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Musik
kvällar

Musikskapande bland unga fortsätter under 
hösten 2019 i Björn Petterson Thuuris 
regi med inbjudna musiker. Förhoppningen 
är att skapa nya möten och samarbeten 
mellan unga och ge dem stöd i det 
gemensamma intresset för musik. Visionen 
är att de plattformar som redan finns idag 
med musikfestivaler och en musikförening, 
ska blir mer inkluderande och tillgänglig 
för alla ungdomar i Kiruna.

Framtiden för MusikproduktionMusikkvällar har stor potential att fortsätta i annan form, 
till exempel som ”öppen scen” på ett kvällsöppet café 
för att kunna erbjuda musikintresserade en öppen och 
inbjudande plats för att dela och sprida musik. 

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN stöttade Musikkvällar 
med finanisering som kulturarrangemang:

Framtiden för MusikkvällarVärden
som skapas av den 

sociala innovationen

>> Mötesplatser

>> Gemenskap och  
 samhörighet

>> Hälsofrämjande

SAMHÄLLE

>> Tillgång till arenor 
 för musik

>> Socialt sammanhang

>> Utrymme för kreativitet 
 och skapande

INDIVID

Nya kontaktytor med nya 
målgrupper samt fler kreativa 
uttryck som kommer fram
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Ett koncept som bygger på ett gemensamt intresse för 
musik där människor mötas genom två olika satsningar 
på musikskapande.
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Ett socialt innovationsprojekt för  
att motverka segregation i Kiruna

Björn berättar

Björn Pettersson Thuuri

Kultur föder mer kultur. Högt eller lågt är underordnat.Kulturen mark-
nadsför, säger oss någonting om en stads karaktär och om vilka som 
bor där. Jag vill försöka bidra till att Kiruna ska vara en så attraktiv 
stad som möjligt att bo i. De unga människorna i vår närhet är otroligt 
viktiga på vägen dit. Min lilla del i detta är att kunna dela med mig av 
den erfarenhet och kunskap som jag har lyckats skaffa mig som profes-
sionell kulturarbetare.

Jag blir själv inspirerad om jag kan vara en hjälp på vägen för att 
inspirera andra att vara kreativa. Av tillfredsställelsen av att se lågan 
tändas i någons ögon. Jag vill att de ungdomar som är med, ska få 
upptäcka och utforska det kreativa mötets kraft och magi. Att projektet 
ska kunna inspirera, ge en varsam knuff i ryggen och tända den inre 
glöden. Precis som den en gång i tiden tändes för mig, här i Kiruna.
Projektet Musikskapande ska också visa att det inte är svårt att komma 
igång med att skapa musik. Erbjuda kunskap och verktyg för att kunna 
fortsätta utvecklas efter att vårt arbete är avslutat. Det känns också 
fantastiskt att de här ungdomarna ska få möta och skapa tillsammans 
med handledare som alla arbetar och försörjer sig som etablerade 
musiker, låtskrivare och producenter. Alla med en egen unik historia, 
bakgrund och kunskap att dela med sig av. Både tjejer och killar, alla 
ursprungligen från småstäder i Norrbotten. Visionen är att detta projekt 
bara är första steget mot någonting större, att vi ska lyckas skapa
någonting unikt inom kreativt arbete med ungdomar och kultur. Visst 
skulle det vara fantastiskt om andra svenska städer i framtiden tittar 
på Kiruna och vill lära sig av hur vi gjorde här?

INITIATIVTAGARE TILL MUSIKPRODUKTION

Den numera nedlagda mötesplatsen för 
integration mellan nya och gamla mötesplatser, 
Café metropol, ordnade tidigare återkommande 
musikkvällar med musikern Barra McCana som 
huvudsaklig arrangör. Barra hade en önskan att 
fortsätta skapa musikaliska möten. Tillsammans 
med Kirunabo kunde Barra ta konceptet vidare 
och utvecklade musikkvällar i Navets lokaler 
dit musikintresserade kirunabor bjöds in för 
att spela tillsammans.

Musikkvällar

Café Metropol

Som en väg för integration bland unga och samtidigt 
göra en insats för musikscenen i Kiruna, såg 
musikern och musikläraren Björn Petterson en 
möjlighet att via projektet Musikskapande som forum 
kunna få stöd från Kirunabo för att använda sina 
erfarenheter. Som musiklärare har Björn god kontakt 
med unga i Kiruna, men behövde en kanal för att nå 
ut till nyanlända och kommunplacerade ungdomar. 
Efter besök och en kampanj på gymnasieskolan 
under våren 2018, bjöds alla intresserade in till 
en musikskapande workshop som hölls vid fyra 
tillfällen. Efter projekttiden visade utvärderingen 
att nästan alla medverkande önskade fortsätta 
möjligheten till musikskapande och fler sammanhang 
för gemensamma musikupplevelser.

Musikproduktion

Universellt språk för unga


