan.

Per Holmberg underhåller Richard
Forsberg och publiken i Karlstad.

De sex mentorsparen arbetar inom vitt skilda konstarter som flm, poesi, musik, dans och manusförfattande.
De arbetar på det sätt som passar dem bäst, men fera
har kommit att prata mycket om konst tillsammans,
vad det innebär att vara konstnär och om den kreativa
processen. De ser på konst och föreställningar tillsammans, går på studiebesök och har gjort handlingsplaner
för adepternas idéer och projekt. Mentorerna bidrar
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med stöd, råd, konkret hjälp, uppmuntran och ramar
för samarbetet. Beroende på storleken på projekten, har
de kommit olika långt. En del är mitt inne i en skapandeprocess, andra har mer eller mindre färdiga resultat
som de redovisat i konserter och andra framträdanden.

Pascal Fogelberg och
Veera Suvalo Grimberg
Intervju med Lena Eldståhl och Jonas Jonasson
Elementstudion, 20 november 2019

Varför ville ni vara med i ShareMusics
mentorsprogram?

Lena Eldståhl, musiker, och Jonas Jonasson, musiker
och tonsättare från bandet bob hund, har genom ShareMusics mentorsprogram börjat skapa elektronisk musik
tillsammans. Jonas är mentor till Lena och de har en
gemensam kärlek till synten. I november spenderade de
några dagar i Elementstudion på Brewhouse i Göteborg
och spelade in musik. Residenset avslutades med deras
allra första konsert tillsammans under Geiger Sessions
#44.

Pascal: När jag såg att möjligheten fanns, tyckte jag
det verkade intressant med samarbetet, så jag chansade och hakade på – och det har varit kul!
Veera: Jag har själv haf en mentor som varit väldigt
betydelsefull för mig. Om det fnns ett intresse så
vill jag vara med och bidra. Jag gillar verkligen
dialogen som uppstår, utbytet av erfarenheter. I det
här fallet så är det extra intressant efersom Pascal
och jag jobbar med olika konstformer (flm och
dans). Som konstnär hamnar man lätt i den egna
konstnärliga bubblan och ibland behöver man
göra något, möta någon som sticker hål på den där
bubblan. Det är inte alltid enkelt, men det är en
väldigt rolig utmaning!

Pascal Fogelberg är en riktig mångsysslare med bl a
en kockutbildning i botten, Veera Suvalo Grimberg är
konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn.

Hur kommer det sig att ni gör musik tillsammans?
Jonas: För snart två år sen hade vi en kurs i Stockholm,
på Mosaikteatern, där vi gjorde ett stycke musik tillsammans som heter Havstulpaner. Det blev så bra att
när det började pratas om ett mentorskap i ShareMusic,
blev jag supersugen! Jag tror inte ens att du kontaktade
mig, Lena, utan jag kontaktade dig.
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fck den första inspirationen till det av Alice Babs av alla
människor.

Lena: Ja så var det.
Jonas: Vi har hållit på i ett år nu och har ungefär åtta
låtar. Sen gjorde vi en ny låt idag också, så det går
undan!

Jonas: Den första syntaren – Alice Babs.
Lena: Det var hur hon vred till ljudet med rösten, det
gjorde att jag blev inspirerad till att fortsätta med det
inom musik. Jag funderar också mycket på varför en
del människor lyckas med viss musik – beror det på att
rösten eller tonen är rätt eller något annat? När jag gör
musik frågar jag mig vad jag vill ha för rytm i musiken,
vad vill jag ge för puls till den som lyssnar?

Hur har ni jobbat?
Jonas: Jag har gjort en del på kammaren, Lena har gjort
en del på kammaren, sen händer det väldigt mycket när
vi arbetar tillsammans. Det är ett framskridande projekt
i ett rosenrasande tempo får man säga. Om jag ber Lena
om en text så får jag en på noll sekunder, hon är otroligt
produktiv! Det passar mig bra för jag gillar att jobba
snabbt. Vi bråkar lite också – allt som man ska göra när
man spelar musik tillsammans!

Jonas: För att dra roliga referenser – idag har vi gjort en
låt som heter Syntslalom som handlar om att vara syntare och ta sig fram i hög hastighet. Fast vi har refererat
till Karl Gerhard hela dagen. Det är så att säga hans sätt
att tänka på musik. Sen låter det ju inte Karl Gerhard,
men liiite gör det det.

Lena: Jag vill inte ha musiken så sedvanlig, jag vill ha
den nykläckt hela tiden.
Jonas: Precis. Och där kämpar jag emot emellanåt, för
jag vill ha den förståelig också, så det är en balansgång.
Vi testar lite olika och hittar vägen framåt.

Vad är roligast med att jobba med Lena?
Jonas: Det är inspirationen jag får från Lenas texter, helt
klart.

Var kommer inspirationen ifrån?

Vad är roligast med att jobba med Jonas?

Lena: När jag kommer utomlands får jag mycket idéer.
Sen gillar jag väldigt olika musikstilar. Jazz, blues och
rock och… ja, allt vad du vill.

