
Vad är KulturCrew?
Just nu pågår arbetet med att starta upp KulturCrew
i Norrbotten. KulturCrew är ett koncept som vänder 
sig till barn och unga mellan 10 och 18 år. Konceptet 
går ut på att deltagarna lär sig att planera och genom-
föra kulturarrangemang, på sin skola, fritidsgård eller 
kulturskola.

Vad gör KulturCrew?
Kultucrew träff as regelbundet med en vuxen handledare 
för att planera olika kulturarrangemang för unga i den 
egna kommunen. Omfattning bestämmer ungdomar 
och handledare tillsammans. Tanken är att ungdomarna 
ska få infl ytande över vilka arrangemang som sker i kom-
munen. Att de får planera och genomföra arrangemang 
med handledning från vuxna och att de succesivt får ta 
ett större eget ansvar för genomförandet. 
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Exempel på olika arrangemang kan vara; spelkvällar, 
disco, konsert, teater, föreläsning. Här fi nns det inga 
begränsningar. Det viktiga är att det blir arrangemang 
av unga för unga. KulturCrew kan även få vara med 
och hjälpa till vid olika evenemang som anordnas av 
kommunen för att få lära sig mer om arrangörskap.

En gång per termin anordnas gemensamma utbi-
ldningsdagar för länets kulturcrew. Det kan vara 
en heldag eller två sammanhängande dagar med 
övernattning. Vid dessa tillfällen får ungdomarna 
utbildning i arrangörskap. Till exempel om planering, 
marknadsföring, presentationsteknik, värdskap och 
ljud/ljus-teknik. Här kommer ungdomarna också få 
möjlighet att möta professionella kulturutövare.

INFORMATION OM 
KULTURCREW TILL DIG 
SOM FÖRÄLDER!



Vad behöver du som förälder  
göra om ditt barn ska vara med  
i KulturCrew? 
Det du som förälder behöver göra är att ge ditt god-
kännande till att ditt barn får resa med sin handledare 
till utbildningsdagar i länet. Vi önskar även att du 
undertecknar en samtyckesblankett avseende hanter-
ing av personuppgifter och rätt att publicera bilder på 
ditt barn i information om projektet. Självklart kan ditt 
barn vara med i KulturCrew även om du inte samtycker 
till publicering av bilder.

Bakgrund till KulturCrew
Först ut i Sverige med KulturCrew var Skåne som 
startade sitt projekt 2016 på tolv skolor i sex kommun-
er, i samverkan med Riksteatern Skåne och Musik i 
Syd. Modellen har funnits i Danmark sedan 2010 och 
idag finns KulturCrew på över 100 danska skolor i 
olika kommuner. 2020 startades det även KulturCrew 
i Kina och USA.  Svenska regioner som tagit koncep-
tet till sig är bland andra Skåne, Kronoberg, Blekinge, 
Värmland, Västra Götaland och Västernorrland. Vi ser 
en styrka i att KulturCrew sprider sig som en nationell 
och internationell modell för ungt arrangörskap, där vi 
genom dialog och inspiration från övriga län kan hitta 
vår unika form.

Om projektet  
KulturCrew Norrbotten
KulturCrew Norrbotten är ett samarbetsprojekt mellan 
Norrbottensmusiken och föreningen Arrangörer 
i Norr, finansierat av Region Norrbotten och Spar-
banken Nord.

Vårt mål med projektet är att få till en samverkan mel-
lan kommun och region för att ge likartade förutsät-
tningar för barn- och unga i kommunerna att i tidig 
ålder få bekanta sig med arrangörskapets olika delar. 
Det är ett viktigt första steg för ett utvecklat arrangör-
skap med stark lokal förankring, något som i förläng-
ningen bidrar till att skapa attraktiva och hållbara 
livsmiljöer här i Norrbotten. 

Projektledare ... 

för KulturCrew Norrbotten är Marcus Olsson,  
marcus.olsson@norrbotten.se, 0920-23 66 81.


