
En ”för-utvärdering” av arbetet med ProKult Fes-
tival 2001.

Eller
”Hur man arrangerar, eller inte, en femdagars festival med 

nästan inga pengar och på för kort tid”

Föreningen ProKult vill verka för en öppen, generös och solidarisk atmosfär 
i vår mångnationella stad. Genom att skapa ett multikulturellt klimat i Göte-
borg, där alla möjligheter till förändring och utveckling tas omhand, får alla 
en möjlighet att skapa och planera för en positiv livssituation.

Som ett led i denna process arrangerar vi ”ProKult, en multi-kulti festival” i 
Pannhuset, Röda Sten den 25-29 Maj 2001.
Festivalen blir en manifestation av den kulturella mångfald, kreativitet och 
kompetens som omger oss.

 Ur projektbeskrivningen

Jag vill med denna rapport berätta om hur ProKult avlades, föddes, växte och 
utvecklades, och vad jag lärt mig på vägen.
Genom att illustrera hur det hela började och beskriva arbetets gång ämnar  
jag utvärdera delar av arbetet med ProKult. Hur det faktiskt blev hoppas jag 
att ni får tillfälle att själva uppleva den 25-29 maj år 2001.

Avlandet
Som student på Kulturverkstan och blivande projektledare kändes det viktigt 
att inom utbildningen få en chans att utforska vad det faktiskt innebär att vara 
ansvarig för ett projekt.
Under hösten år 2000 undersökte jag möjligheterna att utföra min sista 
LIAperiod i ett eget projekt.

Jag har länge närt tanken att bjuda hit Konst & Kulturbåten Ms Stubnitz från 
Rostock, Tyskland, och att arenan för detta skulle vara Röda Sten. Jag lade 
fram idéen för en av styrelsemedlemmarna i Kulturprojekt Röda Sten, Johan 
Öberg. Vi diskuterade möjligheten av detta och tanken att jag drog i projektet 
som min praktik. Frågor som kom upp var bl.a. vilken relevans ett besök av 
Stubnitz skulle ha för Göteborg och vilken roll båten skulle kunna ha. Diskus-
sionen hamnade i den segdragna problematiken kring ungdomskulturen och 
ett ungdomens hus i Göteborg. Kanske vore det en tanke att utforska olika 
ungdomsprojekt i Göteborg med omnejd, för att sedan bjuda hit Ms Stubnitz 
som ett lysande exempel på hur man med ganska okonventionella medel kan 
ro ett kulturprojekt i hamn. Båten skulle vara en inspiration för andra. Johan 
Öberg höll vid denna tidpunkt på med att förankra idéen om en multikulturell 
musikfestival i Pannhuset vid Röda Sten i anknytning till den nordiska 
konstbiennalen. Denna festival skulle fyllas med musik från förorterna och 
var tänkt att fungera som en multikulturell ingång till den nordiska kulturen. 
Ett datum var satt till den 6-12 juni 2001 och scenen skulle vara Kryptan i 
Pannhuset. De två projekten, Ms Stubnitz och festivalen, kunde kanske med 



fördel kombineras. Festivalen under min projektledning skulle i förlängningen 
bli en plattform för båten att agera utifrån. Min LIA höll på att utvecklas till att 
planera för och utföra festivalen på Röda Sten samtidigt som jag skulle skriva 
en rapport med utgångspunkt i tre olika ungdomsprojekt. ”De tre” valde jag 
utifrån egna tidigare erfarenheter, och de var: Lava i Stockholm, Ms Stubnitz i 
Rostock och, ett senare val, Pannhuset i Biskopsgården, Göteborg.
Dessa tre projekt skulle bjudas in till festivalen för att själva presentera sig 
i samband med min rapport. Nästa steg skulle bli en festival år 2002 där 
Stubnitz kom på besök som ännu en scen.
Allt gott och väl. 
Jag skrev en LIA-plan (Bilaga 1.) som godkändes av Kulturverkstan och 
började rota i festivaltanken och ungdomens situation i Göteborg. 

För att få styrfart på arbetet besökte jag i sällskap med Johan Öberg ett projekt 
i Hammarkullen, Praxis La Familia. Praxis arbetar med ungdomar i förorterna 
och har djupa rötter i subkulturerna där. Det var viktigt att från början 
inkludera dom som vi ville skulle fylla festivalen med innehåll. Vi besökte 
även Meeths unga salonger i centrala Göteborg. Meeths är en mötesplats 
för ungdomar och inkluderar bl.a. en studio, en verkstad, kafé och en Web- 
verkstad. Här mötte jag Lotta Johansson som tidigt visade sig oumbärlig för 
festivalarbetet. Lotta är anställd som dörröppnare och har ett gediget nätverk 
av användbara kontakter inom både kommun och näringsliv.
Det var också här jag träffade på en rave-arrangör, Salam, som var intresserad 
av att göra ett arrangemang på Röda Sten.
Som en viktig parallell till arbetet med att utveckla festivalen måste jag nämna 
att vi vid denna tid höll på att bygga upp en ungdomsgrupp inom kulturprojekt 
Röda Sten. Denna grupp innehöll från början en samling graffitimålare varav 
en, Jamila Dro, hade (har) anknytning till Meeths. Lotta, Salam och Jamila 
hjälpte alla mig med att inse vikten av att lyfta fram det positiva och kraftfulla 
i de kulturer vi kanske inte vet så mycket om, eller har fel uppfattningar om. 
Salam kämpar med att få arrangera sina techno-rave-fester vilka han har svårt 
att få tillstånd för. Han försöker genom att föra en dialog med polisen och 
tillståndsenheten visa att det inom denna kulturyttring faktiskt finns det som 
både är bra och viktigt. Jamila blir i sin tur rädd när hon sitter på ett möte med 
projektledare från Stockholm som är nere i Göteborg för att presentera sina 
nolltoleransmetoder angående graffiti. Hur kan man se på en 13-15-åring som 
kriminell när han/hon är ute och klottrar? Varför fångar man inte istället upp 
motivationen att säga något, vilja något och den kreativitet detta innebär? 
Lotta i sin tur backar upp dessa två och många andra som vill föra fram sin 
vilja och kompetens. 
Jag började se viktiga paralleller mellan problemen man upplever ute i föror-
terna och de problem som uppstår då man vill utföra lite okonventionella 
projekt inom vallgraven med omnejd. Är det inte okunskap och intolerans som 
skapar många av problemen vi i dag stångas med i samhället i stort? Vore det 
inte fantastiskt om vi skapade en ram inom
 vilken vi kunde visa upp det som faktiskt är bra med det som annars ses som 
farligt och konstigt? Kunde festivalen kanske bli den plattform där vi alla möts 
och konfronteras med det vi hört om men inte upplevt? 
Nu var jag redo att producera en projektidé (bilaga 2.). Då denna presentera-
des för Johan Öberg kunde han inte i ärlighetens namn säga att han kände igen 
sin ursprungsidé, men han tyckte det var väl värt att köra på. Projektet hade 
växt ur de gamla ramarna. Rejält!
Innehållet i festivalen skulle ge skilda grupper i samhället en chans att mötas 



