
Frågor? Kontakta oss! 

Ingela Gånedahl 
Projektledare KulturCrew Blekinge Kronoberg, Blekinge Läns Bildningsförbund 
ingela.ganedahl@blb.k.se, 0709 304 304 
 
Erik Alering 
Marknadsförare, Regionteatern Blekinge Kronoberg 

erik.alering@regionteatern.se, 0470 70 05 05 

 

Björn Kleinhenz 
Producent, Musik i Syd 
bjorn.kleinhenz@musikisyd.se, 0709 28 58 30 
 
Christina Vermandis 
Musikproducent barn & unga, Musik i Blekinge 
christina.vermandis@regionblekinge.se, 0455 32 19 01 

 

Ann-Christin Bernhardsson 
Scenkonstkonsulent, Riksteatern Blekinge och BLB 
Ann-christin.bernhardsson@riksteatern.se, 0455 30 51 43 

och möjliggör! 

Haganässkolans 
KulturCrew 
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Blekinge 
Kronoberg 

Ungt arrangörskap med fokus på delaktighet och inflytande 

Foto: Niklas Croall 
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Vad är KulturCrew? 
Ett KulturCrew är en grupp unga som håller i kulturarrangemang i sin skola/kommun. 
KulturCrew Blekinge Kronoberg är ett projekt som vänder sig till barn och ungdomar 10-
18 år inom ramen för skolan (fritidsgård och kulturskola är också möjligt). Åtta regionala 
kulturorganisationer (se loggorna) driver gemensamt projektet. Länens skolor erbjuds att 
ansluta sig till projektet antingen via den kommunala kultursamordnaren eller någon av 
projektledarna. 
 

Syftet med projektet är att ge barn och ungdomar mer kompetens, större ansvar och 

mer inflytande när det gäller kulturarrangemang och kulturaktiviteter för den egna mål-

gruppen. Målet är att fler barn och unga ska ta del av kultur och att stärka ungas delak-

tighet i kulturlivet. 

På den skola som ansluter sig utses två handledare. Dessa rekryterar cirka 8 deltagare 
som bildar skolans KulturCrew. Det är frivilligt och kostnadsfritt för ungdomarna att 
delta. 
 
Alla deltagare i KulturCrew får vara med på utbildningsdagar som kulturorganisationerna 
håller i. Där får man först och främst lära sig om scenteknik, presentationsteknik, mark-
nadsföring och värdskap. De får T-shirts med KulturCrew-logga och handbok. Senare 
erbjuds crewen fortbildning inom dans, film, teater, musik och teknik med fokus på ar-
rangörskap. 
 
Crewen ska sedan arrangera ett antal evenemang på sina skolor eller fritidsgårdar. De 
blir också en resurs för sin kommun och kan vara behjälpliga vid andra lokala kulturar-
rangemang på frivilligbasis. Kulturorganisationerna kommer också att erbjuda tillfällen 
att jobba med arrangemang. 
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Gemöskolans 
KulturCrew 
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Varför ska en kommun ansluta sig till KulturCrew-projektet? 
• För att ge barn och ungdomar inflytande och delaktighet i skolans arrangemang. 

• För att stärka kompetensen inom kulturarrangemang hos unga i kommunen. 

• För att bredda det kulturella nätverket både inom och utanför kommunen. 

Vad i läroplanen stödjer tillsättandet av ett KulturCrew? 
• Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande de-

mokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer 

och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.  

• Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbets-
liv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som 

en lärande miljö.  

• Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet 
och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Skolan 
ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar företagande och 
innovationstänkande.  

Vad gör ett KulturCrew? 

• Planerar och genomför olika kulturarrangemang. 

• Deltar i urvalet av vad som ska visas på skolan/fritidsgården. 

• Sprider information om vad som är på gång. 

• Är en referensgrupp för kommunens kultursamordnare, fritidssamordnare och lokala 

arrangerande föreningar – unga experter helt enkelt. 

Bakgrund och historia 
Först ut i Sverige med KulturCrew var sex kommuner i sydvästra Skåne som startade 
sitt projekt 2016 på 12 skolor. Där samverkar kommunerna med Riksteatern Skåne och 

Musik i Syd. 

Modellen har funnits i Danmark sedan 2010 och idag finns KulturCrew på cirka 100 sko-

lor där. Idén att elever ska vara arrangörer kommer ursprungligen från Norge. 

I Blekinge och Kronoberg startar vi 2018 med 10 crew som fått sin grundutbildning på 

Regionteatern i Växjö under oktober. 