Lena: Jag gillar att han vränger till musiken och vågar ta
nya steg.
Vad har ni för mål?

Jonas: Vi pratar mycket om musik. Vi kollar mycket på
syntar också. Därför är vi extra glada för att vara i just
den här studion – det är späckat med roliga syntar!

Jonas: Vi ska, förutom att göra bra musik och spela in
en skiva tillsammans, skapa förutsättningar för Lena att
göra musik och inspelningar själv.

Lena: Jag gillar att vrida ljud också. Jag tror faktiskt jag

Jonas och Lena i studion.
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SHAREMUSIC INTERNATIONELLT
Konstnärlig utveckling

Konsert med Parasonic

Soundform, Hamburg, Tyskland
Kunskapsdelning och lärande

Workshop

IKSV, Istanbul, Turkiet

Workshop Gestrument

Zukunfsmusik, Bern, Schweiz

Föreläsning och demo – How to Work with Inclusive
Ensembles

ShareMusics producent Jan Hansen
(vänster) i samtal under konferensen
Fast Forward i Birmingham.

Soundform, Hamburg, Tyskland

Föreläsning: Diversity, Innovation and Co-Creation in
Inclusive Arts
Festival Setúbal, Setúbal, Portugal

Föreläsning: Diference is Not a Problem –
It’s a Treasure!
Art-Equal, Riga, Lettland

Föreläsning: From Schools to Concert Halls –
Artistic Development through Innovative
Collaborative Processes
Zukunfsmusik, Bern, Schweiz

Omvärldsbevakning och nätverk

Konferensbesök: Arctic Arts Summit

Rovaniemi Finland

Konferensbesök: Fast Forward
Birmingham, Storbritannien

Konferensbesök: Holland Dance festival
den Haag, Nederländerna

Nätverksmöte: European Arts & Disability Cluster
Arrangerat av British Council och projektet Europe
Beyond Access, den Haag, Nederländerna

Sophia Alexandersson med Vahan Badalyan,
konstnärlig ledare för NCA Small Theater och
tonsättaren Vache Sharafyan under studiebesöket i Yerevan.

Konferensbesök: Nordic Dialogues – Towards a More
Inclusive Cultural Sector
Oslo, Norge

Övrigt

Studiebesök: Eastern Partnership Network
and Programme
Yerevan, Armenien
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SHAREMUSIC INTERNATIONELLT
ShareMusics internationella arbete genererar erfarenheter, kunskap och samarbeten som vi tar med till,
och delar med oss av i vår verksamhet även i Sverige.
Deltagande och medverkan på internationella konferenser stärker vårt nätverk och synliggör oss internationellt samtidigt som vi håller oss uppdaterade med
omvärlden. Under 2019 har vi med glädje noterat att
vi blir alltmer eferfrågade internationellt. Vårt arbete i
Belarus och Ryssland fortgår också med fortsättningsprojekt och nya projekt. Ett av projekten som inleddes
under året var ObRaz, ett tvåårigt utbildningsprojekt
där vi har sammanfört våra partners i Ryssland och
Belarus. Målet är att skapa nya utbildningsprogram
och moduler för fortbildning och avancerad utbildning
hos partnerinstitutionerna. Våra större internationella
projekt genomförs med stöd av bland andra Svenska
Institutet, ICLD och Forum Syd.

grammet på fera sätt. Sophia Alexandersson presenterade How to Work with Inclusive Ensembles, en kombinerad föreläsning och demo av digitala musikverktyg
tillsammans med Peter Larsson och Paul Bothén från
Parasonic. Sedan uppträdde Parasonic under Soundforms konsertkväll.

Turkiet, Lettland, Portugal och Schweiz –
bland annat
Under året har ShareMusic fått fera olika inbjudningar
och uppdrag som inneburit en stor variation av arbetsformer. I mars höll Sophia en workshop i kreativt och
inkluderande musikskapande på det nyöppnade centret
IKSV i Istanbul, Turkiet. Det är en plats för lärande och
interaktion i syfe att öka tillgänglighet och deltagande
i kulturella och konstnärliga aktiviteter, särskilt för utsatta barn. Vi presenterade även vår verksamhet på en
konferens i samband med ett EU-projekt i Lettland och
under ett festivalsymposium i Portugal. Under konferensen Zukunfsmusik 2019 Barrierefrei Musizieren i
Bern, Schweiz, gav Sophia presentationen From Schools
to Concert Halls – Artistic Development through Innovative Collaborative Processes och producent Jan Hansen
höll en workshop i Gestrument, musikverktyget som
bland annat vår ensemble Elefantöra använder sig av.

