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att söka
arrangörsstöd
2015

dags att leta upp
ficklampan
Sofia Joons

RFoD:s medlemmar har
möjlighet att söka och
erhålla statligt arrangörsstöd
för kontinuerlig
konsertverksamhet och
festivaler av nationellt
intresse via RFoD.
Sista dag att ansöka om
bidrag: 16 oktober 2014.
Besked i början av
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Läs mer om villkoren
och hitta länken till
ansökningsblanketten
rfod.se/medlemsservice/
arrangorsstod

februari 2015.

Väldigt få politiker pratar om kultur som en helhet.
Förstår hur vardagskulturen hänger ihop med
den svenska musikexporten och hur kulturarv
utvecklas och bygger samman enskilda traditioner
med varandra och hur det professionella och det
idéburna kompletterar varandra. Som en helhet.
Det är något jag kommit fram till efter att ha följt
sommarens valkampanj och tillsammans med en
kärngrupp från uppropet för det fria musiklivet
uppvaktat delegater i riksdagens kulturutskott.
Politiker lyfter hellre fram valda delar av
kulturen, som har nyttiga, kännbara och mätbara
effekter på samhället i stort. Detta leder olyckligtvis
till att andra viktiga delar av kulturlivet känner
sig åsidosatta. De flesta politiker vill inte styra
innehållet utan hålla sig på armlängds avstånd,
vilket i och för sig är ett måste i ett demokratiskt
land med fungerande yttrandefrihet. I debatter
hamnar man därmed på en filosofisk metanivå.
Många debatter handlar därför om att prata om
vad man egentligen borde prata om. Och när man
kommit fram till det har tiden tagit slut.
Jag medverkade i en kulturdebatt på Stallet
i början av september där sex riksdagspartier
deltog. Debatten skulle handla om mångfald
och det svenska kulturlivet – vem får vara med?
De olika deltagarna utgick från mångfald som
internationellt utbyte, etnisk mångfald, kvotering
eller mångfacetterat kulturutbud. Även om de flesta
bedyrade att de ser mångfald som något positivt,
men eftersatt, så är det svårt att komma någon vart.
Att hitta lösningar på de problem vi upplever. Så
vad kan vi göra åt det? Ska vi sitta och vänta på att
kulturpolitiken kommer på vad kulturpolitik är? Eller
ska vi helt enkelt köra vårt eget race och satsa på
att bli bättre på att förmedla det som faktiskt händer
ute i kulturlivet, på våra scener, i våra replokaler, i
skolan, på våra festivaler och kring svensk musik
internationellt? Det är väl ändå svårt att bortse från
det som synliggjorts?
Själv tänker jag göra som Alfons Åberg gör i en
spännande rasselbok för de minsta. Han fattar sin
ficklampa och går runt i sitt hem och ”ficklar”. Allt
blir mer spännande då. Man ser det man inte ser i
full dagsbelysning. Detaljer och delar av helheten.
Vill du vara med och fickla på musiklivet? Skriv till
oss på Folkmusik & Dans! Skicka in egna texter
eller lämna tips på teman du vill att vi ska ta upp!
Glad höst!

foto: toomas volkmann
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finns det
en schysst
nationalism?
RFoD i Almedalen
och på Island

Sofia Joons

RFoD deltog på två evenemang under
Almedalsveckan. Länsteatrarna arrangerade
ett heldagsseminarium kring frågan ”Finns det
en schysst nationalism? Kulturens roll för ett
hållbart och inkluderande samhälle”. Deltagarna
representerade främst teatervärlden men även
musei- och musikvärlden. De berättade om projekt
som verkar för att öka mångfalden bland utövare
och omdefiniera innehållet i ”svensk kultur”.
Jag berättade om hur folkmusiker upplever
att högerpolitiska rörelser och partier ockuperar
folkmusik i exkluderande syfte. I diskussion
med de medverkande lyftes det immateriella
kulturarvet upp som fenomen. Man kan inte
ockupera ett levande kulturarv, bara använda
sig av förenklade symboler. Problemet med/
för folkmusiken är att den är ett levande
kulturarv för utövarna men att kunskap om
folk- och världsmusiken/dansen är mycket
knapp i samhället. Vår genre är dessutom dåligt
representerad i skolans allmänna läroplan.
Man kan inte lära känna ett kulturarv genom
att plugga in en lista med kulturarvssymboler
för ett test som man gör på trafikskolor för att
ta körkort. Att förvalta ett kulturarv är snarare
som att äga en begagnad bil som måste hållas i
körskick. Eller ett kylskåp som hela tiden måste
fyllas på med färska matvaror. Man har en bil
för att kunna ta sig fram, mat för att hålla sig
levande och ett kulturarv för att öka förståelsen
människor emellan och ge mening till våra liv.
I den sammanfattande paneldiskussionen var det
ingen som svarade ja på frågan om nationalism
kan vara schysst. Svaret ”nja” gavs under villkor
att den är inkluderande.
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Ett musikliv för alla

Det andra evenemanget ägde rum i Tonsättarnas
hus på Skeppsbron i Visby och bar rubriken
”Det fria musiklivet – hur skapar vi ett musikliv
för alla?”. Arrangörer var Musikarrangörer i
Samverkan (MAIS), Musikcentrum Riks, Svensk
Jazz, RFoD och Riksförbundet Arrangörer av
Nutida Konstmusik (RANK). På det välbesökta
seminariet berättade Vanessa Labaniño (MAIS)
och Sven Rånlund (RANK) om en förstudie som
just nu genomförs för att kunna bygga nationella
strukturer för turnéverksamhet.
Deras strukturskisser innehöll bland annat
turnésamordnare på både nationell och
regional nivå samt ett internetbaserat forum
som går under arbetsnamnet ”Turnémaskinen”.
Seminariet var en del av det fria musiklivets
upprop ”Ett musikliv för alla” som argumenterar
för ökade statliga stöd till det fria musiklivet.

