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Skurup

Storsatsning på kultur - efter
dansk modell
SKURUP 7 timmar sedan

Företrädare för Kulturcrew-projektet: Karin Holmström, Andreas Flygare, Karin
Leeb Lundberg, Christel Molin, Heidi Viman, Rebecca Segerhagen, Annica
Widmark, Petra Bergström och Margareta E Månsson.
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Kulturcrew Skåne sydväst heter ett nytt pilotprojekt
som syftar till få barn och unga mer delaktiga i olika
kulturupplevelser. Konkret ska ett stort antal barn och
ungdomar utbildas till att bli sina respektive skolors
kulturcrews.
TEXT KATARINA MELVINGER
Skurup är en av kommunerna som deltar i projektet,
även Burlöv, Lomma, Kävlinge, Vellinge, Svedala och
Trelleborg är med i projektet som drar igång i höst.
Även Unga Musik i Syd deltar liksom Riksteatern
Skåne.
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Bakgrunden är att nätverket Ung Kultur Sydväst av
Region Skåne har beviljats 100 000 kronor för att starta
upp projektet efter en modell de har hämtat hem från
Danmark. Där har konceptet funnits i fem år, det
beskrivs som framgångsrikt och är etablerat på 100
skolor runt om i landet.
Även i Norge finns kulturcrew-konceptet.
Idén är att ge elever i åldrarna 10 till 15 år mer
kompetens och inflytande i samband med att olika
kulturaktiviteter köps in eller arrangeras på skolorna.
Konkret ska eleverna utbildas, en två dagar lång
utbildning utlovas.
– Sedan ska eleverna använda sina kunskaper till att
hjälpa till med olika kulturevenemang på sina
respektive skolor, säger Margareta E Månsson som är
projektsamordnare och även företräder Vellinge
kommun.
– Exakt vad det ska handla om får vi se, det beror helt
på eleven. Det kan vara att välja vilka
teaterföreställningar en skola ska köpa in eller att sköta
PR, eller scentekniken.
Tanken är att åtta elever per skola ska bli kulturcrews
på cirka tre skolor per kommun.
– Förutom utbildningen får eleverna en t-shirt där det
står kulturcrew och en manual där det står sådant de
kan ha nytta av, säger Margareta E Månsson.
Dock ser det lite olika ut i kommunerna. I Skurup ska
kulturcrews först utbildas bland Kulturskolans barn
och unga, först därefter ska konceptet eventuellt gå
över till skolorna.
– Vi tyckte att det blev bäst just här eftersom
Kulturskolan redan delvis är inne och arbetar på ett
liknande sätt, säger Skurups kultursamordnare
Christel Molin.
Men i till exempel Trelleborg gör de annorlunda.
– Vi har bestämt oss för att grundskolorna ska få
möjligheten, sedan kan det gärna sprida sig vidare,
säger Rebecca Segerhagen som är kultursekreterare i
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Trelleborg.
Kopplat till projektet är även scenföreställningar som
Riksteatern ska ge. Totalt 17 föreställningar ska det bli
våren 2017.
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