Soundform i Hamburg
Soundform var ett symposium på temat tillgängliga
instrument. Symposiets syfe var att medvetandegöra
musikskapare, producenter och utbildare i tysktalande
länder och väcka deras intresse för innovativa vägar till
musicerande och skapande. Programmet för Soundform utformades av Barner 16 Art Collective, Hamburger Konservatorium och Hochschule für Musik und
Teater Hamburg. ShareMusic medverkade i pro-

Peter Larsson på Soundform i Hamburg
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Archangelsk
Jekaterinburg0

RUSSIA

S:t Petersburg

IRAQ
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Sophia Alexandersson under en workshop på IKSV i Istanbul, Turkiet.
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VÅRT ARBETE I RYSSLAND
Något som genomsyrar vårt arbete i Ryssland, är möten
och utbyte av kunskap och erfarenhet mellan länder,
regioner, verksamheter och människor. I våra projekt
möts deltagare från Sverige, Ryssland, Belarus samt ett
antal regioner och kommuner. Vi förfyttar och delar
med oss av expertis inom inkludering över landsgränser, regioner och sektorer. I ObRaz samverkar
utbildningsinstitutioner från Belarus och Ryssland, i
Kluchi deltar fem ryska kommuner och en svensk. Erfarenheter utbyts än mer under ICLD:s konferenser som
arrangeras för att sammanföra projekten de stödjer.
Utöver våra egna projekt dyker det upp andra uppdrag,
samarbeten och förfrågningar.

ShareMusicLab på Ural Industrial Biennale
i Jekaterinburg
I början av 2019 reste Sophia Alexandersson till Jekaterinburg för att föreläsa om vårt arbete. Där mötte hon
Lena Vozmishcheva från Yeltsin Center och hon bjöd
in ShareMusic till ett samarbete i Rysslands största
internationella projekt för modern konst, Ural Industrial Biennale. Vi arrangerade ett ShareMusicLab som
en del av konstbiennalen och Art Days på MEGA
shoppingcenter i Jekaterinburg. Under ledning av ljudkonstnären Jan Carleklev och tonsättaren och ljudarkitekten Paul Bothén, arbetade lokala musiker med olika
funktionsförutsättningar tillsammans i en inkluderande, samskapande process. Det som skapades under
labbet presenterades sedan för allmänheten på
shoppingcentret. Stefan Ingvarsson, kulturråd vid
Sveriges ambassad i Moskva, besökte oss under arbetet.

Music without Barriers
Projektkoordinator Eugenia Granat deltog i det avslutande seminariet för projektet Music Without Barriers i
S:t Petersburg, Ryssland. Seminariet var en del av konferensen ХХV International Women’s Conference East
and West Meet in Saint Petersburg som organiserades av
S:t Petersburg Social and Economic Institute, med stöd
av stadsregeringen och Kvinnoalliansen i Ryssland.
Eugenia var moderator för eventet och presenterade
även ShareMusics verksamhet, med fokus på Kluchi 3.0
och ObRaz.

Konstnärligt labb under Ural Industrial
Biennale, Jekaterinburg.

Vårt team i Jekaterinburg.
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KLUCHI

dering och konst och kultur samt att uppmuntra fer
professionella konstutövare att arbeta inkluderande.
Kluchi 2.0 avslutades med en festival i Archangelsk där
alla ryska och svenska deltagare hade förberett konstnärliga nummer som ingick i ett konsertprogram för
festivalen. Konserten genomfördes på kulturcentret
Solombala-Art och öppnades av Michail Kuzmenko,
vice minister i Ministeriet för arbete och sociala frågor
och Mårten Frankby, konsul från Sveriges generalkonsulat i S:t Petersburg.

– Mötet med ShareMusics fantastiska kursledare gav
mig möjlighet att på ett helt annat sätt se min plats i
världen. Innan projektet trodde jag att scenkonst som
skapades av personer med funktionsnedsättning var
något mycket enkelt – något som inte tas på allvar.

Kluchi 2.0 avslutas

Kluchi 2.0 var en fortsättning av projektet Kluchi – Keys
to Creativity och pågick från april 2018 till februari
2019. Deltagare från svenska sidan var lärare från
Kulturskolan och en daglig verksamhet för ungdomar
med kognitiva funktionsnedsättningar i Örnsköldsviks
kommun. Från ryska sidan deltog fyra kommuner i
Archangelskregionen: Kargopol, Krasnoborsk, Lesjukonskoje och Velsk samt Multidisciplinära Rehabiliteringscentret för barn, Kulturcollege i Archangelsk och
Nordiska (Arktiska) Federala Universitetet, NArFU.
Målet med projektet var att stärka intresset för inklu-

För mig, som en person med funktionsnedsättning,
är det viktigaste resultatet att jag har blivit medveten
om mitt eget ansvar, i kreativt skapande och i livet.
När man inser att man är viktig och meningsfull
för den här världen kan man inte gå tillbaka till en
tidigare oseriös uppfattning om sig själv. Punkten för
ingen återvändo är nådd.
En deltagares refektion

Archangelskregionen

R Y S S L A N D
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Med sin bas hos dansstudion Algorithm,
har en ny inkluderande dansgrupp bildats där fera äldre medlemmar med olika
funktionsförutsättningar ingår. Tonåringar
med funktionsnedsättning i Kargopol har
fått tillgång till jämlik musikutbildning och
på Kargopols sociala rehabiliteringscenter för minderåriga har mycket hänt. En
inkluderande dansgrupp har formats, ett
inkluderande kommunikationscenter och
en inkluderande kreativ studio har öppnats.
Man har också startat ett projekt som täcker
tre områden: konst och hantverk, folklivsforskning och grunderna i traditionell lokal
matlagning. Målet är att skapa en dialog
mellan olika generationer. Familjer med
barn med och utan funktionsnedsättning
medverkar.