Levande traditioner

Den 20–24 augusti ägde konferens-festivalen
”Tradition for Tomorrow – Levande Traditioner”
rum i Akureyri på Island. Konferensen kretsade
kring det immateriella kulturarvet och vad man
kan och bör göra för att skydda det. Sverige
skrev under UNESCO:s konvention om det
immateriella kulturarvet i januari 2011 och nu
arbetas tillämpningen fram. Konferensens
slutdiskussion kretsade kring vad de nordiska
riksförbunden för folkmusik och dans kan göra
för att påskynda tillämpningen. Vi kom då
fram till att vi har mycket lite information om
hur de nordiska ländernas kulturdepartement
kommer att bygga upp sitt arbete kring

sammanställningen och administrerandet av de
nationella listorna med immateriella kulturarv.
Eftersom vi tillhör ett gemensamt kulturrum är
det viktigt att möjligheten till gränsöverskridande
kulturarv finns. Det är också viktigt att skapa en
samsyn kring de nationella listornas betydelse
för oss, våra medlemmar och de immateriella
kulturarven. Vi enades om att driva denna fråga
vidare, helst i form av ett nordiskt seminarium med
deltagare från Nordisk Folkmusikkommitté (NFK)
och kulturdepartementen i de nordiska länderna.
Kvällarna i Akureyri fylldes med konserter
på olika scener i den nordisländska kuststaden.
Sverige representerades där av Västanå
teatermusiker, BLM, Bridget Marsden & Jon
Holmén, Elin Jonsson, Thomas von Wachenfeldt,
Pär Moberg och Mats Berglund.
Konferens-festivalen organiserades av
NFK:s isländske medlem ÞjóðList ehf med
Guðrún Ingimundardóttir som projektledare.
NFK är en förening där de nordiska ländernas
olika landsomfattande organisationer för
traditionsmusik och -dans är medlemmar. Man
kan se NFK som en plattform, där medlemmarna
delar information och samordnar gemensamma
projekt. NFK tar själv aldrig på sig ansvaret för
enskilda projekt. Huvudansvaret ligger alltid på
en av medlemsorganisationerna. De svenska
medlemmarna i NFK är RFoD och Sveriges
Spelmäns Riksförbund (SSR).
Mer om det pågående arbetet kring
det immateriella kulturarvet, uppropets
påverkansarbete och MAIS förstudie om
nationella turnéer kommer i nästa nummer av
Folkmusik & Dans.

juno
boberg

läs mer om juno boberg:
folkmusikhuset.se
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Lars Farago

15/12 1941- 9/3 2014

Juno Boberg var en viktig aktivist under
folkmusik- och dansvågen på 1970-talet. Han
började dansa folkdans på 1960-talet och blev
en mycket aktiv kritiker av folkdansrörelsen
inspirerad av sina kontakter med spelmän.
Juno var trött och irriterad på ”danspoliserna”
– besserwissrarna som både skapade regler
och upprätthöll dessa bland annat genom
polskadansmärket och dansbeskrivningarna
i den så kallade Blå boken, Svenska
folkdanser del 2. Juno lyfte själv fram de
individuella variationerna i dansen och drev ett
forskningsprojekt kring Bodapolskan där han
sett framstående dansare variera sin dans inte
minst beroende på musiken de dansade till.
”Det förhärskande sättet att se på dans leder
till en likriktning och stilisering av dansandet”,
hävdade Juno, när han porträtterades i boken
Folkmusiken lever (1984). Här berättade han
om sina pågående projekt kring bland annat
Björndansen och Sjuskevalappen.
Under 1970-talet delade Juno med sig av
sitt engagemang och sina kunskaper på Mälarö
Gilles kurser, på spelmansstämmor samt i

foto: per-ulf allmo
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tidskriften Omdans som gavs ut 1976–1982.
Under sin långa verksamhet byggde han ett
omfattande privat arkiv som jag hoppas ska bli
tillgängligt för dagens forskare – professionella
lika väl som entusiastiska amatörer. Det är
viktigt att vi inom vår genre kan stödja personer
som dokumenterar och forskar om folkmusik
och dans på sin fritid. Det är något som Juno
efterlyste i ovan nämnda intervju och som tyvärr
fortfarande är ett otillfredsställt behov.
Juno hade även ett stort visintresse. Han
var med och startade viskvällarna på Sofia
fritidsgård tillsammans med bland annat
undertecknad. Våra vägar möttes också
kring arbetet med sånglekar när han deltog i
RFoD:s sångleksnätverk som ledde fram till
två publikationer: Tjuderuttan, sa räven och
Sikelej, sa kamelen. Juno var även med från
starten av Folkmusikhuset. Viskvällarna på Sofia
flyttade till Skeppsholmen och dit kom också
Folkmusikhuset. Så småningom blev de två
verksamheterna ett. Juno hade många roller på
Skeppis och saknas idag av vännerna där och i
folkmusik- och dansvärlden.
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kulturarv

från folkmusik
till

Ants Johanson

Översättare: Sofia Joons

på bilden: jalmar vabarna
foto: ülar mändmets

Den estniska folkmusiken, som redan tidigare
hade förlorat sina naturliga funktioner med rötter
i jordbrukssamhället, befann sig efter andra
världskrigets slut i en märklig situation då den
fick i uppgift att ge uttryck för och symbolisera ett
livskraftigt och förnöjt sovjetiserat estniskt folk.
Enligt den sovjetiska ideologin skulle konsten ha
en ”nationell utformning och socialistiskt innehåll”.
Körsången och folkdansen arrangerades
strikt och användes som obligatoriska inslag
vid nationella ceremonier och evenemang.
Folkdräkten fråntogs sina lokala och individuella
särarter och syddes upp som uniformer till
sångarna och dansarna. Folksångernas och
spelmansmusikens tidigare funktioner i den
levande vardagskulturen lades åt sidan och
musiken arrangerades om för sceniskt bruk eller
förenklad, osofistikerad hobbyverksamhet vars
utövare kunde få chansen att uppträda på andra
sidan järnridån. Vid sidan av paradkulturen levde
folkmusiken vidare ute på landsbygden – främst
som instrumental bröllops- och festmusik.
I slutet av 1950-talet nådde rock’n’rollen
fram till Estland och blev på några år ett av
de viktigaste uttrycken för personlig frihet.
Folkmusikrörelsen som började utvecklas
i USA samtidigt nådde inte Estland förrän i
slutet av 1960-talet, då en del började spela
engelsk/amerikansk folkmusik och andra
upptäckte lokala etniska musikstilar och ville
låta folkmusiken bli en kreativt skapande
folkmusik & dans 2/2014

