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Innehåll
Alla människor ska ha möjlighet 

att uttrycka sig konstnärligt i en värld 
där olikheter ses som värdefulla.

 
ShareMusic & Performing Arts

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 efter behov och önskemål. 

Kollaborativa processer och innovativ teknik främjar konstnärlig utveckling och ökat deltagande. Vår verksam-
het 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 
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Allt vårt arbete utgår från mänskliga rättigheter och 
alla människors lika värde, särskilt FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Arbetet knyter även tydligt an till Agenda 2030 och de 
globala utvecklingsmålen kring inkludering och håll-
bar utveckling. Detta gäller särskilt Mål 4: God utbild-
ning för alla, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt, Mål 10: Minskad ojämlikhet.  

Mål 4 
Vi arbetar med ett inkluderande arbetssätt som låter 
människor med olika bakgrund, erfarenheter och  
funktionsförutsättningar arbeta sida vid sida, på lika 
villkor. Vi vill att alla ska få möjlighet att utbilda sig 
inom kulturområdet. 

Mål 8
Vi vill ge fler tillträde till att arbeta professionellt inom 
kulturvärlden – oavsett funktionsförutsättningar. Det 
gynnar hela branschen och stärker den inför framtida 
utmaningar. Vi skapar arbetstillfällen fyllda av krea-
tivitet och innovation, med möjlighet att göra ett bra 
jobb och samtidigt kompetensutvecklas.

Mål 10 
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. Idag an-
vänds inte den kompetens som finns och samhället går 
miste om en stor potential. Inkludering är vägen till ett 
samhälle där människor kan mötas, utvecklas och ta 
plats på lika villkor.

 

 
Barnkonventionen
ShareMusic har tagit fasta på följande punkter i Barn-
konventionen sedan denna blev lag i Sverige i januari 
2020:

Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma 
rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 13:1:1 – Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, 
tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra 
personers rättigheter. […] Denna rätt innefattar frihet att 
oberoende av territoriella gränser söka, ta emot och sprida 
information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, 
i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som 
barnet väljer. 

Artikel 23  – Barn med funktionsnedsättning har rätt till 
ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i 
samhället. 

Mänskliga rättigheter,  
Agenda 2030 och barnkonventionen

En av gymnasieeleverna i vårt pilotprojekt 
inom FUNK (2020, Region Jönköpings län).

Mänskliga rättigheter

Inledning

De globala målen och Agenda 2030 är en viktig ut-
gångspunkt för vår verksamhet, särskilt mål 10 som 
handlar om att reducera ojämlikhet. 2021 var ett år 
som fortsatt präglades av den pågående pandemin. 
Vi liksom alla andra har behövt anpassa och förändra 
verksamheten. Vi hade turen att redan vara mitt i en 
förändringsresa när pandemin bröt ut och därmed 
kanske det inte blev lika omstörtande för oss att göra 
de anpassningar som situationen krävde. 

De senaste fyra åren har vi gjort en omfattande för-
flyttning – från ShareMusic som kulturorganisation 
till vår nya roll som kunskapscenter. Under den här 
transformeringsperioden har vi haft särskilt fokus på 
utvecklingsområden som dans, musikteknologi och 
konstnärliga labb. Ett annat område som vuxit fram 
och fått stort utrymme 2021 är professionalisering av 
konstnärer med funktionsnedsättning genom utveck-
lingen av vårt mentorsprogram.  

Detta program kom att bli mer omfattande än planerat 

Sophia Alexandersson

Inledning
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mycket tack vare pandemin som krävde andra arbets-
sätt och aktiviteter än vad som var tänkt i ursprung-
planen. Det visade sig vara gynnsamt med det digitala 
arbetet som medförde många fördjupade samtal och en 
förtrolig konstnärlig relation mellan de medverkande. 
Under året kulminerade arbetet som bl a resulterade 
i korta filmer som visar delar av de verk som konst-
närerna har arbetat med. Det här är kanske en av de 
viktigaste insatserna vi gjort för att arbeta med just 
mål 10. Att på ett oerhört konkret vis utveckla arbets-
sätt och modeller som kan leda till minskad ojämlikhet 
inom kulturområdet.

Många pratar om att gå tillbaka till att bedriva verk-
samhet såsom det var före pandemin. Men vi vill inte 
gå bakåt. Vi är nu redo att gå framåt och fortsätta 
utveckla och undersöka hur vi kan vara en resurs som 
bidrar till att göra skillnad. Den skillnad som behövs 
för att mål nummer 10 ska bli en realitet inom konst 
och kultur – och samhället i stort. 

Jag vill tacka alla som på olika sätt bidragit till det 
innehållsrika verksamhetsåret – våra finansiärer och 
partners: Regionerna i Västra Götaland, Skåne och 
Jönköping, Jönköpings kommun samt Kulturrådet, 
Allmänna Arvsfonden, Svenska Postkodstiftelsen, 
Insamlingsstiftelsen Signatur, Malmö stad, Svenska 
institutet, ICLD, ForumCiv m fl. Och inte minst alla ni 
som har arbetat i verksamheten. Tillsammans skapar 
vi förändring. 

Sophia Alexandersson, 
Verksamhetschef och konstnärlig ledare
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Kulturens ekosystemKunskapscentrets roll

Kunskapscentret

Kunskapscentret ShareMusic verkar för…

• Allas rätt att delta i, uppleva och utöva kulturell och konstnärlig verksamhet 

• Att nå ut sektorsöverskridande och på alla nivåer i kulturens ekosystem 

• Att generera, tillvarata och samla kunskap i en kunskapsbank 

• Ökad delning och spridning av kunskap om inkluderande arbetssätt och metoder 

• Utveckling av konsten genom ökad inkludering

Vad vill vi uppnå?

• Fler utövare, upphovspersoner och konstnärliga ledare med 
funktionsnedsättning i svenskt och internationellt kulturliv för 
konstens och samhällets berikande 

• Ett nytt kulturlandskap med nya uttryck och berättelser av 
utövare med funktionsnedsättning 

• Funktionsrättsperspektivet lika självklart som t ex etnisk 
mångfald, jämställdhet och andra diskrimineringsgrunder i hela 
kulturens ekosystem 

• Ökad kunskap om inkluderande arbetssätt i hela kulturens 
ekosystem 

• Ett rikare och mer jämlikt kulturliv i Sverige – och hela värl-
den – som reflekterar samhällets mångfald och rikedom

Med kulturens ekosystem menar vi alla aktörer 
som kan påverka möjligheterna till deltagande 
i kulturlivet eller en karriär inom området. Det 
handlar om aktörer som kulturskolan, grundsko-
lan, studieförbund, gymnasieskolor, institutioner, 
folkhögskolor, högre konstnärliga utbildningar och 
inte minst det fria kulturlivet. Från barns möjlig-
het att prova på olika kreativa uttryck, hela vägen 
genom grundskolan till högre utbildning och 
yrkeslivet. 

Funktionsrättsperspektivet är sektorsövergri-
pande och därför behöver utvecklingen också ske i 
flera sektorer och på flera nivåer, gärna samtidigt.

Kunskapscentret

Per Holmberg, till höger, har deltagit i Share- 
Musics aktiviteter sedan starten 2002 och är 
medlem i föreningen. Jonas Jonasson, till 
vänster, är en av våra workshopledare.

76
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Intervju med ordförandenVår bakgrund

Kunskapscentret Kunskapscentret

Grunden för ShareMusic i Sverige lades med kurser 
för konstnärligt intresserade personer med och utan 
funktionsnedsättning i början av 2000-talet. Genom 
åren har verksamheten sedan utökats med forsknings- 
och utvecklingsprojekt, scenkonstproduktioner samt 
kunskapsdelning i samarbete med både svenska och 
internationella partners. 

2017 gick Region Jönköpings län, Region Skåne och 
Västra Götalandsregionen samman och beviljades fler-
årigt utvecklingsstöd från Kulturrådet för att omvandla 
ShareMusic till ett nationellt kunskapscenter.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria provar på musik-
teknologi med ShareMusics Lena Eldståhl under 
Folk och kultur 2020.

Affischbild från Gryning i Galamanta 2009.

98

Magnus Berntsson är ordförande för ShareMusics sty-
relse sedan några år tillbaka. Vi tog en liten pratstund 
för att höra hur han ser på det gångna året och få en 
liten inblick i styrelsens arbete.

Hur skulle du sammanfatta året som gått?

– Covid-19 definierade även mycket av 2021 även om 
vi alla nu vant oss med att träffa våra kollegor och 
vänner i form av att se varandra som frimärken på 
datorskärmen. Under senare delen av året när samhäl-
let återigen började öppna blev det väldigt mycket som 
skulle göras. Något som kanske metaforiskt bäst skulle 
kunna beskrivas som ett ”kosläpp”. 

Vad har definierat 2021 för ShareMusic?

– Digitala event! Hur mycket som gjort trots givna 
begränsningar. Men också av att under en stor del 
av året lades mycket tid på att utveckla koncept och 
samarbeten som i nästa skede ledde till ansökningar i 
denna riktning som skickats till EU-, nationell-, regio-
nal-, kommunalnivå men också till olika stiftelser och 
liknande. Skillnaden mot tidigare år är antalen och 
magnituden på desamma.

Vad har varit mest betydelsefullt under året för dig 
som ordförande i styrelsen? 

– Från styrelsens sida har mycket handlat om att säkra 
upp en långsiktig finansiering. Detta är också något 
som vi varit relativt lyckosamma med. Jag vill också 
peka på att vi följt arbetet som gjorts av ShareMusics 
akademiska råd. Det är en fantastisk samling av männ-
iskor som vill hjälpa oss att göra världen lite bättre. Jag 
tänker givetvis även på Sophia och hennes kollegor 
som återigen genomfört stordåd!  

Varför behövs kunskapscentret ShareMusic?

– Att Kunskapscentret är viktigt är inte längre särskilt 
svårt att förklara. Det är bara att peka på alla förfråg-
ningar ShareMusic får om samarbeten med inte minst 
universitet och högskolor världen över. Det finns ett 

stort behov av en organisation som kan arbeta tvärsek-
toriellt tillsammans med andra för att utveckla metoder 
för en inkluderade scenkonst som sedan kan spridas 
vidare.  

Vad ser du framöver? Vad är dina förhoppningar och 
mål?

– ShareMusic som kunskapscenter är på väg att eta-
blera sig som en självklar aktör för konstnärlig utveck-
ling och inkludering i Sverige. Vi blir mer och mer 
igenkända även i Europa. Vår databas är välutbyggd 
med material från en bredd av aktörer som ShareMusic 
samarbetar med och används flitigt av aktörer som vill 
utveckla sitt eget arbete med inkludering. Vi fortsätter 
att ge människor möjlighet och verktyg för att uttrycka 
sig kreativt, oavsett begränsningar, och låter därför 
människor kunna utveckla sig själva och sina innebo-
ende talanger. 

Magnus Berntsson
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2021 i backspegeln

2021 i backspegeln

2021 har varit ett år som fortsatt präglats av Covid-
19-pandemin, men någonstans längs vägen lärde vi 
oss även att förhålla oss till situationen. Vi har envist 
fortsatt vår verksamhet och anpassat den efter för-
utsättningarna. Utvecklingen av ShareMusic till ett 
kunskapscenter har även det fortsatt under året. Våra 
tre ”hemmaregioner”, Region Jönköpings län, Region 
Skåne och Västra Götalandsregionen, har därmed haft 
fortsatt dialog med staten för att säkerställa stabilitet 
och fortlevnad för ShareMusic. Processen som regio-
nerna har drivit har bland annat inneburit att vi har 
fått presentera vår verksamhet hos olika nämnder och 
förvaltningar. 

Ett interregionalt  
kunskapscenter
Syftet med att omvandla ShareMusic till ett kun-
skapscenter var att fler ska kunna ta del av erfarenhe-
terna i verksamheten och därmed sprida kunskapen 
vidare. När Region Jönköpings län, Region Skåne och 
Västra Götalandsregionen gick samman i detta initiativ 
2017 skrev de:

”De tre samverkande regionerna vill med gemensamma insat-
ser utveckla ShareMusic till en nationellt samlande kraft för 
konstnärlig utveckling och inkludering. För att ge möjligheter 
till ett breddat konstnärsbegrepp i praktiken och stärka ett in-
kluderande och tillgängligt förhållningsätt inom scenkonsten 
regionalt och nationellt. Syftet är att inleda ett långsiktigt 
arbete för att stimulera kultur som bättre speglar samhället 
i dess helhet och att konkret möta det nationella kulturpoli-
tiska målet: ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha 
möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.””