Kargopol
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I Velsk har Centrum för traditionellt hantverk numera inkluderande klasser i bland
annat korgfätning, textiltryck och vävning.
Konstskolorna i staden har börjat samarbeta med särskolor och har nu inkluderande klasser där de tar emot elever med
funktionsnedsättning. Även i Velsk har en
inkluderande dansgrupp bildats, vilket har
gett goda efekter i ökad rörlighet och
kommunikationsförmåga hos deltagarna
med funktionsnedsättning.

Velsk

Rehabiliteringscentret i Archangelsk har nu ett etablerat samarbete med stadens kultur- och utbildningsinstitutioner. Barn från centret bjuds in till föreställningar av andra grupper och en inkluderande barndansgrupp har bildats. Även Kulturcollege och Kulturcentret i Archangelsk har utvecklat en praktisk
samverkan där man bland annat genomför föreställningar. ShareMusic etablerade ett samarbete med
NArFU och specialister och studenter har medverkat i Kluchi. Det har också lett till att NArFU blivit en av
partnerinstitutionerna i arbetet med ObRaz.

Archangelsk

HUR HAR KLUCHI PÅVERKAT REGIONEN?

Internationellt
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– Tack vare projektet har centrets anställda blivit mer aktiva med att
erbjuda samarbeten till kreativa team och utbildningsverksamheter.
Barn från centret har blivit aktiva deltagare i konstnärliga evenemang snarare än en del av publiken. Inkludering brukade bara vara
koncentrerat till vår verksamhet, men nu har barn med funktionsnedsättning möjlighet att ta sig vidare utanför centret.
Olga Bogdanova, chef för Multidisciplinära Rehabiliteringscentret
för barn i Archangelsk

Lesjukonskoje
Leshukonskoje har också fått se en inkluderande dansgrupp bildas och en lokal sånggrupp har öppnat dörrarna
för medlemmar med olika funktionsförutsättningar.

– Före det här projektet hade frågan om utveckling av inkluderande
konstnärligt arbete aldrig lyfs i regionen. Vi hörde om inkludering
för första gången 2016 när ett tillägg gjordes i den federala lagen om
utbildning där konceptet ”inkluderande utbildning” var inskrivet.
Tack vare medverkan i projektet, vet vi nu vad inkludering innebär,
både gällande kreativitet och utbildning. Projektet förändrade oss.
Det gjorde oss mer empatiska, snälla och hänsynsfulla. Det lärde oss
att kommunicera på ett jämlikt och naturligt sätt, oavsett funktionsnedsättningar. Nu är vårt primära mål att förändra allmänhetens
inställning.
Tatyana Ovchinnikova, biträdande chef för socialpolitik i
Krasnoborsk kommunala distrikt

Krasnoborsk
På Distriktskulturcentret bildades den kreativa föreningen VozDukh som arrangerar klasser i rörelse, musik och annan form av
scenkonst, både i Krasnoborsk och närliggande samhällen. De
samarbetar även aktivt med distriktutbildningsavdelningen och
personer med funktionsnedsättning. Ett projekt bestående av ett
antal sociala rehabiliterings- och kulturella event har implementerats. Målet är att öka social och kreativ aktivitet för unga med
och utan funktionsnedsättningar. Ett samarbete med distriktet
Kotlas har också inletts inom inkluderande konstnärligt arbete.
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Kluchi 3.0 inleds

En av huvudfrågorna i diskussionen i Kargopol var att
involvera personer med funktionsnedsättning till ökat
deltagande i kulturevenemang på olika nivåer, både
som utövare och som publik. Vid seminariet i Lesjukonskoje närvarade kultur- och socialarbetare, lärare och
andra som diskuterade samarbeten. De kom överens
om att inte arrangera evenemang enbart för personer
med funktionsnedsättning utan har som mål att alla ska
känna sig välkomna till alla evenemang i staden. I
december hade representanter från kultursektorn i
Velsk ett rundabordssamtal på temat Inkluderande
konst och kultur – rörelse framåt! Där berättade deltagarna om inkluderande arbete på deras olika arbetsplatser. Utöver det diskuterades och identiferades problem
och hur man ska gå vidare för att skapa ett inkluderande konst- och kulturliv i Velsk kommun. I Krasnoborsk
hölls ett seminarium om inkluderande arbetssätt inom
kultur på kommunala huvudbiblioteket under ledning
av biträdande kommunchefen i sociala frågor.