I slutet av
1980-talet – efter
stora politiska
förändringar i
Estland – döptes
folkmusiken om till
kulturarvsmusik.
Varför blev det så?
Ants Johanson
Ants har varit aktiv inom folk och
världsmusiken i Estland sedan 1980-talet
som bland annat musiker, arrangör, lärare
och marknadsförare. Han var med och
byggde upp folkmusikfestivalen i Viljandi och
har även arbetat som projektledare för den
europeiska folkdansfestivalen Europeade
2011 som då ägde rum i Tartu, Estland.
Som musiker förknippas han mest med
familjeensemblen Vennad Johansonid.

verksamhet. Många nybildade grupper ägnade
sig åt att damma av folkmusiken och låta
den möta publiken okonstlat och direkt. Även
kompositören Veljo Tormis utgick i sitt arbete
med folksånger från en liknande grundinställning.
I den lilla staden Viljandi i södra Estland ligger
en skola som utbildar kulturarbetare. Där fanns
många lärare och musiker som redan under
1980-talet verkade för att frigöra musiken och
kulturen från den sovjetiska ideologin. Med
Sibelius-Akademin som förebild öppnade skolan
i början av 1990-talet en folkmusikavdelning och
(åter)skapade en musikkultur med historiska
rötter. Där spelades låtarna på nya sätt och
eleverna upptäckte att deras förfäders och
-mödrars musik började betyda något helt annat
för dem än vad den gjorde för gemene man.
En viktig faktor var de allt mer täta kontakterna
med irländska, finska och svenska musiker. De
första folkmusikstudenterna deltog på ETHNO
i Falun redan 1991, vilket fick stor betydelse för
den återskapade musikkulturen. För dem hade
termen rahvamuusika (folkmusik) devalverats
och de behövde en ny. Irländarna använde inte
benämningen folk utan traditional music. Folk
hade allt mer fått betydelsen singer-songwriter
i Estland och traditsionaal användes under
sovjettiden för att benämna folkvisor och
countrymusik från Nordamerika och visor vars
ursprung man inte visste eller ville dölja.
Vi letade efter ett namn utan lånord och
fastnade för stammen pärimus som betyder
kulturarv. Ett varmt klingande, gammalt och
nedärvt ord. När studenterna inspirerade av
Falun Folk Music Festival arrangerade sin egen
folkmusikfestival 1993 lekte de med ett dåtida
slanguttryck för musik – musa – eftersom
kulturarvsmusik heter pärimusmuusika och kan
kortas ned till pärimusa. Festivalen kallades
Viljandi Folk Music Festival på engelska. Istället
för att på estniska kalla festivalen för Pärimusa,
började publiken allmänt kalla den för folk.
Pärimusa kändes antagligen för konstruerat.
För att komma bort från det missvisande
smeknamnet folk döptes festivalen 1994 om
till Viljandi Pärimusmuusika Festival. Ett par år
senare bytte även folkmusikavdelningen namn
och idag är pärimusmuusika den vanligaste
benämningen av folkmusik i Estland.

vidgade
vyer

Lars Farago

hitta till alla katapults artister
katapult.nu/alla-artister
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Tillsammans med denna tidning
får du Katapult för mångfalds
samlingsskiva Vidgade vyer.
Här hörs 23 av 52 artister som
deltog. Cd:n sprids som bilaga till
Folkmusik & Dans och Lira och
delas ut till arrangörer, media och
beslutsfattare.

Katapult för
mångfald har
varit ett flexibelt
och öppet projekt för
inkludering av artister med
bakgrund utanför Sverige. Det har drivits i fyra
regioner med möten med artister, utbildningar
och publika aktiviteter. Regionerna har
uppmuntrats att välja egna vägar och metoder.

Många nya ensembler

I Västra Götaland betonades vid urvalet
av artister att dessa skall vara oetablerade
och gärna nya i Sverige. Mycket kraft gick
till bildandet av en stor ensemble med de
medverkande artisterna: Friends By Accident.
Man sökte och fick särskilda medel för att driva
ensemblen som nu lever vidare och bland annat
har turnerat i skolor för Kultur i Väst.
I Skåne var artisternas möjligheter att etablera
sig ett viktigt kriterium vid urvalet och individuell
handledning blev ett viktigt inslag i projektet.
Även här har det bildats nya ensembler.
I Stockholm fick många artister chansen att vara
med i projektet. Det var svårt att säga nej till
välkvalificerade deltagare som tryckte på för att
vara med. Här insåg man tidigt betydelsen av
mötesplatser för de medverkande artisterna.
Gävleborg/Dalarna rekryterade också fler
deltagare än det var tänkt från början.
Även här har det varit svårt att säga nej till
folkmusik & dans 2/2014

kvalificerade deltagare. Här har man för att
bredda utbildningsutbudet använt sig av de
kurser som arrangerats av Katapult i Stockholm.
Överhuvudtaget har samarbetet mellan
regionernas projektledare varit ett viktigt och
positivt inslag i projektet.

