Välkommen till Kultur Gävleborgs nyhetsbrev för musik hösten 2020! Sedan
mars har saker och ting förändrats drastiskt och under våren/sommaren blev
mycket av vår verksamhet inställd. Trots detta har vi tillsammans med våra duktiga
arrangörer ändå kunnat genomföra flera utomhuskonserter för både ung och
gammal samt även en del trygga arrangemang (länk till vår sida med tips vid
kulturarrangemang) där publikantalet varit begränsat. Till hösten börjar våra
samarbetsparter försiktigt att köra igång, alla med devisen ”trygga arrangemang”
och det känns oerhört glädjande! Välkommen till en annorlunda men ändå
fullspäckad höst i Gävleborgs län.

Konserter i höst
Flera av våra arrangörer fortsätter sitt arbete att ge oss i länet härliga
konsertupplevelser, trots pågående pandemi. Verksamheten följer naturligtvis
Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket just nu innebär max 50 personer
i publiken. Här kan ni klicka vidare och läsa mer om föreningarna och deras
program för hösten 2020.

Musiksoppa
Musiksoppan genomförs på Söders Källa i Gävle, Restaurang
Bolaget/Kulturcentrum i Sandviken och Ol-Andersgården i Alfta. Biljetter bokas
per telefon hos respektive arrangör. Två biljetter/person kan köpas.
Arrangemangen Corona-anpassas. Läs mer här.

Gävleborgs
Ungdoms Big
Band (GUBB) och
Sisters of
Invention
Sista konserten för denna
omgång av GUBB!
Söndag 13 september kl
15.00 samt 17.00,
Folkets Hus Sandviken.
Konserten live-streamas på
Kultur Gävleborgs Facebook‐
sida.
NYREKRYTERING TILL
GUBB kommer att ske
lördag 3 oktober
Läs mer via länken:
GUBB
GUBB NYREKRYTERING

Nya systrar!
Rekrytering av nya systrar skedde den 26 juli. Nu har vi ett
nytt gäng med 10 nya deltagare som startar med en Kick
Off 12 – 13 september.
Vi ser fram emot nya härliga inspelningar och
framträdanden!
Läs mer här om Systrarna Gävleborg.

Skolkonserter och workshops
För att vår unga publik fortsättningsvis ska få ta del av
scenkonst både på scen och i workshops har vi i
samråd med våra musiker och dansare anpassat
gruppstorlekar så att alla ska känna sig trygga. Vi kan
därför med stor glädje genomföra alla våra
skolturnéer runt om i länet!
Läs mer om våra produktioner för och med barn och
unga på Kultimera.se

Rösträtt – Sång
på förskolan
Nu ska Sverige åter bli ett
sjungande land! YAM
Sweden satsar på sång i
förskolan och har fått
utvecklingsbidrag från
Kulturrådet. Projektet är
treårigt och vill ge verktyg för
röst- och sångmetodik till
lärare i förskola. Under första
året vill vi på Kultur
Gävleborg, tillsammans med
10 andra regioner utbilda
sångcoacher och förbereda en
nationell digital plattform
med repertoar och
fortbildning för barn och
pedagoger. Under hösten

YAM, Young Audiences Music är ett nätverk
inom Regional Musik i Sverige
med producenter från hela landet som verkar
för att stärka och utveckla arbetet med levande
musik för barn och unga.

2020 kommer vi att utlysa
en audition för dig i
Gävleborgs län som är bra på
att sjunga i vilken genre som
helst, möta barn 1–5 år som
publik och medskapare och
har kännedom om barns
röster! Håll utkik! Mer info
kommer på social medier och
Kultimera.se

Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF) spelar in
skiva!
Inspelningen skedde i studion Sound Society i Gävle helgen 28-30 augusti.
Skivläppet blir 21 november på Musikhuset i Gävle. Hela den dagen kommer att
vara en stor manifestation för regionens folkmusik och dess musicerande
ungdomar.
Skivor med tidigare versioner av GUF kan du lyssna på här!

VINDÖGA
Firar 15 år 8 - 10 oktober 2020!
Vindöga är en festival som arrangeras av
arrangörsföreningen Fia tillsammans
med Kulturcentrum i Sandviken.
Festivalen har en inriktning mot
konstformer såsom nutida
musik/ljudkonst, dans, video, poesi samt
performance med lokala, nationella och
internationella artister.
Här finns programmet.
Skicka gärna nyhetsbrevet vidare om du
vet någon vän eller kollega som vill ha
nyheter från oss.
Kontaktuppgifter till oss som arbetar med
musik.

Kultur Gävleborg är sedan 2016 en HBTQcertifierad avdelning.

https://www.facebook.com/kulturgavleborg/
https://www.instagram.com/kulturgavleborg/

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