Bara några månader efer att Kluchi 2.0 avslutats, inleddes Kluchi 3.0 med fokusgruppsmöte och rundabordssamtal i Archangelsk. Samma kommuner från
svenska och ryska sidan medverkar. Kluchi-projekten
har väckt både politiskt och medialt intresse i
Archangelskområdet. Vi blev inbjudna till ett möte med
kulturministern från regionen och representanter från
scenkonstinstitutioner, bibliotek och utbildningar där vi
diskuterade vad nästa steg är.
Framåt slutet av 2019 hölls seminarier i samtliga
deltagande kommuner i projektet för att fokusera på
det lokala arbetet med inkludering. I rapporterna från
seminarierna, är det intressant hur samtliga upplever
att kunskapsdelningen i Kluchi har börjat ge konkreta
resultat. Fler kulturinstitutioner har också visat intresse
att lära sig om inkluderande arbetssätt och börjat arbeta
inkluderande efer att ha besökt något seminarium eller
workshop inom projektet.

På seminariet i Örnsköldvik medverkade ca 35 partners
i olika workshops och Open Space. Bland deltagarna
fanns representanter från kommunledningen, rektorer
för gymnasium och särgymnasium, lärare från kulturskolan och grundsärskolan, museiarbetare och kulturarbetare från Region Västernorrland. Den övergripande
frågan för seminariet var Hur arbetar vi med inkluderande kultur? med syfet att skapa ökad förståelse
kring behovet av inkluderande konst och kultur och att
utbyta erfarenheter om inkluderande arbete.

Vad diskuterades i kommunerna?

I Archangelsk diskuterades svårigheter med att förstå
och implementera inkludering inom olika samhällsområden och utvecklingen av inkluderande konstnärligt
arbete i Archangelskregionen. Olika perspektiv på hur
man ska åstadkomma barriärfritt kulturellt utrymme
för människor med olika förutsättningar belystes samt
vilka problem som behöver lösas på vägen.

Kreativ glädje i Kluchi.
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mera arbetar inkluderande. Centret för sociala tjänster
använder inkluderande arbetssätt i arbetet med unga
vuxna och seniorer, barnkonstskolan arbetar inkluderande och tar emot elever med funktionsnedsättning
och målarskolan för barn arbetar numera inkluderande
i fera av sina inriktningar. Det kommunala kulturcentret arbetar för att sprida inkluderande arbetssätt till
kulturhus och klubbar i kommunen och det
kommunala huvudbiblioteket gör detsamma för övriga
bibliotek i kommunen.

Vad händer i kommunerna?

För andra året i rad håller specialister från Kargopols
Sociala rehabiliteringscenter en Inkluderande
Kreativitet-scen som en del av en öppen ungdomsfestival som organiseras av Kargopol pedagogiska college,
kommunledningen och arbetsförmedlingen. I Lesjukonskoje går arbetet vidare med en planerad workshop
där man ska skapa en symbol för projektet Kluchi.
De viktigaste resultat som hittills har åstadkommits
i Krasnoborsk är en inkluderande teatergrupp vid
kulturhuset. De spelar för barnen på olika förskolor i
kommunen. Efer den positiva utvecklingen i Krasnoborsk har även grannkommunen Kotlas börjat arbeta
inkluderande.

Målet med seminariet i Örnsköldsvik var att skapa eller
påbörja en handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete på temat inkludering. Detta genomfördes genom
diskussionsgrupper i olika konstellationer där varje
diskussion avslutades med att ett konkret nästa steg
nedtecknades. Utgångspunkten var att alla resurser
fanns i rummet, de behövde en heldag för att kunna
organisera sig och etablera ett strategiskt inkluderingsarbete tillsammans. Ett arbete som kommer att följas
upp genom handlingsplanerna.

I Archangelsk fnns en hel del kunskap och erfarenhet
av inkluderande konstnärligt arbete hos olika grupper
som dansgruppen Prostor. Några av medlemmarna där
arbetar även på Rehabiliteringscentret och har varit
med i Kluchi sedan starten. De är numera koordinatorer för projektet i Archangelsk och höll i seminariet.
Efer att ha lyssnat till dem och diskuterat tillsammans,
var många av åhörarna överens om att personligt
intresse och samarbetsvilja var av stor betydelse för
den fortsatta utvecklingen av det inkluderande arbetet i
Archangelsk.

– Att vi inte hade samma språk hindrade oss inte.
Det skapande estetiska uttrycket låter oss prata med
varandra på lika villkor.
Svensk deltagare om att medverka i Kluchi

Utvecklingen av inkluderande konstnärligt arbete går
framåt även i Velsk, där fera olika verksamheter nu-

Julia Moreva och Olga Aksenova,
projektkoordinatorer för Kluchi 3.0 i
Archangelsk.
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VÅRT ARBETE I BELARUS
SOFIT 2.0

teten för familjer med barn och unga med funktionsnedsättning genom att bland annat implementera
sociala projekt som riktar sig mot utbildningsaktörer
och sociala tjänster i landet. Vår samarbetspartner är
BelAPDIiMI Gomel.

I Belarus har Soft 2.0 fortsatt med seminarier, workshops och framträdanden. Vi har arbetat i två städer i
Gomelregionen – Gomel och Mozyr. Under rubriken
Inclusive Artistic Practice – International Experience,
Development and Perspectives arrangerade vi seminarier med syfe att sprida kunskap om inkluderande
konstnärligt arbete. Medverkande var kuratorer från
Nationella konstmuseet i Minsk och museets flial i
Mogilev, representanter från vår partnerorganisation
BelAPDIiMI och ett team från ShareMusic. Under
seminarierna delade vi bland annat med oss av erfarenheter och kunskap från projektet IncArtLab där
Nationella konstmuseet i Minsk och dess flial var en
viktig partner.