Mötesplatser viktigt

Gemensamt för alla regioner har varit att
deltagarna önskat spelningar och inte bara råd
om hur man skaffar dem. Många arrangörer
har varit intresserade av musikerna och med
viss förvåning upptäckt tidigare okända
professionella musiker i sin hemregion. De
har funnits så nära men andå vid sidan av det
lokala kulturlivet. Tyvärr kan man konstatera att
arrangörernas intresse också följts av en önskan
om subventionerade gager. Gärna mångfald –
men helst till rabatterat pris.
Stallet i Stockholm, Oceanen och World Dance
Company i Göteborg, Palladium och Victoria
i Malmö, Kulturum i Gävle – projektet har haft
stora behov av mötesplatser: för möten mellan
deltagare, för möten med andra, helst etablerade
artister, och för möten med publiken. Utan Stallet
hade Katapult knappast ens blivit påtänkt. Det
behövs inte fasta lokaler säger en del politiker,
det blir för dyrt. Men vi ser här att mötesplatserna
och möjligheterna till synlighet är otroligt viktiga.
Vi behöver en egen infrastruktur för att kunna
genomföra projekt som Katapult.

Framtiden för Katapult

För deltagarna har Katapult varit viktigt. Flera
vittnar om att det är första gången som någon
frågar vad de önskar, behöver och vill. Många
har känt sig avvisade hos Arbetsförmedlingen
och stött på en hög mur mellan sig och det
svenska kulturlivet. Förhoppningsvis har
Katapult petat bort några tegelstenar ur denna
mur. Det är glädjande att höra att flera deltagare
fått stipendier hos Konstnärsnämnden eller
från sin hemstad. Nej, dörrarna är inte stängda.
Det finns en önskan hos många kulturella
myndigheter om ökad mångfald. Men det är
svårt för dem att se de murar de själva bygger
av regler, formulär och krav på kvalitét och
förnyelse. Att söka stipendier och stöd är
krångligt för dem som inte kan kulturlivets
jargonger.
Katapult har väckt hopp och visat
möjligheter. Samtidigt som vi inser att ett år
egentligen är för kort. Det funkar för några
men inte för alla. I Skåne fortsätter projektet
minst ett år till. Fortsättningar planeras också
i de andra regionerna. Vår önskan är att
RFoD ges möjligheten att föra ut projektet
till fler aktörer och fler regioner i Sverige. Vi
vill både vårda och upprätthålla de nätverk
som skapats inom projektet och bygga nya.
Katapult har varit en lyckad start. Vi håller fast
vid stafettpinnen tills vi får en chans att föra
den vidare.
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katapult
mitt år med

Ina Flid

Det är en tidig augustimorgon i Stockholm.
Gulya står framför scenen på Sergels torg och
håller någonting i handen. I nästa stund sitter
ett glittrande armband av stora gröna glaspärlor
runt min handled. ”Det är från mitt hemland”,
förklarar hon. ”Det ska skydda dig från olycka
och andra människors onda tankar”. Jag tror
inte på vidskepelse, men det gröna armbandet
sprider en mjuk värme på min hud och för en
kort stund är jag nära att gråta. Hennes gest är
så ren och rörande.
Det är en lång dag framför oss, och vi
har mycket att göra. Om ett par timmar
kommer Gulya att förvandlas till den magnifika
sångerskan Guljahon Baiz som ska stå på
scenen på Kulturfestivalen 2013. Vid sidan
av oss lastar Tassos Spiliotopoulos ut sin
gitarrförstärkare och Benjamin Garzon väntar
på signalen för soundcheck. De tre är musiker
från olika delar av världen, med olika kulturella
bakgrunder och erfarenheter. Det är bara två
saker som de har gemensamt: de har en gång
packat sina väskor, minnen och kunskaper
och flyttat till Sverige, och de har medverkat i
Katapult för mångfald.

klassisk familjemodell för artisterna som gick
med. Han blev deras starka och kunnige far och
jag deras tröstande och förstående mor. Jag
skrattade först, men visst stämde det. De blev
våra nära och kära. De gjorde oss stolta med
sina framsteg och de svarade oss med värme
och kärlek och hembakade pajer och kakor som
de tog med på våra möten. Projektledarna från
Göteborg, Malmö och Gävle upplevde samma
glädje, förtroende och vänskap som vi.
Jag lärde mig hur viktigt det är med
personliga relationer. Detta är något många
av de nyanlända saknar när de träffar olika
myndigheter och institutioner och deras
opersonliga regler. Vi lyckades undvika att bli en
sådan myndighet. Istället fick vi vänliga leenden
och ren tillit tillbaka. Ibland ringde katapultartisterna mig med sina frågor och ärenden
sent om kvällarna eller under helger. I början
förstod jag inte varför de ringde då? Måste man
verkligen förklara att man jobbar nio till fem?
Senare förstod jag att de inte såg oss som sina
handläggare. Vi blev deras vänner och vänner
kan man ringa när som helst under dagen och
natten. Självklart.

Katapultfamiljen

Vi kan flyga – visa oss
bara vart vi ska!

Jag är själv en inflyttad kulturarbetare och blev
headhuntad för att genomföra förstudien som
låg till grund för projektet. Då fick jag ta mina
första steg i det svenska kulturlandskapet
och träffa musiker, arrangörer, pedagoger och
kulturskolechefer för att ställa frågor om deras
nuvarande situation och perspektiv.
Efter kartläggningen blev jag tillsammans
med Stallets producent Peter Bothén
projektansvarig för Katapult i Stockholm. Som
han skämtsamt sa till mig senare: vi byggde en
folkmusik & dans 2/2014