I de tre regionerna har vi under det gångna året utfor-
mat fokusområden utifrån respektive regionala utveck-
lingsstrategier och kulturplaner för att vara relevanta 
i det sammanhang vi verkar i. I Skåne har vi fokuserat 
på professionalisering, bland annat med anledning av 

samverkan med Moomsteatern och Skånes Dansteater 
som vi driver på frågan tillsammans med, men även 
för att kulturplanen belyser vikten av ökade möjlig-
heter för professionella konstnärer med funktions-
nedsättning. I Västra Götaland har musikutveckling 
och innovation varit i fokus genom exempelvis vår 
ensemble Elefantöra som har sin bas i regionen, samt 
vårt samarbete med Borås högskola. Dans och samska-
pande fick sitt naturliga fokusområde i Jönköping där 
vår egen dansensemble Work en gång startades och då 
vi ingår i Jönköping Academys projekt kring samska-
pande. 

Pandemins effekter
Med 2020 i backspegeln har vi tydligt kunnat se hur 
erfarenheterna under pandemins första år gav effekt på 
arbetet 2021. Vi var väl förberedda på snabba omställ-
ningar, vi hade skaffat oss rutiner för att arbeta på dis-
tans såväl internt som i våra aktiviteter. Vi hade lärt oss 
vad vi behövde för information från de medverkande 
och vi visste hur vi ville arrangera till exempel samtal 
och workshoppar online. Erfarenheterna gjorde att vi 
mer medvetet kunde skapa gynnsamma förutsättning-
ar för synergier mellan olika projekt och aktiviteter. På 
så vis såg vi till att såväl arbetet i sig som medverkande 

Filminspelning av workshop tillsammans med Veera 
Suvalo Grimberg och Tomas Hulenvik Klingberg under ett 
internationellt projekt. Workshopen hölls live i Zoom för 
projektdeltagarna samtidigt som den filmades i Göteborg.

11

Ett veckomöte på ShareMusic våren 2021. Hela 
kansliet samt tre praktikanter: Patricia och Rick-
ard från YRGO, grafisk produktion samt Tord från 
Malmö Musikhögskola.
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2021 i backspegeln

och samarbetsparter kunde dra nytta av de utbyten 
som skedde. En viktig del i vår roll som kunskapscen-
ter. Dessutom kunde flera av våra projekt förlängas 
tack vare generösa och förstående finansiärer.

Majoriteten av vårt arbete har bedrivits i en digital 
miljö. När vi har kunnat genomföra något i verkliga 
livet har det varit en bonus, men det var inte längre det 
rådande sättet att tänka kring ett genomförande. Vi in-
såg exempelvis att vi inte skulle kunna arrangera något 
stort Sharesymposium och mötas i ett fysiskt rum utan 
skapade konceptet Sharesymposium: Talks – digitala 
samtal om aktuella ämnen utifrån vår verksamhet. I 
våra internationella projekt avlöpte digitala workshop-
par, webbinarier och rundabordssamtal i en rasande 
takt. Och det fungerade alldeles utmärkt. 

Dialog med intressenter
På samma sätt som vi tar del av regionernas styrdo-
kument och vad som sker, följer vi den kultur- och 
funktionshinderspolitiska debatten i Sverige och även 
internationellt. Det är lika viktigt för oss att hålla ett 
öga på aktuella diskussioner som angelägna aktörer 
inom området. Vi för ständigt dialog med olika intres-
senter om möjlig samverkan, uppdrag och resurser. 
Dialoger som i många fall leder till konkret samarbete. 
2021 var ett år med många samtal som kommer att bära 
frukt inom en snar framtid.

Under 2019–2021 skapade vi en dialog med olika in-
tressentgrupper genom djupintervjuer med personer i 
ledarposition på konstnärliga institutioner, kulturskola 
och högre konstnärlig utbildning. I djupintervjuerna 
efterfrågades verksamheternas behov, vilken roll de 
anser att ett kunskapscenter inom konstnärlig utveck-
ling och inkludering kan spela och hur de skulle vilja 
använda ett sådant i framtiden. Gemensamt för de 
olika målgrupperna var att det vore önskvärt med en 
rådgivare och facilitator som ger hjälp och stöd för att 
utforma nya arbetssätt och strukturer, och som dess-
utom kan vara pådrivande i inkluderingsfrågor ur ett 

funktionsrättsperspektiv. Dialogen belyste även vikten 
av att interagera och jobba med hela kulturens ekosys-
tem då alla delar ofrånkomligen påverkar varandra. 

Omvärldsbevakning och  
nätverk
En viktig del i detta är de olika nätverk vi ingår i. 
Regionalt är vi till exempel med i NUS (Nätverket för 
universell scenkonst, Västra Götaland), Scenkonstkol-
legium Skåne och Skådebanan Jönköping. I Skåne har 
vi även deltagit i Koalition för ungas jämlika hälsa 
genom kultur, vilket är ett sammanhang som samman-
för olika aktörer under ledning av Mötesplats för social 
innovation, Malmö Universitet. Internationellt ingår 
vi i European Arts & Disability Cluster och nätverket 
för Eastern Partnership. Östliga partnerskapet, Eastern 
Partnership (EaP), är ett gemensamt politiskt initiativ 
som syftar till att fördjupa och stärka förbindelserna 
mellan EU, dess medlemsstater och dess sex grannar i 
öst. ForumCiv driver ett svenskt nätverk med ett antal 
civilsamhällesorganisationer som jobbar med att stärka 
mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, anti-diskri-
minering samt demokrati i östliga partnerskapsregio-
nen. 

European Arts & Disability Cluster

Klustret har sitt ursprung i EU-projektet Europe 
Beyond Access, där man samlade aktörer för 
gemensamt påverkansarbete gällande EU:s 
kulturpolitik. Under 2021 presenterades även 
rapporten Time to Act – How lack of knowledge 
in the cultural sector creates barriers for disab-
led artists and audiences.

2021 i backspegeln

Bland de viktigaste effekterna med projekten är hur 
arbetet har gett ringar på vattnet. Genomgående har vi 
sett att flera av deltagarna under arbetets gång inlett 
samverkan med andra aktörer som inte varit en del av 
projekten. En tydlig attitydförändring har skett och ett 
otroligt engagemang har uppstått hos de olika aktörer 
som medverkat – och inte minst har deltagare med 
egna erfarenheter av funktionsnedsättning vittnat om 
hur det konstnärliga arbetet ger dem en förändrad at-
tityd till sig själva och den egna potentialen. Det skapar 
en fantastisk grogrund för fortsatt utveckling.

”Projektet har i grunden utgått från det fysiska mötet 
och den gemensamma upplevelsen. Även om pandemin 
förflyttade projektet till en digital plattform har dessa 
gemensamma erfarenheter och knutna vänskapsband 
skapat en stabil grund för fortsatt utveckling, trots 
den digitala barriären. De digitala träffarna gav oss 
möjlighet att fokusera på de strukturella utmaningar 
och utvecklingsbehov vi stod och står inför. Dels våra 
egna men också vad vi kunde lära av andras processer 
och lösningar. Jag hoppas att vi så småningom kan 
återuppta ett närmare samarbete med våra projekt-
partners och fortsätta de fruktbara utbyten som varit.”

En projektdeltagare

”Vårt barn behövde kommunicera, med barn med 
liknande förutsättningar och med andra barn på lika 
villkor. På lektionerna kände vi oss aldrig annorlunda, 
speciella eller att någon inte ville acceptera oss. 
Tvärtom, vi har lärt oss att kommunicera, vi har lärt oss 
att se på världen med nya ögon och det hjälpte oss att 
bättre acceptera vårt barn. Han har vuxit. Under den 
här tiden har han fått nya vänner.” 

En mamma 

våren 2022. Det övergripande målet med plattformen 
som fick namnet Escalate, är att skapa en europeisk 
infrastruktur för utövare med funktionsnedsättning 
och synliggöra dem både för allmänheten, publiken 
och inom kulturens ekosystem. Genom ansökan fick vi 
utökad kontakt och större inblick i de olika verksam-
heterna samt de kontexter de verkar i. 

Internationellt arbete
Det internationella arbetet har alltid varit en del av 
ShareMusics DNA. 2021 avslutade vi fleråriga projekt 
på den internationella arenan. Det övergripande syftet 
var att främja inkluderande arbete inom kultur och 
skapa arbetsformer och samhällsstruktur som låter 
personer med funktionsnedsättning delta i kulturlivet 
på samma villkor som alla andra. Arbetet har bestått 
av mellanfolkliga erfarenhetsutbyten, konstnärligt 
arbete i workshoppar, föreläsningar och webbinarier 
och inte minst lokala och gemensamma festivaler som 
synliggjorde konstnärer med funktionsnedsättning och 
uppmärksammade inkluderingsfrågan. 

En viktig del i flera av projekten var policyutveckling. I 
en av de sista faserna togs exempelvis handlingsplaner 
fram för utveckling av inkludering inom deltagarnas 
respektive kontexter. I rundabordssamtal och work-
shoppar har de delat med sig av sina erfarenheter och 
utbytt perspektiv. 

Ett barn provar på musikskapande 
med ShareMusic.

Vidgad internationell roll
Vår internationella roll har den senaste tiden vidgats 
i och med European Arts & Disability Cluster, vilket 
gjort att vi blivit mer förankrade i den europeiska 
kontexten. Här får vi möjlighet att utbyta erfarenheter 
med andra europeiska organisationer som arbetar med 
inkludering på kulturområdet. I rollen som kun-
skapscenter blev vi tillfrågade av klustret att gå in som 
huvudkoordinator i en gemensam EU-ansökan som 
lämnades in i slutet av september 2021. Svar väntas 
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Kunskapsdelning Kunskapsdelning

Kunskapsdelning

Vårt huvuduppdrag som kunskapscenter är givetvis 
kunskapsdelning. Men hur delar man då med sig av 
kunskap? Under 2021 har vi arbetat med kunskapsdel-
ning på flera olika sätt, med olika målgrupper och i 
olika sammanhang. 

Talks 
Under året som gick genomförde vi fyra digitala Sha-
resymposium: Talks. Vi skulle egentligen haft ett stort 
Sharesymposium på plats hos Kungliga Musikhögsko-
lan i Stockholm, men det var inte möjligt på grund av 
restriktionerna. I samverkan med Kungliga Musikhög-
skolan tog vi fram Talks istället och Klas Nevrin, lektor 
på institutionen för jazz på skolan, var moderator för 
flera av dem.

Varje Talk hade olika teman och utgick från vår 
verksamhet. Samtliga Talks hölls på engelska för att 
internationella intressenter skulle kunna ta del av 
samtalet också. Med det digitala formatet öppnades 
möjligheterna ytterligare för spridning. Sammanlagt 
115 åhörare från minst 7 olika länder tog del av våra 
Talks. Vi upplevde att Talken var en bra form och ett 
avspänt koncept som nådde ut till många. Ett sätt för 
oss att både dela med oss av kunskap och nätverk samt 
få direktkontakt med olika intressenter. Det digitala 
formatet gör att fler kan ta del av vårt arbete oavsett 
var de befinner sig i världen och det underlättar även 
möjligheterna att sammanföra gäster från när och fjärr-
ran. Samtalen är också framtida resurser i vår kun-
skapsbank eftersom de spelas in och dokumenteras.

Talk 1: Music & Communication
Det första samtalet, Music and Communication, utgick 
från det konstnärliga labb vi genomförde på Göte-
borgsOperan 2019. I labbet ingick musiker och sångare 
som tidigare medverkat i operan Shanghai 2016/2017. 
Fokus under labbet var att undersöka röst, kommu-
nikation och samskapande under ledning av Stephen 
Langridge som även regisserade Shanghai. Utgångs-
punkt för Talket var frågan Hur kommunicerar vi i en 
kreativ process när alla inte har tillgång till ord och språk? 

Moderator var tonsättaren Nigel Osborne och i panelen 
fanns Stephen Langridge som numera är konstnärlig 
ledare vid Glyndeborne, Joakim Ragnarsson som var 
en av artisterna i Shanghai och medverkande i labbet, 
samt ShareMusics Sophia Alexandersson.

Talk 2: Development of Repertoires  
& Ensembles
I Talk 2 kretsade samtalet runt samarbetet mellan vår 
musikensemble Elefantöra, tonsättarna Hugo Boothby 
och Rosanna Gunnarson. De inledde arbetet 2020 och 
sedan har det mesta skett online. Med i panelen fanns 
nämnda tonsättare, två musiker från Elefantöra samt 
Sophia Alexandersson. Målet med samverkan med 
tonsättarna var att ta fram nya musikstycken för att 
utveckla repertoaren för inkluderande ensembler. Verk 
som inte bara ska kunna spelas av Elefantöra, utan 
även av andra ensembler. Hugo gjorde kompositio-
nen inom ramen för sin doktorandforskning där han 
undersöker lyssnande som en plats för politisk delak-
tighet med fokus på ljudteknikens betydelse. Rosanna 
arbetar mycket med konstmusik, ljudkonst/instal-
lationer, teater och rörlig media. Hennes ljudvärld 
formas till stor del av ett konstant intresse för rörelse, 
processer och konstruktioner av olika slag. Läs mer om 
samarbetet i kapitlet om Ensemble- och repertoarutveck-
ling på sidor 32–35.