BelAPDIiMI
Belarus var det sista landet i Europa som skrev under
FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning (2015). BelAPDIiMI, belarusiska
föreningen för hjälp till barn och unga med funktionsnedsättning, arbetar för att skapa jämlika möjligheter
till deltagande i det sociala livet för barn och unga med
funktionsnedsättning. Målet är att förbättra livskvali-

Kommunikativ och kreativ glädje i
Gomel.

Mozyr •
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Sverigedagen i Gomel

Oksana och hennes dotter Vika

2019 frades för första gången Sverigedagen i Gomel.
Firandet hölls på länsbiblioteket där gästerna kunde
ta del av svensk kultur och traditioner och delta i en
frågesport om Sverige. Vårt team hade med sig Mobile
Music Kit som även publiken fck prova på.

Hur har ni upplevt de här dagarna?
– Vi är överväldigade! Workshopen var på en
väldigt hög nivå och vi har provat på olika musikinstrument som vi aldrig sett förut. Under uppträdandet spelar jag och min dotter Vika theremin
tillsammans och härmar fskmåsar.

Dagen innan frandet hölls en workshop i Gomels
hantverkscenter under ledning av musikern Jonas
Jonasson och ShareMusics projektkoordinator Eugenia
Granat. Utifrån bilder av norrsken, älg, midsommarfrande, dalahästar och små röda fskarstugor från den
svenska västkusten, skapades musikstycken som sedan
framfördes under Sverigedagen. Bland workshopdeltagarna fanns medlemmar i BelAPDIiMI – ungdomar
med funktionsnedsättning från Gomelregionen och
deras föräldrar – skådespelare från en studentteater,
musiker och hantverkscentrets medarbetare.

Det är väldigt roligt att delta i projektet. Vi har fått
mängder av positiva känslor och lärt oss mycket.
Jag tar med mig mycket som jag kommer att
använda i mitt arbete som ordförande i den lokala
BelAPDIiMI-organisationen i staden Kalinikovitji.
Vi vill mycket men saknar möjligheter. Men ingenting är omöjligt!

Under Sverigedagen på biblioteket fanns även Sveriges
ambassadör Christina Johannesson på plats och deltog
i frandet. I närheten av vår monter fanns fotoutställningen Accessability som visade levnadsberättelser från
människor med funktionsnedsättning från Belarus och
Sverige.

Hela gänget efter framträdandet på
Sverigedagen.
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OBRAZ

Våra partners

Utbildning och utveckling av
inkluderande konst och kultur

Institutet för inkluderande utbildning vid M. Tank
pedagogiska universitetet (före detta Institutionen

för specialpedagogik) fungerar som akademiskt forsknings- och produktionscentrum och bedriver utbildning, forskning, metodisk och praktisk verksamhet
inom inkluderande och specialpedagogutbildning i
Belarus. År 2018 beviljades universitetet statusen som
den centrala organisationen för inkluderande och
specialpedagogutbildning i Oberoende staters samvälde
och har blivit en plattform för att arrangera forskningspraktikprogram för partneruniversitet från andra
länder i samväldet. (Minsk, Belarus)

För första gången sammanför vi våra partners i Belarus
och nordvästra Ryssland i ObRaz. Våra samarbetspartners är Institutet för inkluderande utbildning vid M.
Tank pedagogiska universitetet och Institutet för fortbildning och omskolning vid Universitetet för kultur
och konst i Minsk, samt Nordiska (Arktiska) federala
universitetet uppkallat efer M. V. Lomonosov och
College för kultur och konst i Archangelsk.

En helt ny nivå
Målet med ObRaz är att skapa nya utbildningsprogram
och moduler för fortbildning och avancerad utbildning
hos partnerinstitutionerna. Vi ska även starta ett formellt nätverk för kapacitetsutveckling inom inkludering
och konst och kultur i Sverige, Belarus och Ryssland.

Institutet för fortbildning och omskolning vid Universitetet för kultur och konst genomför utbildnings-

program för vuxna inom kulturområdet på en nationell
nivå. Institutet arbetar med fortbildning och omskolning för professionella inom konst och kultur samt
erbjuder vetenskapligt och metodiskt stöd för kulturinstitutionerna, som museer, gallerier, klubbar, bibliotek, teatrar, konst- och musikskolor för barn, college för
konst, samt dansskolor. (Minsk, Belarus)

Tidigare har vi i samarbete med M. Tank universitetet
utvecklat en fristående kurs om inkluderande konstnärligt arbete för universitetets studenter. ObRaz bygger
på den erfarenheten, men vi tar nu ett steg till och lyfer
samarbetet med utbildningsinstitutionerna i Belarus
och Ryssland till en helt ny nivå.

Nordiska (Arktiska) federala universitetet uppkallat
efter M. V. Lomonosov är ett av de största forsknings-

och utbildningscentrumen i den ryska arktiska zonen.

