NYHETSBREV VINTER 2020

I

2020 har ställt mycket på ända och det kommer att ta tid innan vi återhämtar oss.
Men ur detta har också kommit kreativa idéer och vi har hittat nya vägar; alltifrån
”streaming”, utlysning av särskilda uppdrag till kulturskapare, corona-anpassade
konserter och dansföreställningar till digitala workshops, utomhuskonserter för
barn/unga och ”balkongkonserter” för äldreboenden.
Snart hoppas vi kunna njuta av levande musik igen, tillsammans.
God Jul och Gott Nytt År önskar vi som jobbar med musik på Kultur Gävleborg!

Särskilda uppdrag vintern 2020
I november 2020 lyste Kultur Gävleborg ut årets andra omgång av särskilda uppdrag
till kulturskapare verksamma i Gävleborg, för att möjliggöra fortsatt arbete för dem
och för att skildra den turbulenta tid vi lever i just nu.
De fem som har tilldelats uppdrag inom musik för att skapa soloverk är:
 Annika Hammer, Delsbo
 Irene Moneeo, Gävle





Mattias Windemo, Gysinge
Ove Andersson, Gävle
Sara af Klintberg, Järvsö

Läs mer: https://www.regiongavleborg.se/kultur/stod-bidrag-priser-ochstipendier/uppdrag-till-kulturskapare/utlysning-av-sarskilda-uppdrag-november2020/kulturskapare-som-tilldelas-sarskilda-uppdrag-vintern-2020/

Imagine Gävleborg - coachningsprogram
Vi tar nu steget in i framtiden och skapar en plattform/program för utveckling av
unga musiker. Sedan 1986 har unga musiker tävlat om vem som är bäst på scen, det
ska de göra även i fortsättningen, men vi utvecklar också Imagine till ett roligare,
lärande och utvecklande coachningsprogram.
Utifrån egna önskemål kommer deltagarna lära sig allt som de har nytta av i sitt liv
som musiker. Det blir individuell artistcoachning, workshops, inspirerande
föreläsningar, inspelning av livevideos och annat nyttigt. Allt för att ge ungdomarna
möjlighet att ta nästa steg i sin artistkarriär.
På Kick-off för säsongen 2021 sågs tio taggade deltagande akter digitalt, de fick en
intervju med fd. Gävleartisten Clara Mae (internationellt etablerad artist, känd från
bland annat Idol).
https://imaginesweden.se/gavleborg/

Barn och unga
Skolkonserter och dansföreställningar kunde genom gott samarbete med
kommunerna till stor del genomföras under hösten, med mindre elevgrupper,

utomhuskonserter och digitala lösningar. Det blev också corona-anpassade
utbudsdagar med scenkonst för barn och unga. Anpassat kunde vi presentera utdrag
ur vårens föreställningar LIVE, vilket uppskattades av musiker, dansare och
skådespelare!

GUBB - Gävleborgs Ungdoms Big Band
Nyrekryteringen gick av stapeln i oktober och vi har nu ett nytt band, som tyvärr inte
fått chansen att träffas än. Vi jobbar för fullt på digital undervisning tills vi kan ses
igen.

Ta Ton - att sjunga med små barn
Ta Ton är en fortbildning inom det nationella projektet Rösträtt.
Tre kurser fick ställas in under hösten men med digitala lösningar
fortsätter arbetet! Kursledare är Karin Westberg och Sara af
Klintberg från Järvsö.
Läs mer om nationella nätverket YAM-Sweden och vad vi gör:
https://unga.musikisyd.se/yam-sweden/

Vårens konsertsäsong?
De föreningar vi samarbetar med i länet tar det säkra före det osäkra och skjuter fram
starten på säsongen till sent på våren. Mer information på respektive förenings
hemsida men även här: https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/musik

Fokus på arrangören:
Ljusdals Bygdegårdsförening/Musik i
Kallmyr
http://musik.kallmyr.se/
Tre snabba frågor till Bengt Larsson om
hans liv och hans engagemang för
kulturen. Bengt har varit folkdansare i
över femtio år och kommit i kontakt
med musik från hela världen, han har
arrangerat kulturevenemang i
Godtemplarhuset sedan 1975! Läs mer:

Foto: Neta Norén

https://www.regiongavleborg.se/kultur/nyheter/fokus-pa-arrangoren-ljusdalsbygdegardsforeningmusik-i-kallmyr/

Foto: Matilda Björkbacka

Balkongkonserter i december
När konserter började ställas in erbjöd vi så kallade ”balkongkonserter” med
operasångerskan Hannah Körner och musikalartisterna Peter Hjelm och Erik
Skoglund. Äldreboenden i Bollnäs och Nordanstigs kommun fick besök utomhus i
december och responsen var fin: ”Jag vill sända vårt varmaste tack till de
fantastiska konserter vi fick avnjuta […]. Jag vet att både boende, patienter och
personal rördes till tårar av denna fantastiska upplevelse.”
Vi fortsätter med Balkongkonserter i februari och vill ni få besök till äldreboenden i er
kommun så anmäl intresse till neta.noren@regiongavleborg.se

Höstens musiksoppor
Höstens musiksoppor genomfördes med 50-gräns i
Gävle, Sandviken och Alfta men den sista med Stefan
Gunnarsson och Anna Sahlene (bilden, foto: Neta Norén)
fick ställas in. Istället filmade vi och nu görs den
tillgänglig digitalt för äldreboenden i länet.

Jazzpriset Basisten till Göran Olson
Svensk Jazz har delat ut det prestigefyllda priset
Basisten, till Gävles jazznestor Göran Olson. Priset
delas ut till ”personer som gjort jazzen stora
tjänster…”. Här kvalar Göran in med råge!
Grattis Göran!
https://www.svenskjazz.se/sv/196-nyheterallmänt/1244-göran-olson-tilldelas-utmärkelsenbasisten-2020
Foto: Neta Norén

Välkommen Ninos Josef – vikarierande
verksamhetsutvecklare dans
Ninos Josef har varit verksam som dansare vid flertalet
danskompanier, vid Kungliga Operan i Stockholm och på
Dramaten som skådespelare. Idag verkar han som
dansare, pedagog och konsult. Ninos har haft uppdrag som
utvecklingsstrateg inom mångfald och inkludering för
Nordiska Ministerrådet, varit projektledare för Svenska
FN-modellen och haft uppdrag för RFSL, Statens
Kulturråd, Kulturrådet Norge m.fl. och är även ledamot i
Konstnärsnämndens styrelse.
Ninos nås på 026-53 12 12, eller på
ninos.josef@regiongavleborg.se.
Foto: Sören Vilks/Dramaten

Se även: https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/dans/aktuellt/

Läs mer om vår verksamhet
Musiksoppa
Kammarserien
FolkmiX
Jazzklubbar i länet
Kultimera

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare om du vet
någon vän eller kollega som vill ha nyheter
från oss.

Kultur Gävleborg på Facebook
Kultur Gävleborg på Instagram

Kontaktuppgifter till oss som arbetar med
musik.

Kultur Gävleborg är sedan 2016 en HBTQ-certifierad avdelning

Vill du sluta prenumerera på detta nyhetsbrev eller ställa frågor om innehållet? Maila
till thomas.petersson@regiongavleborg.se

Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR.
Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda
den enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i
enlighet med GDPR.
Läs mer om Dataskyddsförordningen
Kontaktuppgifter till Kultur Gävleborg