”Om en grupp människor inte får möjlighet att ut-
trycka sina rädslor, drömmar, humor – reflekterandes 
genom musik, teater, röst – då är det en farlig avhuma-
nisering av den sektorn.”

Stephen Langridge i Talk 1

Joakim Ragnarsson och hans assistent.

Talk 3: New Interfaces & Innovative Art
I vårt tredje Talk pratade vi med tonsättare och musi-
ker som intresserat sig för de möjligheter som teknolo-
gin har öppnat upp för konst och musikskapande. Vi 
gjorde en tillbakablick till vår och Patricia Alessandri-
nis scenproduktion Mondgewächse och de förutsättning-
ar som fanns då – 2014. Hur mycket har förändrats? 
Vad har blivit bättre? Var står vi idag? Vi hade även 
med Lloyd May, doktorand vid Stanford University, 
som 2020 utforskade en helt ny neurosensor som mu-
sikverktyg. Det gjorde han i Skövde tillsammans med 
Peter Larsson i ett ShareMusicTechLab som andades 
innovation på en helt ny nivå då de arbetade med mu-
sikskapande genom nervimpulser. Peter fanns också 
med i panelen. 

Talk 4: Breaking Barriers in the  
Development of New Music – Co-creation, 
Roles and Perceptions
I Talk 4 gick vi på djupet med vad en inkluderande 
musikensemble egentligen är och hur den påverkar 
musiken, maktförhållanden och dynamiken i olika 
sammanhang. Vad innebär det för rollen som musiker, 
dirigent eller tonsättare? Hur möter vi de strukturella 
och konstnärliga hinder som kan finnas för utveck-
lingen? Samskapande metoder når bortom identiteter, 
roller och invanda mönster, men vad händer när vi 
utmanar dessa perspektiv?

Medverkande var Ewe Larsson, 
musiker från Elefantöra, tonsättaren 
Karen Power som arbetat med Ele-
fantöra sedan starten 2017, tonsätta-
ren Jesper Nordin som ligger bakom 
musikverktyget Gestrument, samt 
dirigenten Simon Crawford-Phil-
lips. Gestrument är ett av de digitala 
musikverktyg som Elefantöra an-
vänder och Jesper har arbetat med 
ensemblen flera gånger. I augusti 
2021 framförde Elefantöra Jespers 
Retrospective III under Change Mu-
sic Festival i Kungsbacka där Simon 
var dirigent. Retrospective är en serie 
verk som hittills består av tre delar, 
för orkester och elektronik.  
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”Jag tror att öppenhet är 
nummer ett. Och givetvis 
att hitta personer som är 
villiga och intresserade 
av att överbrygga dessa 
världar. Jag tror det är nyckeln. Samt att vara redo att 
förändra och anpassa sin inställning och arbetssätt. Jag 
tror att om samtliga parter har med sig dessa små påmin-
nelser till sig själva så kan det bli ett riktigt intressant 
möte.”

Simon Crawford-Phillips 
i Talk 4

”Jag är väldigt vaksam mot alltför tekniska lösningar, 
att man förlitar sig på tekniken att vara den enda vägen 
framåt och överse ”mjukare arbete” som att främja olika 
estetiska modeller.” 

Lloyd May
i Talk 3

”Många musikteknologiska program handlar mycket om 
att enbart skapa teknologin och inte så mycket om det 
konstnärliga utövandet. Givetvis är det fantastiskt att 
lära mer och utveckla detta, men att ha ett teknologiskt 
program med fokus på utövandet – jag tror det vore en 
utmärkt idé som verkligen skulle öppna upp fältet.”

Patricia Alessandrini 
i Talk 3

Kunskapsdelning

”Jag tycker det är viktigt att kommunicera och hitta ett 
språk tillsammans så att alla förstår vad vi gör. Det kräver 
tid.”

Ewe Larsson, Elefantöra
i Talk 4

”Som så många andra saker, har begrepp sin tid och jag 
tror att det just nu är en tid då begreppet ”inkludering” 
behövs för att ta oss till en annan nivå där vi inte är riktigt 
än.” 

Karen Power 
i Talk 4

”Något som kom ut av våra diskussioner var hur Ele- 
fantöra är ett tryggt rum. Ett tryggt rum för utforskande 
av nya idéer och jag kände mig inkluderad i den trygghe-
ten. Tillsammans kunde vi utveckla de här idéerna och se 
vad som hände längs vägen.”

Hugo Boothby
i Talk 2

”Vi arbetade en hel del med olika typer av notation med 
Hugo och Rosanna. För mig handlar det om att hitta nota-
tion som fungerar för ensemblen. Något som jag tar med 
mig är vikten av att tala mycket om notationen, att se till 
att alla förstår vad den handlar om och varför man gör 
den på ett visst sätt. Den måste fungera, vara översätt-
ningsbar för musikerna.”

Liv Dahlstrand, Elefantöra 
i Talk 2

Kunskapsdelning

Uppdrag i kulturskolan
Vårt arbete med kunskapsdelning sker inte bara i vår 
egen regi utan vi tar också ofta – och gärna! – emot 
uppdrag och förfrågningar. Under året som gått har 
vi till exempel haft nöjet att få arbeta med fortbildning 
av personal på Nacka musikskola och Sandvikens 
kulturskola. Workshoppen med Nacka musikskola var 
en fortsättning på det arbete vi inledde förra året. Då 
var vi på plats i Nacka och lärarna fick spendera första 
dagen av höstlovet med oss och vårt MMK – Mobile 
Music Kit, för att undersöka nya verktyg i skolans 
inkluderingsarbete. I nästa del av arbetet fick lärarna 
själva konstruera en kortare workshop för särskolan. 
Nu, ett år senare, följde vi upp deras arbete genom att 
digitalt observera några lektioner och efteråt reflekte-
rade och diskuterade vi arbetet tillsammans. 

I Sandviken hade vi en fullspäckad dag på Kulturcen-
trum för personalen på kulturskolan, även där med 
föreläsningar och workshop. Under förmiddagen 
deltog även personal från Kulturcentrums övriga verk-
samhet, bland annat konsthallen. I föreläsningsdelen 
lyfte Sophia Alexandersson rättighetsperspektivet och 
vikten av att inkluderande arbete sker i hela kulturens 
ekosystem. Karin Delén berättade om sin konstnärliga 
process med verket En själs berättelse inom ramen  

 
för vårt mentorsprogram. Under workshopdelen fick 
deltagarna utforska dans och rörelse under ledning 
av Karin och tonsättaren Tomas Hulenvik Klingberg 
introducerade dem för vårt MMK tillsammans med 
Eugenia Granat. 

Att få sprida kunskap om inkluderande arbetssätt till 
kulturskolor är vi väldigt glada för. Det är här många 
barn möter kulturutövande för första gången, får prova 

ShareMusics team i Sandviken.

Dans och rörelse med personalen på Sandvikens kultur-
skola, under ledning av Karin Delén

1716
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Vilket arbete har skett inom ramen för forsknings-
strategin under 2021?

– Under 2021 har akademiska rådet främst fokuserat 
på att hitta vägar för att implementera de områden vi 
redan har identifierat som prioriterade. De två huvud-
fokusen var och är 1) upprättandet av en kunskaps-
bank – en förvaringsplats för resurser inom arbete med 
de kreativa konstarterna och särskilda behov, inklusive 
exempel på best practice och forskning i varierande 
media, från film, video, VR och ljudinspelningar till 
vetenskapliga artiklar och manualer; 2) planering och 
design av en plattform för samskapande på distans för 
konstnärer med funktionsnedsättning och andra. 

Nigel Osborne, rådets ordförande.

Kunskapsdelning

på och utforska sitt eget uttryck. Flera av de konstnär-
liga utövare med funktionsnedsättning som vi arbetar 
med, vittnar om att redan här har det tagit stopp för 
dem eftersom skolorna inte har kunnat erbjuda alter-
nativa instrument eller metoder. 

Varierad form av kunskaps-
spridning
Även i år fick vi förtroendet att föreläsa om inklude-
rande och specialpedagogiska perspektiv i kultursko-
lan inom Kulturskoleklivet på Malmö musikhögskola. 
Tillsammans med de konstnärliga högskolorna anord-
nade också SISAM, Skånes studieförbund i samver-
kan, en heldag på Skurups folkhögskola om breddad 
rekrytering. Där medverkade vi hela dagen och höll 
en presentation om våra erfarenheter av att arbeta 
konstnärligt med personer med funktionsnedsättning. 
Vi fick även möjligheten att presentera vår verksam-
het för Region Skånes kulturförvaltning, där temat var 
Allas rätt att delta i kulturlivet oavsett funktionsvariation. 
Vi hade med tre konstnärer från vår verksamhet som 
berättade om sina egna erfarenheter och delade med 
sig av reflektioner kring vad som behöver förändras 
för att skapa mer jämlika möjligheter i kulturlivet. 

Metodmaterial
Inget ont som inte för något gott med sig – tack vare 
pandemin har vi fått möjlighet att på allvar starta upp 
vårt arbete med att ta fram metodmaterial i olika for-
mer. Det har handlat om allt från att filma workshop-
par och föreläsningar till skriftligt metodmaterial där 
vi samverkat med externa skribenter och formgivare. I 
det arbetet tar vi tillvara kunskap från tidigare projekt 
som lever vidare i nya former. I samband med interna-
tionella projekt har vi kunnat ta fram två metodmate-
rial under året. Ett om samskapande processer och en 
fallstudie av ett pilotprojekt inom FUNK (Folkhälsoen-
kät Ung + Kultur), ett uppdrag från Sektion Folkhälsa, 
Region Jönköpings Län. Materialet om FUNK bygger 
på de dagliga processintervjuer som gjordes med de 
två workshopledarna för projektet, tonsättaren Tomas 
Hulenvik Klingberg och rörelsepedagogen Micaela 
Lothigius. 

Fler insatser inom utvecklingen av metodmaterial som 
startades under 2020 har fortlöpt 2021. En utbildnings-
film om operan Shanghai har fortsatt använts i olika 
sammanhang och det metodmaterial inom ensemble-

utveckling som inleddes av skribenten Zofia Åsenlöf 
övergick i en intensiv redigeringsfas. Zofia har med-
verkat vid workshoppar med vår ensemble i Skåne och 
intervjuat tonsättaren Karen Power som varit med och 
startat upp både Elefantöra och Skåne-ensemblen. Ma-
terialet innehåller de första stegen: Hur du kan inleda ett 
inkluderande arbete. Publicering är beräknad till våren 
2022.

Genom att ta fram metodmaterial konceptualiserar 
vi tidigare osynlig kunskap och framför allt blir den 
tillgänglig för fler! Det ger oss även fantastiska möj-
ligheter att reflektera över vårt arbete och tydligare se 
effekterna av det. 

”Hur kan vi göra barns och ungas röster hörda och 
fånga in deras perspektiv i frågor som berör dem? Hur 
kan vi levandegöra det som står bakom rapporter och 
statistik och skapa engagemang och förståelse för sam-
hällsviktiga ämnen bland unga?”

Från baksidestexten till Alla verkar må bra?

”Min önskan är att metodmaterialet får fler att tänka 
och våga prova att arbeta mer inkluderande inom 
konstnärliga processer. Att det i sin tur långsiktigt ska 
leda fram till att fler kan utbilda sig och ha ett yrkesliv 
inom kultur. Tänk vilken påverkan det kommer ha på 
konsten och samhället i stort! Jag hoppas materialet 
ska vara lätt att ta till sig och använda oavsett vilken 
yrkesgrupp du tillhör.”

Zofia Åsenlöf på ShareMusics hemsida 7 juli 2021

Som kunskapscenter är det viktigt för oss att inte bara 
dela utan också vara med och utveckla ny kunskap. 
Därför brukar vi prata om att vi är en utvecklingsplatt-
form – en plattform som genererar ny kunskap och 
utvecklar befintlig sådan. Ibland handlar det om att vi 
själva driver på arbetet, i andra fall kan det vara fors-
kare eller andra aktörer som använder sig av oss och 
våra resurser i sitt arbete. Forskning och innovation 
genomsyrar vår verksamhet på många sätt. I kapitlet 
om ensemble-och repertoarutveckling på sida 32–35 
kan du t ex läsa om vår samverkan med en forskare 
från Malmö universitet. Crossing Motion är ett annat 
exempel på ett forskningsprojekt med tvärkonstnärlig 
inriktning och i detta kapitel presenterar vi även hur 
vi arbetar med innovativ teknologi i verksamheten 
genom olika samarbeten. 