Namnet ObRaz är en ordlek med inledningen av ordet
obrazovanije (utbildning) och razvitije (utveckling). Men obraz
är även ett eget ord som betyder ungefär bild eller avbild.
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Genom att tillhandahålla forskningskompetens och
utbilda högt kvalifcerade specialister utvecklar
N(A)rFU det ryska Norden och Arktis i nära samarbete med näringsliv, myndigheter och internationella
partners. (Archangelsk, Ryssland)

med inkludering och hur ShareMusics inkluderande
konstnärliga labb, projektet IncArtLab som avslutades 2018, har spelat en viktig roll i utvecklingen hos
dem. Under seminariets panelsamtal med Sophia och
representanter från partnerinstitutionerna, diskuterades de medverkandes framtidsvision om inkludering
och hur man ska uppnå den. Alla har de sin egen roll i
arbetet – någon ska arbeta med att främja och implementera inkluderande grupper, en annan ska skapa nya
utbildningsprogram och moduler för fortbildning och
avancerad utbildning.

College för kultur och konst spelar den ledande rollen
bland utbildningsinstitutionerna i Archangelskregionen. Här utbildas framtida kulturarbetare och det
fnns en mängd olika utbildningsprogram för yrkesverksamma inom konst och kultur, inklusive utveckling
av nya kurser och workshops. (Archangelsk, Ryssland)

I samband med de praktiska aktiviteterna diskuterade
deltagarna sedan vad inkludering innebär och hur de
kan uppnå det genom sitt arbete. De fck göra övningar
med varandra och sedan med en grupp från en daglig
verksamhet. Då levandegjordes några av de ord som
gruppen beskrev inkludering med dagen innan och
orden fck mycket starkare mening. Som i en övning,
där en deltagare skulle blunda och följa en annan deltagare i ett par – där blev ordet ”tillit” en självklarhet.

Uppstart i S:t Petersburg, seminarium och
workshops i Minsk
I maj 2019 hade vi ett uppstartsmöte i S:t Petersburg,
Ryssland, där vi träfade representanter från de fyra
utbildningsinstitutionerna. I november arrangerade
vi sedan ett ofentligt seminarium och workshops i
Minsk, Belarus. Åhörarna bestod av representanter
från högskolor med kulturprofl, musik- och konstskolor, museer, kulturhus, dagliga verksamheter, lärare
och musiker.

Till våra aktiviteter i Minsk kom också två representanter från Ryssland. De medverkade för inspiration och
för att själva få uppleva arbetet. I februari 2020 fortsätter ObRaz i Archangelsk.

Tillsammans med danspedagogen Micaela Lothigius
och tonsättaren och musikern Mike Fry, presenterade
Sophia Alexandersson ShareMusic och vårt arbete.
Natallia Selitskaja och Nadejda Usowa från Nationella konstmuseet i Minsk berättade om deras arbete

– Inkludering är att kunna anpassa sig till varandra och
lära sig att lita på varandra. När vi har lärt oss det, kommer vi att uppleva frihet.
Reflektion från en seminariedeltagare.
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VI UPPMÄRKSAMMAS

Ökat intresse för kunskapscentret
Både Kulturrådet och Göteborgs Fria Tidning intervjuade Sophia Alexandersson med anledning av arbetet
med kunskapscentret, vilket resulterade i två artiklar
som fnns att läsa på respektive hemsida. Kulturrådet
skrev även ett nyhetsinlägg om Crossing Motion till
deras sida om tillgängligt kulturliv. När vi arrangerade
symposiet i Västerås, var det rikstäckande Vaken i P3
och P4 som ville tala med Sophia. Flera samarbetspartners hjälpte till att sprida ordet om våra symposier,
bland annat Region Jönköpings län, ensemblen
Gageego! och Göteborgs Universitet. Nya WermlandsTidningen gjorde dessutom en helsidesintervju med Per
Holmberg, musiker, och Ia Öberg, musikhandläggare
på Studiefrämjandet i Karlstad inför inspirationsdagarna med ShareMusic.

Både vårt arbete nationellt och internationellt har
uppmärksammats under året. Projektet Kluchi fortsätter att väcka medial nyfkenhet i Archangelskregionen.
TV-kanalerna Pomorje och Region 29 sände reportage
om festivalen som avslutade Kluchi 2.0. De har senare
lagt upp klippen på deras Youtube-kanaler samt gjort
skrivna artiklar på respektive hemsida. Även i Belarus
var det medialt intresse, särskilt kring projektet Soft 2.0
under Sverigedagen i Gomel där bland annat Gomel
TV-kanal 1 och Gomel Today fanns på plats. Presentationen av de taktila tavlor som skapades inom projektet
IncArtLab har också fått bra medial spridning. Den
största statliga TV-kanalen BT och Minsk stadstidningar gjorde reportage om utställningen som öppnades på
Nationella Konstmuseet.