Före första träffen med alla deltagare i
Stockholm hade jag ingen aning om vad jag
gett mig in på. Artisterna vi samlade till möte var
yrkesverksamma proffs och några var till och
med kändisar i sina hemländer. De arbetade med
olika genrer, hade olika bakgrund och tillhörde
olika kulturer. Hur skulle vi få dem att lyssna
på våra råd, att samarbeta med oss och med
varandra? Frågorna svärmade i mitt huvud som
oroliga bin. Och där stod jag framför dem för att

presentera projektet och dess syfte. En färgglad
roll-up med Katapults logga vid min sida visade
tre fåglar på väg att lyfta. De symboliserade
artisternas kommande framgång på svenska
scener. Med vår hjälp. Den stora skillnaden var
att de som satt framför mig inte behövde lära sig
att flyga. De flesta kunde redan. Jag lade undan
presentationen jag hade skissat på innan och
berättade om mitt första minne efter ankomsten
till Sverige.
Mitt liv i Sverige började för tio år sedan
med en dålig reseplanering och en missad
buss som skulle ha tagit mig från Stockholm
till festivalområdet i Sölvesborg. Jag hade inte
tänkt på att köpa bussbiljetten på förhand.
I Ryssland köper man biljetten direkt innan
avgång, och hela den svenska bokningsrutinen
var ny för mig. Medan jag stod där helt förvirrad
på centralstationen, stannade en främmande
svensk kille och frågade om jag behövde

hjälp. Efter att ha lyssnat på min tragikomiska
berättelse tog han mig till bussterminalen och
såg till att jag fick en ny direktresa. På vägen
stannade han vid 7-Eleven och köpte en glass till
mig. Sedan visade han vägen till busshållplatsen
och försvann utan att jag kunnat tacka för
hjälpen och glassen. Det var då jag verkligen
kände mig välkommen i Sverige – en känsla
som senare växte till beslutet att flytta hit för
gott. Jag försökte få tag på honom senare, när
jag flyttat till Stockholm, men jag lyckades inte
hitta honom. Tack vare Katapult fick jag chansen
att betala tillbaka genom att visa de nyanlända
riktningen till den symboliska busshållplatsen
mot scenisk framgång.
När jag berättat min historia såg jag en
mängd leenden i rummet. I kaffepausen rusade
de mot varandra och började prata musik med

9

en gång. Och jag som trodde det skulle bli svårt
att samarbeta! Bara i Stockholm bildades fyra
nya grupper inom Katapult och många artister
samarbetar i olika projekt.

Det personliga är viktigare
än det politiska

Det finns mycket att säga om Katapults
kulturpolitiska betydelse, och det gjorde vi många
gånger under projektåret i möten med politiker,
kulturarbetare, finansiärer och beslutstagare.
Projekt som Katapult triggar ofta igång retoriken.
Katapult kan beskrivas som en grandios vision av
ett mångkulturellt samhälle eller presenteras som
bästa medicinen mot främlingsfientlighet. Själv
har jag alltid prioriterat det personliga och satt
det mänskliga före det politiska. Jag har sett våra
artister nå fram till den svenska publiken och hört
projektet kommenteras med ”det är projekt som
Katapult som är absolut nödvändiga i våra liv”. En
gång efter en konsert där Katapult medverkade
kom en kvinna fram till mig och sa: ”Idén bakom
Katapult är så självklar att den nästan ligger på
ytan. Man börjar fråga sig varför det inte fanns
tidigare? Varför det tog så lång tid att starta ett
sådant projekt?”.

Musik för en bättre värld

Nästan alla som skriver om musik använder sig
någon gång av den välbekanta klyschan om
musik som det universella språket. Den är så
självklar. Och Katapult för mångfald i ett nötskal.
Vid vårt första möte kunde några artister varken
svenska eller engelska, men så fort de befann
sig i samma rum som andra musiker, kunde de
kommunicera genom gester och en blandning av
ord från alla möjliga språk. När de började spela
ihop visste de precis vad de skulle göra på sina
instrument. Det var ren magi. Hela världen fanns
där plötsligt, i ett och samma rum. En bättre
värld där en arabisk sångare ackompanjeras av
en israelisk gitarrist, där afroamerikanska rytmer
möter svenska visor och ett uzbekiskt band
öppnar en ny dimension i sin musik med hjälp av
en rumänsk flöjtspelare. En av de slogans som
Katapult använde var ”Musik för en bättre värld”.
Det blev även namnet på projektets egen festival
som genomfördes i tre städer med konserter
och samtal kring den stora frågan: Kan musik
bidra till tolerans, förståelse och en öppnare syn
i samhället?
Det som är svårt att sätta ord på vet redan
många musiker. De behöver bara få chansen att
visa det för en större publik, precis som några
fick göra genom Katapult. Hela världen finns i
Sverige, och jag är glad att jag och mina kollegor
har fått hjälpa till att sprida denna underbart
mångfaldiga kulturskatt runt om vårt land.
folkmusik & dans 2/2014

på bilden: katapults möte på stallet i stockholm
foto: peter bothén

Katapult för mångfald ritar nya kartor
Katapult är det största projektet RFoD någonsin
har drivit. Katapult har verkat för att lyfta fram
artister med bakgrund utanför Sverige, coacha
dem i det svenska kulturlivet och synliggöra den
enorma rikedom i form av kultur de har med sig.
Efter en noggrann kartläggning av existerande
problem och behov fick Katapult finansiellt
stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse och
Kulturbryggan. Projektet pågick under ett år i fyra
regioner: Stockholm, Västra Götaland, Skåne
och Gävleborg-Dalarna. USA och Mellanöstern,
Sydeuropa och Kina, Australien och Uzbekistan
– plötsligt fanns en stor del av världen i samma
projekt, och som i ett pussel placerade katapultdeltagarna sin musik på kartan över
modern svensk kultur.
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epos
är klarhet
och krut
Pia Pohjakallio

EPOS-jam med Milla Strandberg
Vem är du?
Jag är sångare med bas i flamenco och
röstutforskande. Musik för mig är ljud och och
oljud, ett sinnestillstånd och en levande process.
Tre ord du kopplar till mentorprogrammet?
Samhörighet, klarhet, krut.
Vad tycker du är viktigt just nu?
Jam är det roligaste sättet att umgås på! Man kan
jamma på så många olika sätt. Särskilt viktigt är
det att stärka dem som känner sig lite rädda för
att jamma eller som bara inte har jam-vana!
på bilden: milla strandberg
foto: heiko purnhagen
folkmusik & dans 2/2014
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kolla!
www.epos.nu
www.eposjam.tumblr.com
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Bli medlem i EPOS-nätverket!