För att förankra detta arbete vetenskapligt och arbeta 
strategiskt, har vi vårt akademiska råd till hjälp.  

ShareMusics akademiska råd 
och forskningsstrategi
ShareMusics forskningsstrategi är framtagen av vårt 
akademiska råd som består av Nigel Osborne, tonsät-
tare och professor emeritus vid Edinburgh University; 
Petra Frank, prefekt vid Högskolan för scen och musik; 
Deborah Kelleher, rektor för Royal Irish Academy of 
Music; Sofia Kjellström, professor och programansva-
rig vid Jönköping Academy; Frank Lyons, professor 
och dekan vid Ulster University; Patricia Alessandrini, 
lektor vid Stanford University; Beata Alving, kul-
turskolechef vid Sigtuna kulturskola.

Remote Performance Platform 
och kunskapsbank
Inom ramen för forskningsstrategin, i samarbete med 
rådet, har vi inlett arbetet med en remote performance 
platform. En plattform för att arbeta kreativt på distans 
som skapar möjligheter för fler att utöva konst och kul-
tur – oavsett fysiska, geografiska eller psykiska förut-
sättningar. Att till exempel kunna delta fast en inte kan 

Forskning och innovation

Forskning och innovation

Nigel Osborne under ett konstnärligt labb med Norrlands-
operans symfoniorkester 2021.
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Forskning och innovation

lämna hemmet på grund av sjukdom. Pandemin har 
gjort utsatta grupper än mer utsatta och det behöver 
finnas alternativ även i framtiden. 

Ett långsiktigt mål vi arbetar mot tillsammans med vårt 
akademiska råd, är att upprätta världens första digitala 
kunskapsbank för inkluderande konstnärligt arbete. 
Där har vårt eget metodmaterial en naturlig plats, men 
vi ska också samla in goda exempel, forskning och 
best practice från hela världen. Idag finns kunskapen 
därute, men den är inte samlad och därför ibland svår 
att hitta. Arbetet med kunskapsbanken har gått framåt 
under året, bland annat genom upprättandet av en 
insamlingspolicy och ansökningar. I och med en inbju-
dan från Borås högskola att ingå i ett konsortium för en 
gemensam EU-ansökan, har vi fått en fantastisk chans 
att ta stora kliv i detta arbete. 

”De goda nyheterna för ShareMusic är att projektet 
skulle låta oss komma framåt med våra forsknings- 
och utvecklingsprioriteringar. Men projektet i sig är 
bredare än så och omfamnar mycket som skulle ge 
stort värde till vårt arbete. Ett viktigt fokus för projek-
tet är att erbjuda personer med fysiska funktionsned-
sättningar, blinda och döva och andra, virtuell tillgång 
till kultur i form av museer, konstgallerier, konserthus 
etc. Det inkluderar inte bara tredimensionella upple-
velser utan även haptik och emotionell kommunika-
tion. Till exempel att kunna “ta på” en antik grekisk 
vas på ett museum, eller att kunna ”höra” känslorna i 
en tavla. Det här går helt i linje med vår kunskapsbank 
där multi-modala upplevelser blir viktiga – och för vår 
remote performance platform där haptik och neuro-
fysiologiska känslosensorer kommer att användas för 
att bygga på arkitekturen från musikverktyget Jack-
Trip och berika kreativt samskapande på distans.” 

Nigel Osborne om möjligheterna med det ansökta
EU-projektet

ShareMusics forskningsstrategi, framtagen av 
akademiska rådet. De röda cirklarna markerar de 
områden som är i fokus just nu genom arbetet 
med kunskapsbanken, remote performance plat-
form och samverkan med forskare.

ShareMusics akademiska råd 2021

Ordförande Nigel Osborne 
Edinburgh University

Deborah Kelleher
Royal Irish Academy of Music

Frank Lyons
Ulster University

Sofia Kjellström
Jönköping Academy

Patricia Alessandrini
Stanford University

Petra Frank
Högskolan för scen och musik

Beata Alving
Sigtuna kulturskola

Forskning och innovation
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NIME – New Interfaces for  
Musical Expression
2021 var vi återigen representerade vid årets NIME via 
musikern Peter Larsson. Denna gång hölls konferen-
sen i Shanghai och digitalt. Peter medverkade online 
tillsammans med Lloyd May från Stanford University 
som presenterade resultatet från labbet i Skövde 2020. 
I samband med presentationen publicerades även en 
vetenskaplig artikel som Lloyd skrivit om arbetet. Den 
fanns att läsa på NIME:s hemsida. 

Vad är JackTrip och varför är det viktigt?

– JackTrip är en zero-latency arkitektur som låter 
musiker samarbeta online i realtid, utan de förseningar 
som gör det omöjligt att spela tillsammans i system 
som Zoom, Skype eller Teams. Det har även betydligt 
bättre ljudkvalitet än andra plattformar. Det här gör 
det väldigt viktigt för ShareMusics verksamhet. Även 
i de bästa av tider kan det vara svårt för artisterna vi 
arbetar med att resa för att kunna arbeta tillsammans. 
Pandemin gjorde situationen än värre. 

JackTrip erbjuder en elegant och väldigt musikalisk 
lösning till samskapande på distans. Vi har testat det 
under workshoppar nyligen, inklusive labbet med 
Norrlandsoperan i Umeå, och alla har varit glada över 
resultaten. Arkitekturen är utvecklad vid Stanford Uni-
versity så Patricia Alessandrini (också medlem i rådet) 
har kunnat sammankoppla oss direkt med JackTrips 
designers.

Nigel Osborne

Jacktrip och Norrlandsoperan

Stanford University 

Stanford University ligger i Kalifornien och 
grundades 1891. Idag är det ca 15 000 stu-
denter som läser där. Den del av Stanford som 
vi på ShareMusic samverkar med förkortas 
CCRMA, vilket står för  Stanford Center for 
Computer Research in Music and Acoustics. 
CCRMA är ett tvärvetenskapligt centra där 
tonsättare och forskare arbetar tillsammans 
genom användningen av datorbaserad tekno-
logi – både som konstnärligt medium och som 
forskningsverktyg. 

Patricia Alessandrini som sitter i vårt akademis-
ka råd är lektor på CCRMA. Både Doga Cavdir 
och Lloyd May är doktorander på CCRMA. 

Nigel Osborne i mitten med Jonas Larsson och 
Maja Bieler. Tillsammans ledde de labbet på Norr-
landsoperan.

Felt Sound
Felt Sound är ett forskningsprojekt som drivs av dokto-
randen Doga Cavdir från CCRMA Stanford University. 
Doga kontaktade oss om sitt arbete som handlar om 
relationen mellan rörelse, ljud och haptik. Hon ville 
göra ett forskarresidens med fokus på hur dansare kan 
använda sig av vibrationer. Projektet riktade sig speci-
fikt mot personer som är döva eller har nedsatt hörsel. 

Hösten 2021 genomförde Doga tre workshoppar 
tillsammans med dansaren Mari Lander under sitt 
residens hos oss i Malmö. Arbetet avslutades med en 
gemensam presentation med ShareMusic på Media 
Evolution City, ett event vi kallade Bortom normativt 
skapande med ny teknik och inkludering. Dogas forsk-
ning kring haptik ligger helt i linje med ShareMusics 
forskningsstrategi genom sin innovativa teknik med 
konstnärligt uttryck i fokus. ShareMusic har inlett ett 
samarbete med Stanford University och detta residens 
var ett av flera som kommer att ske i samverkan med 
universitetet.

Stanforddoktoranden Doga Cavdir presenterar 
Felt Sound på Media Evolution City i Malmö.
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Detaljbild av teknologin som används 
i Felt Sound
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”Storheten i det hela är väl det som vi har bjudit in till, för 
att skapa förståelse för vad vi kan medföra. Det tror jag 
nog är den största anledningen till att det här labbet var 
så bra. Att vi har kunnat visa att ”så här kan man göra.””

William Hedendahl, ShareMusics Skåneensemble
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I samband med det konstnärliga labb som genomför-
des i två delar tillsammans med Norrlandsoperans 
symfoniorkester fick vi möjlighet att testa Jacktrip i ett 
skarpt läge. I första delen var orkestern själva på plats i 
Umeå, men övriga musiker och labbledaren Nigel Os-
borne befann sig på västkusten respektive i Skottland. 
Vi hade även ett tekniskt team som var utspritt från 
Umeå till Borås, Berlin och Malmö. 

När den avslutande delen av labbet genomfördes, en 
veckas undersökande arbete på Norrlandsoperan, hade 
vi tre artister på plats tillsammans med orkestern i 
Umeå och två musiker på distans från Västra Götaland. 
Den här gången var även Nigel Osborne på plats i 
Umeå. Med hjälp av den utmärkta ljudåterföringen via 
Jacktrip-teknologin, kunde samtliga musiker improvi-
sera och skapa tillsammans i realtid trots att de befann 
sig ca 830 km från varandra.

Labbet skedde genom ett upprättat möte i plattfor-
men Zoom och ljudet kopplat via Jacktrip-teknologi. 
En kamera filmade dirigenten, en annan tog upp hela 
rummet. Ljudteknikern var administratör och skötte 
arrangemanget via dator och mixerbord. Musikerna 
Peter Larsson och Joel Mansour deltog via datorer 
och teknisk utrustning i sina respektive hem. Ljudet 
återgavs nästan exakt i stunden, men bilden i Zoom 
hade en liten fördröjning. För musikerna var dock 
ljudåtergivningen det viktigaste för att kunna lyssna in 
varandra och få en känsla av samspel även om de inte 
var i samma rum.

Arbetet med Jacktrip kommer att fortsätta framöver 
och är en viktig del i utvecklingen av vår remote per-
formance platform.

Peter Larsson medverkade i labbet från sitt hem i 
Skövde, på storbild i Umeå.

Konstnärligt labb på distans kräver sin teknik.

”Det viktigaste och roligaste för mig den här veckan, 
har varit att kunna vara en resurs för solisterna. Det 
mötet. Jag var med i den grupp som samarbetade med 
Ewe dag två och då kände man sig som på rätt plats. 
Att ta del av hennes idéer och vi kunde liksom mötas 
där. Och det var väl min tanke, att idag kunna spela 
med Peter, att få till ytterligare ett möte. Att vi trots 
avståndet i mil kunde mötas och se hur det funkade. 
Det kändes som att det lyckades.”

Andreas Karlsson Walleng, trumpet 
Norrlandsoperans symfoniorkester
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Crossing Motion
Forskningsprojektet Crossing Motion, som drivs av 
Region Jönköpings län Utveckling/Dans, är beroende 
av att deltagarna kan mötas i samma rum under konst-
närliga labb och har därmed blivit förlängt. Under 2021 
kunde vi, trots restriktioner, genomföra ett labb i Stock-
holm. Tidigare har dansarna arbetat tvärkonstnärligt 
tillsammans med musiker, men den här gången fick 
dansarna prova på något nytt. Med en ny koreograf, 
och utan musiker, fick dansen stå i centrum. 

Crossing Motion utforskar hur makthierarkier verkar 
samt hur vi i samskapande och inkluderande proces-
ser kan överlåta ägandet till alla deltagare i rummet. 
Denna gång fick dansarna utforska detta tillsammans 
med koreografen Helena Franzén, som har närmare 30 
års erfarenhet inom dansvärlden.

Under labbets gång fick dansarna undersöka vad det 
innebar att gå in i ingivelsen, eller följa sina impulser, 
där känslan och sinnena fick styra uttrycket. Precis som 
dansaren Karin Delén betonar, utgår improvisation från 
ens egna förutsättningar. En central del i samskapande 
processer handlar om just detta, att använda sina 
förutsättningar i samklang med andra. Att lyssna in och 
göra avvägningar.   

Lokalen var fylld av djupa och glädjefyllda samtal. Sam-
tidigt som dansarna och Helena var inne i en process av 
att lära känna varandra pågick också ständiga dialoger 
kring hur processen upplevdes. Vad tänker vi på? Hur 
känner vi?

I ShareMusics projekt är co-creation, samskapande, 
en av hörnstenarna, vilket tydliggjordes när dansarna 
tillämpade koreografiska moment. Hur koreograferar 
vi en dans där alla har olika förutsättningar? Många 
gånger krävdes det tid för reflektion och anpassning 
för att hitta rätt.  

 ”Det kan ha att göra med att jag behöver mer tid. Jag 
behöver hitta mitt sätt att göra sakerna på. Vi pratade 
om att man känner rytmen i fötterna. Då måste jag hit-
ta ett annat sätt. Då koreograferar jag materialet med 
armarna. Jag gör ju det mesta med min högerarm.” 