Per Holmberg har varit med i ShareMusic i 15 år och
har länge drömt om att ta dem till Karlstad så att fer
kan ta del av deras arbete.
– Jag vill att vi ska kunna ha en liknande modell på
hemmaplan, säger han.
På fredag bjuds tjänstepersoner och förtroendevalda
inom kultursektorn i länet till en föreläsning. Förhoppningen är att de ska bli inspirerade av ShareMusics arbete och hitta sätt att applicera det på
länets eget kulturliv.
Ur NWT, 28 mars 2019

Gnosjö i fokus
Labbet i Gnosjö fck fn mediebevakning från närområdet. Värnamo nyheter var med när labbteamet besökte
fabriker och undersökte maskinernas rörelser och
ljud. Även P4 Jönköping var med och gjorde ett längre
reportage där de både intervjuade labbledarna Wagner
Moreira och Anna Gustavsson och Kristina Gernes från
Gnosjö kultur och bibliotek och Lennart Alves, kultursekreterare i Gnosjö.
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Ett litet axplock av publiceringar om
ShareMusic under 2019.
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SOCIALA MEDIER

annan kanal. Detta märks tydligt på vilka tweets som
har mest engagemang. Mest framgångsrika tweet var till
exempel om Tristan Gurneys (Royal Northern Sinfonia/
Sage Gateshead) medverkan på våra symposier i april.
Tweets om symposierna, labben och musikteknologi är
de som väcker mest engagemang.

Under 2019 valde vi att satsa på framförallt tre kanaler:
Facebook, Instagram och Twitter. Vi har även jobbat
med olika strategier för respektive kanal.

Facebook
Samtliga kanaler har ökat i antalet följare, men främst
Facebook där vi ökade från 1310 till 1559 gillare.
Tidigare år har vi ökat med ca 100 följare/år, därmed
ökade vi takten med nya följare med nästan 200 %. De
som gillar och följer oss är fortsatt främst från Sverige,
men även Storbritannien och Belarus. Våra inlägg om
mentorsprogrammet och symposierna genererar god
spridning, engagemang och uppmärksamhet i alla
kanaler. När vi eferlyste ny kollega fck även de inläggen mycket bra spridning och nådde ca 3300 personer/dag. På Facebook har vi satsat på att hitta en
personlig och professionell tonalitet för att skapa ett
community där följarna lär känna verksamheten och de
som arbetar i den. Vi har även gjort en del satsningar
på content som knyter an till rättighetsperspektivet,
vilket visade sig fungera utmärkt genom stort antal
delningar.

De fyra mest gillade inläggen på ShareMusics Instagramkonto under 2019.

Twitter

Instagram

Twitter är en snabb och efektiv internationell kanal där
vårt huvudspråk är engelska, till skillnad mot övriga
kanaler där vi satsar på svenska. Många av de som fnns
i vårt internationella nätverk, framförallt från Storbritannien och Irland, är mer aktiva på Twitter än i någon

På Instagram har vi fortsatt att arbeta med Stories som
ett ”behind the scenes” och komplement till de ordinarie födesinläggen. Den som bara följer födet ska inte
missa något, men är någon intresserad av en aktivitet
så försöker vi i största möjliga mån rapportera live via
kortare inlägg i Stories som även delas automatiskt i
våra Facebook-händelser. Vissa av dem samlas sedan
under ”höjdpunkter” i proflen för att nya och gamla
följare ska kunna få inblick i verksamheten på ett lätttillgängligt sätt. Våra följare på Instagram är i huvudsak
från Sverige och Belarus, men till viss del även från
Ryssland och Storbritannien.

Nya strategier på gång
Vi har fortsatt med vårt nyhetsbrev och riktade e-postutskick som vanligt under 2019, men kommer under
2020 att utforma nya strategier för dessa. Vår webbsida
är även den i en mellanfas där vi satsar mest på att hålla
vår eventkalender och våra nyhetsinlägg uppdaterade
med senaste nytt. Sist men inte minst är LinkedIn en
kanal som vi håller på att utforska. Under 2020 kommer
en strategi för LinkedIn också att tas fram.
38

ANSTÄLLDA 2019
Under året har 35 personer från 16 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
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STYRELSE 2019

Från vänster: ledamot Eva Boberg, Stockholm, ledamot
Susanne Spicar, Göteborg, ordförande Magnus Berntsson,
Göteborg, ledamot Ewa Pihl Krabbe, Kristianstad, ledamot
Svante Runnquist, Vallda. Saknas på fotot: vice ordförande
Mats Andersson, Göteborg, ledamot Mari Lindahl, Habo
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VI TACKAR

VÅRA FINANSIÄRER, PARTNERS OCH UPPDRAGSGIVARE 2019
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ShareMusic & Performing Arts

Box 56, 563 22 Gränna

www.sharemusic.se

info@sharemusic.se

Foto: ShareMusic & Performing Arts, Katarina Isaksson, Johanna Hahn, Maria Romanovskaya, Kim Norman, Veera Suvalo Grimberg,
Will Self Paperwood Productions, Jennifer Nordström, IKSV, Urij Gershanivic, Andrej Veschagin, Georgij Druzhinin, Oleg Fediakov.
Grafisk form: Katarina Isaksson och Åsa Rosén
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