EPOS mentorprogram och
nätverk vänder sig till kvinnliga
scenkonstnärer, musiker, dansare
och producenter inom folk- och
världsmusik och -dansen.
Just nu befinner vi oss i mitten av 2014
års mentorprogram där spelmansmusiken
möter den persiska sångtraditionen,
performancekonstnärer samtalar med
flamencodansare och producenter spånar med
flöjtister. Under året samlas gruppen på tolv
adepter totalt sex gånger för att tillsammans
med sina mentorer låta sig inspireras av
föreläsare, samtal och inte minst varandra.
Eftermiddagarna ägnas åt mentorsamtal som
kan handla om att sätta upp konkreta mål (att
göra en hemsida, få struktur på sin verksamhet
och hjälp med ansökningar) eller mer långsiktiga
tankar kring artistiska förhållningssätt eller
konstnärlig utveckling.

EPOS nätverk

Många spännande projekt har tagit fart under
mentorprogrammens gång. Samarbeten har
inletts mellan de medverkande och efter
programmens slut håller många kontakten. Detta
ledde till att vi 2012 bildade ett internt nätverk
tillsammans med tidigare adepter och mentorer.
På 2014 års Folk & Världsmusikgala som ägde
rum parallellt med Umefolk öppnade nätverket
officiellt sina dörrar för alla, oavsett yrke och
kön, som vill verka för ökad jämställdhet och
mångfald inom folk- och världsmusik och
-dansen. Det skedde under festliga former med
tre olika EPOS-seminarier och en kritikerrosad
folkmusik & dans 2/2014

konsert med bland annat artister som tidigare
deltagit i mentorprogrammen.

Urbant, ruralt och dam-jam

Under våren hölls en nätverksträff med
föreläsning av Marie Selander följt av samtal,
diskussioner och jam. Efter att ha uppfattat
ett starkt sug efter jam för enbart kvinnor har
sångaren Milla Strandberg under sommaren
bjudit in till regelbundna dam-jam. Dessa
kommer att fortsätta under hösten. EPOS fyllde
även RFoD:s tält med jam på Stockholm Folk
Festival och den 29 september anordnas en stor
öppen klubbkväll med jam för såväl kvinnor som
män på Stallet i Stockholm. Temat för kvällen är
”Urbant möter ruralt”. Det blir öppet världs-folkhiphop-jam med multigenre-husband på plats,
följt av dansklubb med DJ Johanna Wickström.
Både mentorprogrammet och nätverket har
möjliggjorts genom stöd från Statens musikverk,
RFoD och Stallet och i nära samarbete med
Länsmusiken i Stockholm, Musik i Syd, Musik
Gävleborg och Kultur i Väst. Tack vare detta har
EPOS-träffarna kunnat äga rum i Stockholm,
Gävle, Göteborg och Malmö. EPOS nätverk är
deltagarstyrt och verksamheten läggs upp kring
medlemmarnas önskemål. En idé på senaste
träffen var att det behövs en kurs i ljudteknik och
denna kommer med all säkerhet bli verklighet
redan under hösten.

Är du redan RFoD-medlem?
Skicka ett mail till epos@rfod.se med
ditt namn, adress, telefonnummer
och mail så lägger vi in dig i EPOS
nätverk.
Om du inte är medlem i RFoD kan du
bli medlem både i RFoD och EPOS
genom att kryssa i EPOS-rutan i
RFoD:s medlemskapsformulär på
www.rfod.se

Ansök till 2015 års EPOS
mentorprogram
•Skriv till epos@rfod.se senast
1 oktober 2014.
• Bifoga en meritförteckning, en
beskrivning av ett aktuellt projekt samt
ett personligt brev på högst en A4.
• Beskriv målsättningen för ditt
deltagande och vad du hoppas ha
uppnått vid programmets slut.
• Kom gärna med önskemål om
mentor, men vi kan inte lova att du får
den mentor du önskat!
• Besked om du kommit med i
programmet ges i november.
Om du har några frågor, kontakta:
Moa Danielson, projektledare
073–550 6536
moa.danielson@rfod.se
eller
Pia Pohjakallio, projektledare
070–753 2939
epos@rfod.se

Varmt välkommen med din ansökan!
folkmusik & dans 1/2014

visa mig
din musik
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Ina Flid

Inom pop och rockvärlden är bra foton en nödvändig
del av marknadsföringen, även för nykomlingar. Är
det annorlunda för folk- och världsmusiken? Hur
viktig är egentligen en bra pressbild för folkmusiker?
Melker Dahlstrand, Eva Karlsson och Kristin Lidell är
tre professionella fotografer som visualiserar folk- och
världsmusiken. De svarar på frågorna och ger goda råd.
Finns det några oskrivna regler
för vad en musikbild måste
innehålla?

Melker: Jag tycker det är en väldigt fri genre.
Det kan vara en detalj, eller en känsla. Kanske
bara en ton, eller färg, eller suggestiv kontrast...
Det kan till och med vara ett porträtt på en artist
eller grupp rakt upp och ner, som ett skolfoto. Så
det finns en väldig spännvidd, vilket är roligt.
Eva: Det finns inga oskrivna regler. Det är fritt
fram att göra precis vad man vill.
Kristin: Musikerna tar ofta med sig sitt
konstnärliga uttryck in i idéerna inför
fotograferingen och som fotograf förväntas jag
leverera bilder med karaktär.

Finns det något visuellt element
som är specifikt för folk- och
världsmusiken?