Karin Delén.  

Text ur ett reportage av Alexander Lärkmo

Koreografen Helena Franzén med dansarna Destiny 
Af Kleen och Karin Delén. 

Intensivt arbete under Crossing Motion. Dansarna Destiny 
och Karin har medverkat sedan projektets start 2019 och är 
med i ShareMusics dansensemble Work.

Forskning och innovation

Bakgrund Crossing Motion
Det fleråriga forskningsprojektet Crossing Motion 
startades upp våren 2019. Under det första labbet 
medverkade ShareMusics dansensemble Work, 
musiker från Elefantöra och Västerås Sinfonietta, 
tillsammans med en dansare från Candoco Dance 
Company. Charlotte Darbyshire, konstnärlig ledare 
för samma kompani, ledde labbet tillsammans med 
musikern Jonas Jonasson. 

2020 blev projektet hårt drabbat av pandemin, men 
ett labb kunde genomföras med hjälp av digital tek-
nik. Medverkande var samma dansare från Work och 
musikerna från Västerås Sinfonietta. Jonas Jonasson 
ledde labbet på plats tillsammans med Charlotte 
Darbyshire och koreografen Wagner Moreira på 
distans. 

Annika Notér Hooshidar, forskare från Stockholms 
konstnärliga högskola, följer hela processen. En rap-
port kommer att presenteras efter projektavslut.

Forskning och innovation
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Konstnärlig utveckling

Konstnärlig utveckling

Det är mycket av vår verksamhet som ryms inom 
konstnärlig utveckling. Under året som gått har ensem-
ble-och repertoarutveckling haft ett stort fokus genom 
arbetet med våra ensembler. Desutom har vi påbörjat 
framtagandet av en helt ny scenkonstföreställning där 
barns rättigheter står i fokus – Min Konvention.

Samverkan med barn i Sverige 
och Armenien
Min Konvention är en föreställning av barn, för barn, 
om deras konvention. Tillsammans kastar vi oss ut i 
juridikens värld i en upplevelse där musiken samspe-
lar med rörelse och barns tankar om konventionen. 
Föreställningen tas fram genom workshoppar och 
intervjuer med barn och unga i Sverige och Armenien. 
Näst intill ordlöst, utan andra språk än de konstnärliga 
uttrycken, utforskar vi barns rättigheter på deras egna 
villkor. Målet är att stärka barns kunskap om sina rät-
tigheter och ge dem en språngbräda för att ta reda på 
mer så de kan göra sina röster hörda.

 

Under 2021 inleddes det kreativa arbetet med Min 
Konvention genom workshoppar med barn i Sverige 
och Armenien, under ledning av föreställningens 
regissör Karin Styvers. 

Hur har samarbetet med barnen i Sverige och Arme-
nien sett ut? Vad har ni gjort?
– Barnen i Armenien träffade jag först, och då via länk, 
berättar Karin. Jag mötte två olika grupper i ålders-
spannet 10–18 år, under totalt fyra tillfällen. Inled-
ningsvis berättade jag om konventionen och de fyra 
huvudartiklarna – artikel 2, 3, 6, 12. Därefter brainstor-
made vi kring artiklarnas innebörd och barnens 
associationer kring dess teman. Det följdes av upp-
värmning och både rörelse- och teaterimprovisationer 
kring artiklarna. Slutligen intervjuade jag barn två och 
två, samtidigt som barnen individuellt och anonymt 
fick svara på frågor som jag utformat utifrån artiklar-
na. I Sverige använde jag mig av samma upplägg men 
då kunde vi träffas i samma rum. 

Hur har arbetet med barnen påverkat utformningen 
av föreställningen/manuset?
– Det har gett mig en känsla av deras uppfattning om 
konventionens existens och främst deras upplevelse 
kring artiklarnas innehåll och hur väl artiklarnas mål 
realiseras i verkligheten. De har även bidragit med si-
tuationer knutna till artiklarna, som jag tagit med mig 
i utformningen av manus.

Rekvisita och tillverkningsmaterial under en workshop på 
NCA Small Theatre i Armenien. Rörelseövningar under Karin Styvers workshop på NCA 

Small Theatre i Jerevan.
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Musiken är en viktig del som genomsyrar hela fö-
reställningen Min Konvention. Tonsättaren Magnus 
Larsson var med Karin under workshoppen med de 
svenska barnen som de träffade på Örserumsskolan 
i Jönköping. Magnus har sedan arbetat vidare med 
musiken tillsammans med vår ensemble Elefantöra 
och cellisten Emma Samuelsson. 

Hur var det att arbeta med Elefantöra som var en 
ny bekantskap för dig?

– Det var ball alltså. Fyra individer verkligen. Nu var ju 
två nya i ensemblen dessutom, Sayam och Louisa. Och 
Sayam presenterade sig som poet – det var ju under-
bart.

– Elefantöra har ett eget universum, fortsätter Mag-
nus. De kan bygga planeter, det tyckte jag om. Det blev 
jag imponerad av. Och det var lätt på något vis. Det är 
imponerande när man träffar fyra musiker på det här 
sättet. Jag skickade material till dem i förväg och de 
bara omfamnade det – Nu kör vi! – Och ja, så körde vi. 
Det var hur smidigt som helst.

Magnus fortsätter med att beskriva hur han upp-
skattar att resultatet med Elefantöra blir olika varje 
gång. Att de är skickliga på att fånga upp affekten i 
de olika delarna i stycket. För Magnus är det fullstän-
digt centralt att skapa förutsättningar för att han, 
cellisten Emma och Elefantöra ska vara gemensam-
ma avsändare av verket.

Kan du berätta om hur du och Karin har arbetat 
med barn i processen?

– Utifrån de fyra artiklarna som Karin valt ut har vi 
samtalat med barnen för att få deras reflektioner om 
vad artiklarna betyder för dem. Ett konkret resultat är 
demonstrationståget, talkören vi spelade in.

– Sedan, i projekt som det här kan man alltid undra 
vad finns kvar av det sedan? Varför håller vi på? säger 
Magnus eftertänksamt. De frågorna bär man med sig. 
Vem bryr sig? Men kanske, om bara någon minns den 
där stunden när barnen gastar att barn har rätt att 
höras och komma till tals – om det är allt som finns 
kvar sedan så var det värt det. 

Konstnärlig utveckling

Överst: Cellisten Emma Samuelsson
Ovan: Louisa Danielsson i Elefantöra.

Sayam Chortip och Ewe Larsson i Elefantöra under en 
workshop med Magnus Larsson.
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Min Konvention 

Projektet genomförs i samarbete med Yerevan 
State University och NCA och Small Theater i 
Armenien. Det blir ett första steg i ett långsik-
tigt ämnesövergripande samarbete inom konst 
och kultur och statsvetenskap. 

Målet är att utforska och utveckla arbetssätt 
för att arbeta med mänskliga rättigheter med 
konst och kultur som redskap. 

Syftet med det långsiktiga samarbetet är att 
stärka personer med funktionsnedsättning och 
uppnå positiva attitydförändringar i det svens-
ka och armeniska samhället. Det handlar även 
om ett stort fokus på gemensam utveckling av 
inkludering på dansområdet .

Under MR-dagarna (Mänskliga rättigheter-dagarna) i Göte-
borg, presenterade vi projektet med en representant från 
universitetet som medverkade via länk. På bilden från vänster: 
Sophia Alexandersson, Karin Styvers, Camilla Ekelöf från 
Smålands Musik och Teater, Catharina Bergil från Högskolan 
för scen och musik i Göteborg (moderator). På duken syns 
Kristine Gevorgyan från Yerevan State University.

En grupp barn på NCA Small Theater i Jerevan  lyssnar 
på Karin Styvers som pratar med dem online.
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Konstnärlig utveckling

Ensemble-och  
repertoarutveckling 
Hur förhåller vi oss till varandra och kommunicerar 
rent konstnärligt när alla inte har samma utbildning, 
bakgrund, erfarenhet eller funktionsförutsättningar? 

Det här är frågor som vi ständigt diskuterar, särskilt 
i vårt arbete med ensemble- och repertoarutveckling. 
Att möta olikheter och kliva utanför den invanda 
boxen är utvecklande för alla inblandade oavsett för-
utsättningar och givetvis inte minst för konsten i sig. 
Med ensembleutvecklingen arbetar vi med att skapa 
och utveckla strategier för att inkludering ska bli mer 
mainstream på två fronter samtidigt: både i publika 
sammanhang som konserter och i den ordinarie verk-
samheten på institutioner genom konstnärliga labb och 
samverkan. 

Repertoarutvecklingen går hand i hand med en lång-
siktig ensembleutveckling då det även behöver skapas 
nya verk för inkluderande ensembler. Inte bara för 
våra ensembler, utan för den allmänna utvecklingen 
av ensembler. Under året har vi arbetat med tre tonsät-
tare för beställningsverk, samverkat med tonsättaren 
Jesper Nordin och hans Retrospective samt påbörjat 
framtagandet av musik till föreställningen Min konven-
tion tillsammans med tonsättaren Magnus Larsson. 

Under 2021 rekryterade vi nya medlemmar både till 
Elefantöra och till vår ensemble i Skåne. Dessutom 
möttes en av musikerna i Elefantöra och en av musi-
kerna i Skåne-ensemblen i ett miniresidens där de tog 
fram egen musik som framfördes under Elefantöras 
konsert på Lund Contemporary/Inter Feral Arts.

Elefantöra – en efterfrågad ensemble
Inte ens Covid-19 har kunnat stoppa Elefantöra. Under 
året har de samverkat med fyra tonsättare, gett kon-
serter och deltagit i labb, föreläsningar, panelsamtal, 
workshoppar, konferenser och så vidare. Samarbetet 
som inleddes med tonsättarna Hugo Boothby och 
Rosanna Gunnarson 2020 har fortsatt och verken ur-
uppfördes under Inter Feral Arts/Lund Contemporary 
hösten 2021.

Samarbetet med Hugo Boothby, Listening with Elephant 
Ears, är en komposition som utforskar den ljudeste-
tik som uppstår när man använder VoIP och hur det 
påverkar lyssnandet. VoIP står för Voice over Internet 

ELEFANTÖRA utmanar, tänjer och 
spränger invanda boxar för vad musik 
kan vara med en ljudbild som får dig 
att lyssna.

Elefantöra är en kreativ musikensemble med 
fokus på musikteknologi. De använder framför 
allt iPads i sitt musikskapande, men experimen-
terar även med andra sätt att musicera. I sam-
arbete med orkestrar, ljudkonstnärer, dansare, 
forskare och tonsättare har de utvecklat ny 
musik och utforskat konstnärliga processer. 

Det har lett till att ensemblen har odlat fram 
en spännande och mångfacetterad ljudbild 
som erbjuder inspirerande möten med tradi-
tionella instrument. Experimentella konstnär-
liga processer har genom erfarenheter blivit 
ensemblens spetskompetens, vilket gör dem till 
en eftertraktad resurs i bland annat konstnärlig 
forskning. 

Protocols och styr hur ljud fungerar på plattformar som 
t ex Zoom. Projektet är en del av Hugo Boothbys pågå-
ende doktorandforskning vid Institutionen för konst, 
kultur och kommunikation vid Malmö universitet.

Samarbetet med Rosanna, ALTER, är en installation 
och tillika ett ensembleverk. Musikerna i Elefantöra 
formar, omformar och skulpterar installationens elek-

Detaljbild från Ewe Larssons notställ under repetitioner-
na av ALTER inför Lund Contemporary/Interferal Arts.

Konstnärlig utveckling

”Mitt mål med samarbetet, förutom att skriva musik 
som både är spännande att lyssna på och att spela, var/
är att utmana min egen process med en mer inkluderan-
de approach. Framför allt i form av de workshops där 
vi har arbetat med verket tillsammans. Från en relativt 
oklar idé från min sida, till att vi under workshopparna 
improviserat med och diskuterat materialet, för att till 
slut landa där vi är nu. Musiken skulle helt klart ha låtit 
annorlunda om jag arbetat själv genom hela processen, 
och jag är otroligt glad att så inte var fallet.”

Rosanna Gunnarson

troakustiska stämma till ursprunglig materia, vidare 
transformering eller nedbrytning. Ett verk som befin-
ner sig i ständig metamorfos och omvänd metamorfos.

Hugo Boothby, doktorand vid Malmö Universitet 
berättar mer ingående om sitt arbete med Elefantöra 
och Listening with Elephant Ears i en mailintervju.

Vad är det viktigaste du tar med dig från samarbe-
tet med Elefantöra?

– En av de viktigaste sakerna jag tar med mig från mitt 
arbete med Elefantöra är spänningen inför premiären 
av Listening with Elephant Ears på Lund Contemporary 
i oktober 2021. Det var avslutningen på en ett år lång 
kollaborativ process med Elefantöra som genomfördes 
under Covid-19-pandemin. 

