
 
 
 
 
Kulturprojektet Open Minds 

Delprojekt 1 Scenkonsten och den unga generationen  

Följande föreningar, organisationer och företag samverkar: 

• Markaryds Riksteaterförening 
• Riksteatern Kronoberg 
• Regionteatern Blekinge Kronoberg 
• Musik i Syd 
• Kultur och Fritid i Markaryds kommun 
• Markaryds Folkhögskola 
• Musik i Markaryd 
• Studieförbundet ABF 
• Markaryds Gymnastikförening 

D 1.1  Teatern till barnen och ungdomarna 

•  Detta delprojekt syftar till att låta barn och ungdomar på ett 
pedagogiskt sätt få en introduktion i teaterns och scenkonstens 
värld genom att få delta i en workshop där man experimenterar med 
olika uttryck. Detta sker genom att en teater-/dramapedagog 
engageras. Samtliga ungdomar i åldern 14 -19 år omfattas. 

•   I delprojektet ingår även studiebesök på en teater/scenskola 
alternativt möjlighet att se en teaterföreställning anpassad efter 
åldersgrupp förlagd till den egna kommunen - vilken förbereds och 
följs upp med samtal och diskussioner. 

•   Det långsiktiga målet med projektet är att skapa en kreativ arena 
för scenkonst, ökad skapande verksamhet och förståelse för 
kulturens samhällsbärande betydelse samt skapandet av en 
scenkonstgrupp av unga som på sin fritid utvecklar sitt kreativa 
skapande och intresse för scenkonst på olika sätt. 

•  Syftet med projektet är att bevaka alla ungas rätt till scenkonst i 
kommunen – Jämställdhet och integration skall prioriteras. 

Delprojektet beräknas omfatta totalt ca 510 ungdomar i åldern 14 till 19 
år. 

Genomförandeplan och tidsplan 130101 – 140531 

   



 
 
 
 
D 1.2  Utveckling av ett ungdomsråd för scenkonst 

•   Projektet syftar till skapandet av ett ungdomsråd/repertoarråd – en 
ungdomssektion som arbetar självständigt för ett scenkonstutbud 
för unga i kommunen. Utveckling stimuleras där unga med själv-
ständighet arbetar för ett breddat scenkonstutbud.  
Ungdomssektionen adjungeras till Markaryds Riksteaterförening 
styrelse och bereds möjlighet att påverka utbudet av föreställningar 
och arrangemang. 

•   Ungdomsrådet föreslås bestå av 6 ungdomar representerande 
åldersgruppen 14 till 19 år i hela kommunen geografiskt norr såväl 
som söder. 

•   Ungdomsrådet skall även kunna ge förslag till författarbesök och 
barn- och ungdomsföreställningar för de lägre åldersgrupperna. 

•   En modell för hållbar rekrytering av unga tas fram genom att 
utbildningsinsatser och workshops genomförs. 

Genomförandeplan och tidsplan  

120901 – 131231 

Hösten 2013        Workshop   
Hösten 2013 - Våren 2014 Utbildningsinsatser  

D 1.3  Dans-, teater- och musikgrupp 

• Skapa, utveckla och etablera en dans-, en teater- och en musikgrupp 

   bland unga. 

• Arbete var för sig i grupperna hösten 2012 - hösten 2013 

• Arbete med gemensam föreställning våren 2014 

• Minst 3 föreställningar – konserter 

Genomförandeplan och tidsplan 

120901 - 140531  

 