Melker: Ofta handlar det om att visualisera en
identitet och en stil eller visa upp instrument
som kan vara speciella. Annars är det ganska
fritt. Om man ser på svensk folkmusik generellt,
så tar man ofta bilder ute i naturen. Det
tycker jag man kan vända på och ta bilder
på folkmusiker i en mer urban miljö. När man
tänker folkmusik, tänker man ofta på attributen.
Men om man vill särskilja sig, kan man göra
tvärtom och koncentrera sig på ansiktet eller
någon detalj. Det kan vara fint med rena
koncept också.
folkmusik & dans 2/2014

Eva: Inom folk- och världsmusiken är det
vanligt att man vill visa upp sina instrument på
bilderna. Eller att det är natur i bakgrunden. Det
är däremot inget jag vill förespråka, tvärtom.
Jag vill helst jobba genren bort från det
uttrycket. Attiraljer från folkdräkter är element
som också används ibland.
Kristin: Kanske att instrumenten är med på
bild eftersom de ofta är mer ovanliga och
bildmässigt tilltalande.

Inom folk- och
världsmusikgenren verkar
man ofta lägga mindre vikt
vid det visuella än i pop- och
rockvärlden. Varför är det så?

Melker: Folkmusiken i sig är väldigt visuell,
men när det gäller bilder så finns det mycket
att jobba på. Om bilden känns lite slarvig, då
får man intrycket av att musikern inte är seriös.
Det är därför alla stora varumärken lägger
jättemycket kraft på att alla små detaljer ska
funka. Idag är alla vana vid att se bilder överallt,
så folk är mycket mer medvetna om det.
Skillnaden mellan ett bra, genomtänkt foto och
en självtagen bild syns och märks.
Eva: Jag tror det kan bero på flera saker.
Dels har det inte funnits någon tradition kring
att tänka på förpackningen av sig själv som
folkmusiker i Sverige. Inom pop- och rockgenren
däremot, har det varit självklart länge. Det har

hänt mycket de senaste åren. Musikerna har
blivit mer medvetna om det visuella. Det verkar
också finnas en uppfattning om att det skulle
vara ”fult” att tänka på den här biten. Man är
musiker och konstnär, inte någon deltagare i till
exempel Idol på tv. En del är medvetna och vill
satsa, men är inte duktiga på den biten. Då bör
man be om hjälp. Det sägs ibland att det saknas
pengar. Men om det finns pengar till inspelning
av plattor, så borde det väl även finnas pengar
till att förpacka alltihop? Jag menar att det är
jätteviktigt att tänka på hur man framställer och
förpackar sig själv, även i folkmusikgenren.
Kristin: Det kanske handlar om omedvetenhet
om hur viktigt det är med marknadsföring som
syns. Det kan också vara en ekonomisk fråga.

Vad kan ett bra foto innebära
för en artist?

Melker: En riktigt bra bild förmedlar ett uttryck
och en känsla. Det ska finnas något unikt i den.
Om man fotar själv och senare bearbetar bilderna
i Photoshop är det viktigt att man vet vad man
gör och inte jobbar sönder bilden. Så om man
inte riktigt vet vad man vill göra är det bättre att
göra mindre. Om man tittar på valaffischer kan
man direkt se när man har jobbat för mycket
med bilderna: personerna ser knappt levande ut
längre. Ögonvitorna är kritvita och utseendet är
plastigt. Man måste tänka på var man vill vara på
skalan mellan ”perfekt” och autentiskt.
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på bilden: sångerskan eva rune
foto: kristin lidell
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Melker fortsätter: Om man tar bilder för ett
album är det bra om det finns någon detalj
eller ton som visar att de hör ihop. För en
portfolio med pressfoton är det bra med
variation: en ansiktsbild, en helfigur och
en halvfigur. Det är också bra om det finns
både liggande och stående bilder, så de kan
användas på olika sätt. Bland bilderna är det
också bra om det finns några med neutral
bakgrund och några med en miljö som lyfter
fram personligheten. En sådan bild fungerar
bra som ett blickfång på en hemsida eller
i en tidning.
Kristin: Det är framför allt en bild som
betraktaren får syn på i bildflödet. Det kan
vara ett tydligt foto på bandet/artisten eller en
mer stämningsskapande bild. Jag tror det är
viktigare med bra pressbilder som sticker ut
än live-bilder. Men det som är bra med livebilder är att de ger en konkret bild av bandet/
artisten och vad man förväntas uppleva
på en konsert.

Hur ser en typisk kliché ut?

Melker: Man står med instrumentet på ett
traditionellt sätt. För mig känns en sådan bild
väldigt uppställd. Som att man blivit tillsagd
att göra någonting och inte som att personen
finns med på bilden. Det är den sämsta typen
av bilder. Men om någon skrattar till och
det händer något med situationen kan det
plötsligt bli en jättebra bild. Stela bilder är de
tråkigaste.
Eva: Om man tittar bakåt på hur bilder sett ut
hittills skulle jag kanske säga att den största
klyschan är en bild på en musiker som håller i
sitt instrument ståendes på en åker, i en skog
eller framför något vattendrag. En modernare
klyscha är att musikerna fortfarande håller i
sina instrument, men nu i en urban miljö med
betong eller graffiti.
Kristin: Det är svårt att säga. En bild kan vara
bra och iögonfallande även om innehållet är
förutsägbart.

Hur kan man undvika de
vanligaste misstagen vid
fotografering?