Under kompositionsprocessen utforskade vi tillsammans 
möjligheterna och begränsningarna i att samarbeta på 
distans genom att använda Zooms mjukvara för video-
konferenser till att skapa ett nytt musikaliskt verk. Det 
slutliga verket och konserten fångade ljudet av glädjen 
i att arbeta med en grupp begåvade musiker med olika 
perspektiv för att skapa något jag aldrig hade kunnat 
föreställa mig var ens möjligt med tanke på restriktio-
nerna som rådde. 

Likväl som glädjen, fångade Listening with Elephant 
Ears även ljudet av frustrationen och kampen som vi 
alla upplevde med att behöva kommunicera på distans 
under pandemin. Från mitt arbete med ShareMusic tar 
jag med mig en förnyad tro på kreativiteten i mång-
falden och de möjligheter det medför att skapa något 
vackert tillsammans, även om kommunikationsteknolo-
gin som vi har är bristfällig och problematisk. 

Hur kommer arbetet spridas vidare?

– Arbetet jag gör med ShareMusic och Elefantöra är en 
del av min doktorandforskning vid Malmö Universitet. 
Jag har dokumenterat workshoppar och framträdanden 
genom intervjuer och ljudinspelningar. Jag håller just 
nu på att analysera materialet och kommer att skriva 
om det i artiklar för akademiska tidskrifter och i min 
avhandling som jag hoppas publicera våren 2023. 

Jag har redan presenterat arbetet under den internatio-
nella European Communication Research and Educa-
tion Association-konferensen i september 2021 och på 
Vetenskapsrådets symposium om konstnärlig forskning i 
Malmö, november samma år.

Tonsättaren Hans Ek samarbetar med Elefantöra inför 
ett verk som kommer att uruppföras av ensemblen 
tillsammans med Gageego! och Helsingborgs symfoni-
orkester i juni 2022. De har träffats i flera workshoppar 
och möten under året där de har lyssnat på musik, pra-
tat om musik och inte minst skapat musik tillsammans.

Tonsättaren Hans Ek.
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Vad är syftet med din forskning? 

– I min doktorandforskning och arbetet tillsammans 
med Elefantöra försöker jag skapa mig en bättre 
förståelse för hur lyssnande kan fungera som politiskt 
engagemang. Jag tänker på politik i en väldigt bred me-
ning, vilket innebär att lyssnandets politik handlar om 
hur vi hör oss själva och andra, och hur andra hör oss. 
Lyssnandets politik sker även när du gör dig själv hörd 
eller när du lyssnar bättre till andra. Jag är intresserad 
av hur den här typen av politiskt lyssnande kan hjälpa 
till att främja positiv social förändring. 

Vad ser du framöver? 

– Genom min forskning vill jag lära mig mer om Ele-
fantöra och ShareMusic eftersom deras arbete skapar 
nya och spännande upplevelser för lyssnande. Lyssna in 
musikskapande, kompositioner och framföranden som 
syftar till att inkludera människor med olika typer av 
musikaliskt kunnande, erfarenheter och utbildning så 
att olika typer av musiker kan arbeta tillsammans och 
skapa något nytt.  

Jag är särskilt intresserad av Elefantöras arbete efter-
som de är så skickliga med olika typer av musikteknolo-
gi, gammal som ny, för att lyssna på varandra och göra 
sig själva hörda. Mitt arbete med Elefantöra har varit en 
process att försöka förstå bättre hur de skapar nya in-
kluderande sätt att skapa musik tillsammans med olika 
musiker och genom användningen av musikteknologi. 

I framtiden skulle jag gärna arbeta med Elefantöra och 
ShareMusic för att vidare utforska hur deras kreativa 
metoder skulle kunna utvecklas till en inkluderande 
pedagogik som kan delas med andra. Ett arbete som jag 
vet att ShareMusic 
redan har påbörjat. 

Konstnärlig utveckling

Under 2020 års labb med Musica Vitae, spelade Elefan-
töra Jesper Nordins Retrospective 3 tillsammans med or-
kestern. Retrospective är en serie verk som hittills består 
av de tre delar, för orkester och elektronik. Varje del 
har Jesper komponerat efter specifika förutsättningar 
och den tredje delen skapades för Malin Broman som 
solist på femsträngad el-violin. Labbet med Musica 
Vitae ledde till att Elefantöra fick en förfrågan om att 
medverka vid Change Music Festival i Kungsbacka 
2021 med Jespers stycke tillsammans med just Malin 
Broman. Jesper Nordin själv fanns också med på plats 
i ett framförande som filmades och kommer att sändas 
under 2022. Dirigent var Simon Crawford-Phillips och 
festivalens egen orkester medverkade också i framfö-
randet.

”En del skulle argumentera för att notationen för de 
klassiska musikerna är mer precis, men jag är inte så 
säker. Elefantöra fick även ljudlandskap och annat så 
de var liksom inbäddade i den ljudvärlden – det är också 
väldigt precist till en viss del och där finns även en del 
frihet. Notationen erbjuder också frihet och annat som 
är precist. Det är bara olika aspekter. Det är det jag  
gillar med att överbrygga det här glappet och låta 
dessa världar mötas.”

Jesper Nordin om Retrospective under ShareMusics 
Talk 4

Jesper Nordin i samtal med Elefantöras 
Ewe Larsson och Joel Mansour inför 
Change Music Festival.

Hugo Boothby i samspråk med ljud-
designer Gusten Aldenklint inför Lund 
Contemporary/Interferal Arts.

Elefantöras Ewe Larsson och Joel Mansour 
tillsammans med festivalorkestern på Change 
Music Festival 2021.
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Professionalisering

Just nu arbetar vi mycket med att utveckla modeller 
och hitta arbetsformer för att skapa mer jämlika villkor 
för att kunna skapa sig en karriär inom kulturområdet. 
Ett exempel på hur vi jobbar med professionalisering 
är vårt mentorsprogram där konstnärer med funktions-
nedsättning har fått arbeta tätt tillsammans med eta-
blerade yrkesutövare inom branschen. Vi driver också 
frågan om professionalisering i samverkan med bland 
andra Moomsteatern och Skånes Dansteater. Tillsam-
mans försöker vi alltid hitta nya vägar att stimulera 
utvecklingen framåt.

Summer Lab
Summer Lab på Skånes Dansteater var ett stort steg 
på vägen i vår samverkan för att överbrygga glappen 
för utövare med funktionsnedsättning till att skapa 
en karriär inom kulturområdet. Labbet riktade sig till 
personer med funktionsnedsättning med ett intresse 
för dans och rörelse. Syftet var att erbjuda en unik 
chans att få kunskap och erfarenhet som kan vara svårt 
att hitta någon annanstans för målgruppen. Vi ville att 
deltagarna skulle få testa dans ”på riktigt” i en trygg 
miljö. Labbet leddes av Peder Nilsson och Madeleine 
Månsson, professionella dansare från bland annat 
Skånes Dansteater. Båda med gedigen erfarenhet av att 
leda inkluderande konstnärliga labb både i Sverige och 
utomlands. 

Labbet var ett viktigt utforskande både för deltagarna 
och för oss som verksamheter för att testa den här for-
men som kombinerad fortbildning och mer avancerat 
prova-på-tillfälle. Deltagarna fick arbeta tillsammans 
med professionella dansare från Skånes Dansteaters 
kompani under tre intensiva dagar. Labbet ska ut-
värderas och eventuellt vidareutvecklas för att kunna 
genomföras igen. Vårt gemensamma mål är att hitta 
en återkommande form som fungerar som en språng-
bräda för utövare.

Professionalisering

Full action under Summer Lab på Skånes Dansteater. 

Under Summer Lab arbetade deltagarna intensivt 
tillsammans med dansare från Skånes Dansteater.
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En själs berättelse. Av och med Karin Delén.

38

Professionalisering

Mentorsprogrammet
ShareMusics mentorsprogram 2018–2021 syftade till 
att stötta personer med funktionsnedsättning som 
ville skapa egna verk. Under första delen av projek-
tet matchades lämpliga adepter och mentorer ihop i 
kreativa konstellationer inom vitt skilda konstarter. 
Mentorerna bidrog med stöd, råd, konkret hjälp och 
uppmuntran. Under 2020–2021 gick arbetet över i en 
residensperiod med nya personer som möjliggörare. 
Syftet var att några av adepterna skulle få realisera en 
konstnärlig idé i ett professionellt sammanhang. Till 
residensen gjordes en nationell rekrytering och dra-
maturger, regissörer, koreografer, dansare, ljussättare, 
musiker, med mera anställdes för att ingå i konstnär-
liga team under ledning av respektive adept. 

Adepterna och deras konstnärliga team befann sig 
utspridda över landet – Jönköping, Malmö, Stockholm, 
Skövde, Västerås med mera! På grund av omständig-
heterna genomfördes en stor del av arbetet digitalt, 
men så småningom kunde de äntligen ses i verklighe-
ten i olika scenrum och sammanhang. I oktober 2021 
presenterades arbetet under ett event på Unga Klara i 
Stockholm.

Erfarenheterna från mentorsprogrammet har visat att 
det här är en modell som vi vill bibehålla i kunskaps-
centrets kärna. Vi vill fortsätta att utveckla formen, 
gärna i samverkan med olika kulturaktörer i Sverige. 
På följande sidor kan du läsa mer om våra adepter och 
deras arbete.

Karin Delén
Med danssolot En själs berättelse närmar sig Karin 
Delén sina egna upplevelser av det första halv-
året av pandemin. I verket får publiken ta del av 
problem hon brottas med under perioden, men 
också glädjen som dansen skänkt. Tillsammans 
med sitt konstnärliga team har Karin arbetat med 
koreografi, ljussättning och musik. De har även 
gjort en trailer till föreställningen med filmaren 
Petra Koppla Dahlberg. I mentorsprogrammet 
arbetade Karin med filmregissör/manusförfattare 
Lars Mullback.

Karin Delén och hennes konstnärliga team i residenset: 
Paloma Madrid (koreograf), Petra Koppla Dahlberg (filmare) 
och Evelina Dembacke (ljusdesigner). Musikern Hara Alonso 
saknas på bilden.

Adam Henriksson
Adam har tillsammans med koreografen/dan-
saren Stina Nilsson arbetat fram koreografi 
till låten Blood bound med Hammerfall. De har 
metodiskt arbetat igenom låten genom att först 
lyssna på en fras i musiken, skriva ner textraden 
och sedan skapa koreografi till den frasen. Så 
fortsatte de, fras för fras, genom hela låten 
- vilket resulterade i en färdig koreografi till 
musiken.
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Lena Eldståhl
Inom sitt residens har Lena arbetat med sin föreställ-
ning Humlan, tillsammans med regissören Anna Man-
nerheim. Det är en berättelse som utgår ifrån män-
niskans unika natur, sociala signaler och mänskliga 
rättigheter. Tillsammans med Håkan Larsson har Lena 
också skapat en trailer till sin föreställning.
I mentorsprogrammet skapade Lena musik med Jonas 
Jonasson.

Professionalisering

Martin Anngård
Här och nu är en radioteater som Martin Anngård ar-
betat fram och skrivit i samarbete med dramaturgen 
Hanna Nygren. Berättelsen har funnits med honom 
under flera år och handlar om familj, ensamhet, det 
förflutna och framtidshopp. Hösten 2021 spelades en 
demo av radioteatern in tillsammans med studenter 
från Tärna folkhögskola. Martin har själv komponerat 
titelspåret.

Pascal Fogelberg
Pascal har arbetat med en kortfilmsidé om ett vand-
rande schackbräde. Filmen ska bestå av 64 foton (lika 
många som schackrutor på ett bräde) som klipps ihop 
så att man kan följa en figur på promenad, med sitt 
bräde. Han vill skapa en rolig och spännande kortfilm 
som ska intressera t ex skolelever för schack. I men-
torsprogrammet arbetade Pascal med koreografen 
Veera Suvalo Grimberg och under residenset med 
manusförfattaren Petra Norman.
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Professionalisering

Mario Lompolo Nilsson
Mario har i samarbete med scenografen Petra Hjorts-
berg Möller arbetat med ett kortfilmsmanus. De kom 
gemensamt fram till formatet och utifrån det har 
Mario omvandlat en av sina egna kortare historier. 
Manuset gicks igenom och bearbetades tillsammans 
med manusförfattaren/film- och skrivpedagogen 
Figge Heurlin.