Melker: Ibland man kan fixera sig vid en idé
om att man ska ha vissa kläder eller en viss
hatt på bilden. Men det kanske inte funkar. Man
måste vara rationell och professionell och våga
välja bort. Ljuset är jätteviktigt. Man kan ha en
bra idé och ställa upp allt perfekt, men om inte
ljuset fungerar kommer det inte bli en bra bild.
Många blir lite osäkra när man blir fotograferad
i helfigur. Var ska man ha händerna och hur ska
man stå? Om man tar porträtt behöver man inte
bry sig om fötterna. Ett annat sätt att förenkla är
att koncentrera sig på en detalj istället för den
storslagna gruppen på fem personer, som ska
passa in i miljön och ljuset. Det kan också vara
en miljö som säger mest om musiken.
Eva: Det vanligaste misstaget är att be någon
kompis fotografera. Om man har en kompis som
är riktigt bra på det är det ju inte så illa. Tyvärr låter
många folkmusiker någon trycka på knappen bara
för att det är en kompis och blir billigt, kanske till
och med gratis. Det kan vara värt att anlita proffs,
även om det kostar. Folkmusiker idag kan råka ut
för fördomen att de bara spelar för att det är kul.
Alltså behöver de inte ha så mycket betalt som
andra musiker. Att ta hand om sitt promopaket
på ett proffsigt sätt ger på kort sikt intrycket
av att bandet är proffsigt, och kan på lång sikt
kanske höja statusen för hela branschen.
Ett annat vanligt misstag är att propsa på att
instrumenten ska vara synliga i bilden. Det känns
som en varudeklaration. Det är bättre att locka
lyssnare och publik genom rätt stämning i bilden.
Inom folk- och världsmusiken verkar också
jantelagen och en rädsla för att verka för kaxig
finnas med. Man vill inte stå för nära kameran
eller vara för mycket i fokus. Sluta med det! Fram
med artisten!
Kristin: Jag tycker inte att folk gör några
generella misstag. Det enda vore väl om de inte
har tillräckligt med tid och ändå förväntar sig ett
stort urval av bilder.

på bilden: baskery
foto: melker dahlstrand
folkmusik & dans 2/2014

Vad måste artister tänka på när
de vill ha en bra bild på sig?

Melker: På konserter är det bra om artisterna inte
står med mikrofoner framför sig hela tiden. Det
räcker om de bara kommer ner lite eller tar ett steg
tillbaka eller åt sidan, så man kan se hela ansiktet.
Annars är mitt tips att man först måste veta
vad man vill ha sagt och sedan hur man gör det
utan att krångla till det för sig. Gå på känslan
som du vill förmedla. Titta på bilder som du
gillar och försök fundera på hur de är gjorda.
Var ljuset kommer ifrån, hur står man och vilket
uttryck det är som förmedlas.
Eva: Anlita någon som kan! Man bör tänka
ut vem man är som artist och vad man vill
förmedla i sina bilder. Detta borde göras i
ett tidigt skede. Det är tyvärr vanligt att man
spelar in en platta och sedan alldeles i slutet
av processen fixar ihop några bilder utan att ha
tänkt på helheten och skickar alltsammans till
en formgivare. Det är mycket bättre att ha ett
möte med fotograf/formgivare/marknadsförare
och tänka ut en förpackningslinje från början.
Utifrån det kan man välja en fotograf som
passar uppdraget. Då kan man göra bilder
till promo, cd, hemsida och affischer på
samma gång. Det bästa är att INTE tänka på
smådetaljer innan man kontaktar fotografen.
Fotografer och formgivare jobbar oftast bäst om
de får ett lösare ramverk att hålla sig till bara
generella riktlinjer om vad man vill förmedla,
vilka man är och så vidare. Nu utgår jag från att
det ska spelas in skiva, men de flesta gör ju det
idag. Men samma sätt att tänka gäller ju även
om det bara är en enkel promobild.
Kristin: Det är viktigt att få både närbilder och
helbilder. Det är också bra att ta ut svängarna
med hur och var man fotograferas. Ta gärna
flera bilder i olika uppställningar och miljöer.
Om man är ovan är det lätt att vara ganska
stel, men det blir större variation om man vågar
röra på sig. Klädmässigt är det bra med flera
alternativ att välja på och det är ofta svårt att
skapa magi med rutiga skjortor.

kolla och inspireras!
dahlstrand.se
kristinlidell.com
evakarlsson.se

14

På Baltic Queen-färjan byggs sju olika
scener för musik- och dansakter medan
konferensavdelningen bjuder in till seminarier
och samtal. På Folklandia erbjuds du oräkneliga
möjligheter att knyta nya kontakter med Finland
och skapa en ny marknad för din/er musik!

folkmusik & dans 2/2014

Mer information
och anmälan:
irenemuumi@gmail.com

Finlands folkmusik- och dansorganisationer,
-institutioner och RFoD samarbetar årligen
kring folkmusikkryssningen Folklandia mellan
Helsingfors och Tallinn. Folklandia samlar 2 900
professionella utövare, amatörer, bokare och
hängivna musik- och dansälskare.

Vi söker musik- och kulturutövare
mellan 18 och 28 år som vill
arrangera konserter, driva projekt
och andra evenemang samt
förmedla värderingar om ett
mångkulturellt samhälle.

En grupp om sju personer kommer att få möjlighet
att genomföra aktiviteter under året och nästa års
Stockholm Folk Festival. Det sker i samarbete med
och under vägledning av mentorer och personal
inom Stockholm Folk Festival, MTA Production,
RFoD och andra musik- och kulturföreningar.
Projektet genomförs september 2014 till augusti
2015 med 4–5 träffar under hösten och våren samt
dagtid i samband med festivalen.

Vill du vara med?

Skriv ett kort personligt brev om vem du är och
varför du vill engagera dig i projektet.
Skicka brevet till info@learningbydoing.se
senast 30 september 2014.
Uttagning sker efter intervju.

learningbydoing.se
stockholmfolkfestival.se

nästa folkmusikkryssning?

by doing

Projektledare:
Hilda Sandgren
hilda@stockholmfolkfestival.se
08–660 86 09

9–10
januari 2015
Vill du synas och höras på

learning
Producent:
Esbjörn Mårtensson
esbjorn@learningbydoing.
se
070–657 02 80

folklandia
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