Peter Larsson
Genom glas - eller ”Den ofrivillige iPadisten” är en 
monolog av och med Peter Larsson, som i text och ton 
gestaltar sin berättelse om en annorlunda väg till mu-
siken. Med sig på färden har han Hjalmar Söderbergs 
karaktär Doktor Glas, denna lyssnare som likt Peter 
funnits till för andra, men inte riktigt lika mycket för 
sig själv. Under residenset har Peter och hans konst-
närliga team tagit fram manus till föreställningen och 
dessutom producerat filmen Genom glas - som fung-
erar som en introduktion till monologen.

Anders Wettler
Anders skapade tillsammans med koreograf/regis-
sör Teresia Björk det oerhört varma, humoristiska, 
poetiska och tankeväckande verket Årstiders Längtan. 
Med hjälp av filmaren Håkan Larsson har de skapat 
en konstnärlig film där Anders har skrivit allt material 
och framför det själv.
I mentorsprogrammet arbetade Anders med Ellinor 
Ljungkvist. De finslipade en performance som Anders 
skulle framträda med vid en stor konferens.
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En scen ur Peter Larssons Genom glas. I residenset arbetade 
Peter med regissören Michaela Granit, dramatikern Greta 
Sundberg och filmaren Håkan Larsson.
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”Jag är otroligt glad och stolt över att ha fått jobba i det här projek-
tet och med Pascal. När vi skulle dra igång frågade jag ”ska vi skriva 
ett manus först?” och då var det ”Nej, vi gör åt andra hållet! Vi går 
ut och tar bilder på location.” Och det har varit fantastiskt roligt. 
Istället för att tänka att man ska ha en plan utan gå på det lekfulla, 
det kreativa, det impulsiva, det unika, alla tokiga och roliga idéer.”
Petra Norman 

”Får man inte möjlighet att möta en publik – ja, varför 
ska man hålla på? Jag tror att de flesta som håller på 
med kultur, de vill ju förmedla någonting till någon.”
Peter Larsson

”Jag är jättestolt över att vara med i det här projek-
tet. Det har blivit ringar på vattnet med ShareMusics 
mentorsprogram. Det handlar om möjligheten att växa 
tillsammans.”
Martin Anngård

”Lena och jag har pratat mycket om hur litet fönster det är. Jag är 
skådespelare i grunden och när jag gick ut scenskolan fick jag inte rol-
ler för jag var för lång. Jag kunde ju inte vara längre än den som skulle 
spela min pojkvän! Så litet var fönstret och är fortfarande. Och att då 
komma med rulle och vara skådespelare… Jag menar, fönstret är för 
litet och vi får inte se olika kroppar på scenen. Vi får heller inte höra 
de historierna från samhället. Det har vi pratat väldigt mycket om.”   
Anna Mannerheim
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”Jag tror man lär sig av precis alla samarbeten. Det jag lärde mig mycket av att 
jobba med Anders var väl framförallt hur viktigt det är att finnas till för varandra i 
skapandet. Att ha en pågående dialog kring det, oavsett var man befinner sig i sitt 
skapande. Det var väldigt fint och gav mig otroligt mycket – och stor inspiration. 
Alla de här samtalen som blir i en sådan här process, som får pågå under lång tid, 
är ju i sig väldigt kreativ, men framförallt också mycket djupare. Det ger en grun-
dad känsla som man inte kan få på något annat vis.” 
Teresia Björk

”Jag har lärt mig att våga.”
Anders Wettler

”Känslomässigt har det ju varit otroligt starkt. Alla berät-
telser, det vi jobbar med, är ju att få ett inifrånperspektiv. 
Det är det vi har fått genom mötet med dig Peter, hur du 
har gett och förmedlat det här, hur det känns inifrån. Se-
dan det här absurda som faktiskt är, att man inte kommer 
in på en scen. Det blir så påtagligt att det är så. Det går 
inte. Fortfarande inte.”
Michaela Granit

”Det här är ett av de få projekt där jag verkligen har 
kunnat vara den jag är. Det har varit så prestigelöst 
och vi har haft så roligt och det har också varit så 
smärtsamt ibland. Jag vill verkligen tacka för det.”
Greta Sundberg
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148 
 workshoppar, 

labb,  
mentorsträffar

Statistik 2021

38 
Seminarier, 

föreläsningar  
& webbinarier

5
Föreställningar 

& framträdanden

72 
personer

från
22 

kommuner

var  
projektanställda 
hos ShareMusic i

346
dagar+32 

sedan 
2020 +7 

sedan 
2020 +128 

sedan 
2020

1576 
åhörare

614 
deltagare

sågs av 
208 

personer

Elefantöra: workshoppar med Rosanna Gunnarson
Elementstudion, Göteborg

Elefantöra: workshoppar med Hugo Boothby 
Elementstudion, Göteborg

Elefantöra: Jacktrip Setup Workshop 
Online

Elefantöra: workshop med Jesper Nordin 
Online

Elefantöra: workshoppar med Hans Ek 
Elementstudion, Göteborg

Elefantöra: fyra dagar repetition inför Lund 
Contemporary/Inter Feral Arts Festival tillsammans 
med tonsättare Hugo Boothby och Rosanna 
Gunnarson
Elementstudion, Göteborg

Elefantöra: egen workshop och repetition kring 
projekt
Elementstudion, Göteborg

Min Konvention: workshoppar med tonsättaren 
Magnus Larsson och Elefantöra
Elementstudion, Göteborg

15 residensträffar och 4 inspelningsdagar inom 
mentorsprogrammet med adepten/ musikern Peter 
Larsson och hans konstnärliga team
Skövde kulturfabrik, Skövde 

Peter Larsson: 4 träffar med en tonsättare inför labbet 
med Norrlandsoperan
Online

Vårt arbete i Västra Götaland

Konstnärlig utveckling Kunskapsdelning och lärande

Omvärldsbevakning och nätverk

Övrigt

Statistik och synlighet

Min Konvention: seminarium 
MR-dagarna, Göteborg

Filminspelning av workshop i dans och musik
Studio White, Göteborg

Deltagande: Funktionshinderspolitik i Västra  
Götaland
Online

Deltagande: stormöte Nätverk för Universell  
Scenkonst (NUS)
Naturhistoriska museet, Göteborg

Deltagande: Kulturting Västra Götaland med  
kulturlivets framtid i centrum
Online

Styrelsemöte
Online

Rekrytering: nya medlemmar till Elefantöra
Mölndals kulturskola, Mölndal
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Vårt arbete i Skåne

Summer Lab: kurs för dansare/blivande dansare 
Skånes Dansteater, Malmö

Miniresidens: samverkan mellan musiker från  
Elefantöra och Skåne-ensemblen 
Inter Arts Center, Lund

Elefantöra: konsert med Elefantöra och Gageego!  
under Lund Contemporary/Inter Feral Arts Festival
Odeum, Lund

Felt Sound: forskningsresidens i tre workshoppar 
med doktorand från Stanford University
Media Evolution City, Malmö

Workshop: musikteknologi med Skåne-ensemblen
Malmö

Workshop: Skåne-ensemblen och Hugo Boothby
Malmö

Felt Sound: sharing och presentation, Bortom  
normativt skapande med ny teknik och inkludering
Media Evolution City, Malmö

Summer Lab: digitalt café som presentation och 
rekryteringsyta
Online

Uppdrag: seminarium om breddad rekrytering 
Skurups Folkhögskola, Skurup

Uppdrag: föreläsning Inkluderande och specialpeda-
gogiska perspektiv i kulturskolan inom Kulturskole-
klivet, Malmö musikhögskola
Online

Presentation: om ShareMusics verksamhet inför 
Region Skånes kulturförvaltning, tema Allas rätt att 

12

Konstnärlig utveckling

Kunskapsdelning och lärande

delta i kulturlivet oavsett funktionsvariation
Online

Medverkan: nätverk Scenkonstkollegium, Region 
Skåne
Malmö

Medverkan: Koalition för ungas jämlika hälsa genom 
kultur
Online

Deltagande: Dansfunk konferens
Skånes Dansteater, Malmö

Medverkan: Region Skånes kulturkonferens  
Rantafej 
Dunkers kulturhus, Helsingborg

Deltagande: seminarium (PER)FORMING COMMU-
NITIES: Socially engaged models across the perfor-
ming and visual arts
Teaterhögskolan i Malmö

Kick-off: interna personaldagar 
Arild

Kulturpaletten 2021: nominering

Rekrytering: nya medlemmar Skåne-ensemblen
Malmö

Deltagande: kulturpolitiskt möte med utgångspunkt 
i den nya regionala kulturplanen
Malmö

Omvärldsbevakning och nätverk

Övrigt
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Min Konvention: workshoppar med barn 
Teaterstickorna, Jönköping och Örserumsskolan

Crossing Motion: danslabb med Work-ensemblen 
och koreograf Helena Franzén
ABF, Stockholm

Uppdrag: Medverkan Check! 2021 för Unga arrangö-
rer Rendezvous – En mötesplats för alla - föreläsning 
och talkshow med musik
Online och Jönköping

Filmvisning: The Eye of the Norm 
Dansens dag, Jönköping

Uppdrag: Höstlovsmys – workshoppar musiktekno-
logi med fokus på samskapande 
Kulturhuset Spira, Jönköping

Uppdrag: föreläsning för Rotary 
Gränna

Deltagande: Kulturrättens utbudsdag
Värnamo

Deltagande: Skådebanans årsmöte 
Online

Möten med Skådebanan
Jönköping

Vårt arbete i Jönköpings Län

Statistik och synlighet

Konstnärlig utveckling

Kunskapsdelning och lärande

Omvärldsbevakning och nätverk

Övrigt
Deltagande: kulturpolitisk dialog inför utformningen 
av Region Jönköpings läns nya kulturstrategi och 
kulturplan
Jönköping

Presentation för Region Jönköpings läns ANA-nämnd
Online

Presentation för presidiet i Jönköpings kommun 
Online
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Inspelningsplatsen för Check!

Statistik och synlighet
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Totalt 93 residensträffar mellan adepter och mentorer 
(okt 2020–okt 2021)
Online och runtom i Sverige

Avslutningsmöte inom mentorsprogrammet med 
mentorer och Nigel Osborne
Online

Filminspelning inom residens, mentorsprogrammet
Teaterverket, Stockholm

Filminspelning inom residens, mentorsprogrammet
Mosaikteatern, Stockholm

Inspelning av radioteater, mentorsprogrammet
FMiV Vår Radio 93,7 MHz studio, Västerås

Filminspelning intervjuer, mentorsprogram och labb
No 18, Stockholm

Introduktion och workshoppar inför labb med  
Norrlandsoperans symfoniorkester
Online och Umeå

Konstnärligt labb med Norrlandsoperans Symfoni-
orkester
Norrlandsoperan, Umeå

Utvecklingsprojekt Jacktrip

Elefantöra: konsert, Jesper Nordins Retrospective 3 
Change Music Festival, Kungsbacka teater

Jämlik scen – bakom verket: presentation av residens-
arbetet i mentorsprogrammet
Unga Klara, Stockholm

Talk 1 – Music & Communication
Online

Vårt arbete i Sverige

Konstnärlig utveckling

Kunskapsdelning och lärande

Talk 2 – Development of Repertoire & Ensembles 
Online

Talk 3 – New Interfaces and Innovative Art 
Online

Talk 4 – Breaking Barriers in the Development of 
New Music
Online 

Uppdrag: En mötesplats för alla – föreläsning för 
Riksteaterns medlemsorganisationer i Väst, Halland 
och Jönköpings län
Online

Uppdrag: fortbildning för personalen på Sandvikens 
kulturskola
Kulturcentrum, Sandviken 

Uppdrag: workshop med personal på Nacka musik-
skola
Online

Medverkan: utbildningsdagar på ICLD
Online

Introduktionsdag: inför samverkan med Östgöta-
musiken 
Online, Linköping

Medverkan: Folk och kultur. Konstögonblick – digi-
tal visning av foton med syntolkning från vår jubi-
leumsutställning
Online

Medverkan: Folk och kultur. Paneldebatt Inklude-
rande kulturpolitik – på vems villkor? 
Online

Omvärldsbevakning och nätverk
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Deltagande: Scensveriges årsmöte
Online

Deltagande: nationellt möte Dansplan Sverige
Online

Deltagande:  Nationell samling 2021 - För delaktighet 
och jämlikhet, Sveriges länsstyrelser och Myndighe-
ten för delaktighet
Online

Deltagande: Webbinar Riksting västerländsk konst-
musik
Online

Deltagande: Social innovation - så bidrar kulturella 
och kreativa näringar till att förnya samhället + work-
shop metod
Online

Referensgruppsmöte i anslutning till mentorspro-
grammet
Online

Kick-off: internt. Föreläsningar med Nigel Osborne, 
Hans von Axelsson från Myndigheten för delaktighet 
och Björn Möller från ICLD
Online

Möte: ShareMusics styrelse och kansli
Online

Utbildning: två medarbetare gick utbildningen  
Results Based Management, Sida
Online

Vårt arbete i Sverige forts.

Statistik och synlighet

Övrigt

Omvärldsbevakning och nätverk 
forts. 
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Inspelning av radioteatern Här och nu av Martin 
Anngård. Med studenter på Tärna folkhögskola.

Statistik och synlighet
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Min Konvention: workshoppar med barn på NCA 
Small Theatre, Jerevan
Online

Min Konvention: presentation under konferensen 
Climate Change and Children: Impact, Rights and 
Participation, Global Campus Caucasus, Armenien 
Online

Workshoppar i musikteknologi med fokus på sam-
skapande i olika sammanhang
Online

Webbinar om projektet FUNK
Online

Webbinar och workshoppar om Rapport från (stän-
dig) isolering
Online

Webbinar om operan Shanghai
Online

Webbinar om mentorsprogrammet. Del av kurs i 
högre utbildning
Online

Webbinar: Inclusive Musicianship, Parasonic och Ele-
fantöra. Del av sommarskola
Online

Webbinar om inkluderande språk
Online

Webbinar: Creative and artistic tools for inclusive 
cultural work med Creability Project och Un-Label 
Performing Arts Company
Online 

ShareMusic internationellt

Konstnärlig utveckling

Kunskapsdelning och lärande

Workshop i inkluderande arbete inom dans
Online 

Webbinar med Språng om deras projekt Konstra
Online

Workshop policyutveckling, Bästa Biennalens meto-
der för att inkludera barn och unga 
Online

Workshop policyutveckling med Region Skånes  
kulturförvaltning
Online

Workshop om audioteater med Teaterstickorna från 
Jönköping
Online

Medverkan i ICLD-seminarium
Online

Medverkan: konferensen New Interfaces for Musical 
Expression (NIME), Shanghai
Online 

Medverkan: konferensen Culture, Health & Wellbe-
ing, Storbritannien
Online

Omvärldsbevakning och nätverk
Nätverksträff: Eastern Partnership, Forum Civ
Online

Nätverksträffar: European Arts & Disability Cluster
Online

Medverkan: öppen dialog med SIDA, Svenska Insti-
tutet och Folke Bernadottes Akademi om ny strategi i 
Eastern Partnership, Forum Civ
Online
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ShareMusic internationellt forts.

Deltagande: avslutande konferens för projektet Cul-
tural spaces as homes for democracy, Trans Europe 
Halles
Online

Deltagande: NEUROTRIBES, konferens och möten, 
Storbritannien
Online

Deltagande: Art and Culture – From Access to Inclu-
sion
Online

Deltagande: webbinar Time to Act: How lack of 
knowledge in the cultural sector creates barriers for 
disabled artists and audiences, British Council, Eu-
rope Beyond Access
Online

Deltagande: Music & Politics: Mark Fell and Jan Hen-
dricksen in conversation
Online

Deltagande: ICLD-seminarium Inclusive Cities and 
the Sustainable Development Goals 
Online

Deltagande: konferens Beautiful, sustainable, to-
gether: LIFE in the New European Bauhaus
Online

Övrigt

Möte: ShareMusics akademiska råd
Online

Möte: erfarenhetsutbyte med AMICA (Spanien) och 
och Orquestra de Câmara Portuguesa (Portugal)
Online

Statistik och synlighet
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Inom ramen för våra internationella projekt har 
det även genomförts en rad fokusgruppsmöten, 
rundabordssamtal och liknande aktiviteter. Ofta i 
syfte att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte  
mellan projektdeltagare samt utvärdering av så-
väl det egna arbetet som projektverksamheten.

Vahan Badalyan, konstnärlig ledare för NCA 
Small Theatre berättar om Min Konvention 
under en konferens på Global Campus.

Statistik och synlighet
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Statistik och synlighet

Under 2021 har vi fortsatt att arbeta med våra fyra 
kanaler inom sociala medier. De olika kanalerna har 
olika följare och målgrupper gällande såväl ålder som 
geografi och bakgrund så de är relevanta för olika de-
lar av vår verksamhet. Internationella temadagar och 
händelser har belysts, kanske tydligast genom vår serie 
under Globala målen-veckan då vi lyfte fram konstnä-
rerna i mentorsprogrammets residens. 

Twitter
Under 2021 har vi framför allt varit synliga på Twitter 
i samband med våra Talks. Främsta tweet blev den om 
Zofia Åsenlöfs metodmaterial inom ensembleutveck-
ling. Även om Twitter inte används i samma utsträck-
ning i Sverige, har vi behov av att fortsätta använda 
kanalen för spridning av vårt arbete i den interna-
tionella kontexten. Valet att fokusera på det engelska 
språket är därmed högst relevant. Även om vi inte har 
haft stor aktivitet i kanalen under året, ser vi en ökning 
bland följarna.

Facebook
Vår totala räckvidd på Facebook under året, inklusive 
annonsering, närmar sig 80 000 vilket är en ökning 
med 9,5% jämfört med 2020. Antalet personer som gil-
lar vår sida ökade med 132, vi närmar oss 1900 totalt. 
Gällande målgrupp är fortfarande åldersgruppen 
35–44 störst och Göteborg, Stockholm och Jönköping 
ligger kvar i topp tre av städerna. Av våra organiska 
inlägg nådde vårt inlägg om Elefantöras medverkan på 
Change Music Festival störst räckvidd. 

LinkedIn
Artiklar om våra Talks och andra evenemang upp-
märksammas och presentationen av Min Konvention 
på Global Campus uppnådde flest visningar. Mest gil-
lat var nyheten om att vi blivit nominerade till Kultur-
paletten. Vi fortsätter att växa på LinkedIn, om än i lite 
lugnare tempo än 2020 och passerade vid årets slut 920 
följare. Jämfört med året innan är det värt att nämna att 
våra LinkedIn-besökares branscher har skiftat. Perfor-
mance är fortfarande mest representerad, men nu har 

forskning och of-
fentlig förvaltning 
ersatt mediepro-
duktion och IT och 
petat ner musik 
till en fjärdeplats. 
Gällande område 
är fortfarande 
Stockholm rådan-
de bland följarna 
och Göteborg bland besökarna. Vi har dock börjat få in 
allt fler besökare från Malmö, vilket är i linje med vår 
ökade synlighet i området. 

Instagram
Störst räckvidd 2021 hade inlägget om vår nomine-
ring till Kulturpaletten, mest gillat var det repostade 
inlägget om filminspelningen av Karin Deléns En själs 
berättelse. Även om vi inte har gjort särskilda satsningar 
på Instagram, har vi ökat med drygt 90 följare och 
närmade oss därmed 800 följare i slutet av 2021. Även 
här ser vi en ökning i Malmöområdet, som nu ligger 
på nummer fyra efter Göteborg, Stockholm och Jönkö-
ping. Vi når fortsatt ut mest till personer 25–34 år.

Övrigt
Den största händelsen med vår hemsida 2021 var att 
vi under hösten inledde arbetet med att ta fram en ny 
hemsida tillsammans med en webbutvecklare. Målbil-
den var en användarvänlig, funktionell och lättnavige-
rad hemsida för vår omfattande verksamhet. Givetvis 
har tillgänglighet tagits i beaktande redan i planerings-
arbetet, även om det är en ständigt pågående process.

Vårt nyhetsbrev rullar på och här har vi haft som mål 
att öka öppningsfrekvensen. Detta har medfört att vi 
till exempel har gjort en del insatser för att rensa inak-
tuella adresser som studsar i systemet. I slutet av året 
kunde vi se att arbetet bar frukt då allt större andel av 
prenumeranterna öppnade sina nyhetsbrev. Det är vi 
givetvis oerhört glada för eftersom vi vill engagera och 
nå ut för att sprida både vårt eget och andras arbete!

Digital kommunikation

Under 2021 gick vi med i Vetenskap 
och allmänhet, en ideell förening, 
kunskapsnod och samarbetspart-
ner för dialog mellan forskare och 
omvärlden. Som nya medlemmar 
fick vi möjlighet att berätta om vårt 
arbete i en gästkrönika på deras 
hemsida. Krönikan skrevs av vår 

verksamhetschef Sophia Alexandersson och vår kom-
munikatör Katarina Isaksson. 

ShareMusics arbete i Skåne har utvecklats betydligt de 
senaste åren och i och med det har vi också fått mer 
uppmärksamhet i regionen. Utveckling Skåne inter-
vjuade vår teamledare Moa Johansson i samband med 
att vi blev nominerade till Region Skånes kulturpris. 
Genom Kulturpaletten var vi med i pressmeddelandet 
när man avslöjade de nominerade och dessutom fick 
vi visa en film om vår verksamhet under regionens 
kulturkonferens Rantafej.

Regissören Michaela Granit, som ingick i Peter Lars-
sons konstnärliga team i mentorsprogrammets resi-
dens, belyser samarbetet på sin hemsida som ett av de 
spännande projekt hon jobbar med. Teamet har även 
fortsatt sitt arbete efter projektets avslut. 

Generösa samarbeten av olika 
slag
Hos vår finansiär Signatur – Insamlingsstiftelse för mu-
sikfrämjandet, finns vi med i en video på Youtube. Där 
presenteras Elefantöra tillsammans med andra projekt 
som stiftelsen stöttar. I Region Jönköpings län har vi 
figurerat två gånger i nyhetsbrevet för konstområdet 
Dans. Ena gången var det inför Summer Lab i samar-
bete med Skånes Dansteater, sedan var det en intervju 
med Sophia Alexandersson. Sophia fick berätta om sin 
relation till dans, både ur ett personligt och ett yrkes-
mässigt perspektiv.

Överhuvudtaget har vi fått en fin bredd av synlig-
het under året genom partnerskap och deltagande i 

olika sammanhang. Andra aktörer har varit generösa 
och synliggjort oss på olika digitala plattformar som 
i nämnda nyhetsbrev, men också sociala medier och 
kataloger. Ett sådant exempel är Kulturrådets webb-
kalender med anledning av Sophias medverkan i ett 
panelsamtal under Folk och kultur 2021, Inkluderande 
kultur politik – på vems villkor?. Andra webbsidor vi har 
synts på är Skånes Dansteater genom Summer Lab,  
MR-dagarna med vår presentation av Min Konvention, 
på konferensen Check!. I samband med Elefantöras 
konsert på Lund Contemporary/Inter Feral Arts syntes 
vi både på Musikaliska akademiens, Musikcentrum 
Odeums och Gageego!s webbsidor. Change Music 
Festival lyfte Elefantöras medverkan både på hemsidan 
och i andra sociala kanaler där även vi delade med oss 
av våra foton från eventet. Samverkan skapar sannerli-
gen positiva effekter och utbyten för alla!

Internationellt
Vårt tidigare internationella arbete har särskilt upp-
märksammats av Sida. Ett av våra projekt lyftes på 
deras hemsida som exempel på en viktig insats som 
möjliggör kulturliv för alla, oavsett funktionsförutsätt-
ningar. Generellt har våra internationella projekt fått 
en bra mediaspridning, både genom publikationer i 
nationella och stadsmedier och inlägg på samarbets-
partners hemsidor. Nystartade Min Konvention finns 
även med i Svenska Postkodstiftelsens projektportfolio 
på deras webbsida. 

Under Culture, Health & Wellbeing conference, arrang-
erad av Arts & Health South West, medverkade Ewe 
Larsson från Elefantöra i ett panelsamtal. De med-
verkande beskrevs som “några av pionjärerna inom 
århundradets banbrytande upp-
komst av socialt inkluderande 
musikensembler.” Med över 200 
inskickade bidrag från 20 länder, 
bjöd konferensen på drygt 100 
programpunkter. Konferensen 
kan ses på Youtube.

Statistik och synlighet
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Styrelsen 2021

Ordförande Magnus Berntsson
Göteborg

Vice ordförande Mats Andersson
Göteborg

Ledamot Susanne Spicar
Alingsås

Ledamot Mari Hultin
Habo

Ledamot Dritëro Kasapi
Stockholm

Ledamot Ewa Pihl Krabbe
Kristianstad

Ledamot Eva Broberg
Stockholm

Ledamot Svante Runnquist
Vallda

Ledamot Ulrika Nilsson
Borås

Anställda 2021

Medarbetare på vårt kansli i Gränna och våra 
regionala kontor i Malmö och Göteborg 

Under året har totalt 84 personer från 
23 olika kommuner och 
4 länder arbetat hos ShareMusic.

Workshop-/labbledare och workshop-

assistenter 

Konstnärliga team, informationsspri-

dare och ambassadörer 

Ensemblemedlemmar

Och praktikanter!
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Vi tackar 
våra finansiärer, partners och uppdragsgivare 2021

ShareMusic & Performing Arts 
 

Box 56, 563 22  Gränna  
www.sharemusic.se