på en plattform där det var ok att säga vad man egentligen tycker och ställa 
de frågor man inte annars fått en chans att ställa. En ökad förståelse för olika 
sätt att utrycka sig skulle bereda vägen för ett öppnare samhälle. Festivalen 
skulle uppnå detta genom att bjuda in till debatter om graffiti, bygga en 
fri konstvägg ute vid Röda Sten, anordna workshops där man skulle kunna 
få pröva på nya saker och föreläsningar i form av forum teater skulle inte 
lämna någon oberörd. Vi skulle presentera det riktigt multikulturella och då 
inte bara det etniskt multikulturella. Målgruppen skulle vara alla, så att alla 
kunde mötas.

Det var också nu jag började kontakta Ms Stubnitz angående ett framtida 
samarbete
Via Urs Blazer, båtens ”kapten”, fick jag kontakt med ett projekt i Rotterdam 
som bjudit in Stubnitz inom ramarna för ett kulturellt utbyte i Nordsjöområ-
det. Kanske Röda Sten vore en naturlig del i detta utbyte?

Födelsen

Jag kände att syftet med ProKult var något som jag kunde jobba vidare med 
och verkligen var något jag trodde på. Men jag stod helt själv. Idéerna och 
möjligheterna sprudlade men jag kände att jag kört fast. Hur går man vidare? 
Hur ”säljer” man in en personlig idé hos folk man inte ens har identifierat än? 
Har idén bärkraft utanför mig själv.
Jag kan nog påstå att de finns tre nyckelpersoner i detta projekt utan vilka 
jag nog hade valt att backa; Johan Öberg, Lotta Johansson och Borghild 
Håkansson, som arbetar med att bygga upp och utarbeta riktlinjer för ett 
brottsförebyggande råd i Göteborg. Dessa tre gav mig dels självförtroende i 
det att de trodde på idéen och tyckte att den var relevant, viktig och stark 
nog att gå vidare med, dels delade de med sig av sina erfarenheter och 
telefonnummer till andra nyckelpersoner som i sin tur gav ProKult kraft. Nya 
kontakter gav i sin tur nya kontakter. Alla nya möten födde nya möjligheter.
Ramarna förändrades, datumet var inte längre den 6-12 juni utan sattes till 
den 25-31 maj. Hur vi tillslut hamnade på den 25-29 maj och hur vi fick 
tillgång till hela pannhuset är en historia i sig som jag inte går in på här. Jag 
började inse att projektet levde ett eget liv och att jag var tvungen att hänga 
med i svängarna och inte låsa mig vid enstaka detaljer. Bara om ProKult 
fick vara den organiska entitet det faktiskt var skulle det växa och bli nåt. 
Jag visste på ett tidigt stadium att jag inte själv kunde fylla festivalen med 
innehåll. I januari var det dags att släppa in andra. Anna Lilja kom ombord, 
och vi var två. Projektbeskrivningen producerades med idéen som underlag 
(Bilaga 3.).

Uppväxten

Genom Lotta Johansson fick vi kontakt med grupper av ungdomar som tidi-
gare arbetat med liknande projekt och som hon trodde skulle vara intresserade 
av att vara med. Samtidigt som jag och Anna formulerade och skickade 
iväg ansökningar om ekonomiskt stöd till höger och vänster fortsatte vi 
förankringsarbetet, och samtidigt som vi i slutet på januari bildade föreningen 
ProKult fortsatte vi med budgetarbetet. Tillsammans med människor vi aldrig 
hade arbetat med förut utvecklads innehållet av ProKult på stormöten. Efter 
några sådana stormöten insåg vi vikten av att dela upp oss i mindre arbets-
grupper, alla med en ansvarig sammankallande person som skulle vara med 



på mindre planeringsmöten. Alla var med på noterna och satte upp sig som 
intresserade av att delta i diverse grupper. Vi delade bl.a. upp oss i en 
musikgrupp, en performancegrupp, en föreläsningar/workshops/debattgrupp, 
och en teknikgrupp. Jag och Anna hade även hjälp av Helene Hammarberg 
och hennes väninna Rita Hammond som vi bildade en marknadsföringsgrupp 
tillsammans med. Rita och Helene skulle komma och jobba med markandsfö-
ringen under sina respektive praktikperioder. Allt verkade väldigt planerat och 
bra. Kronan på verket sattes när vi fick napp på en lokal att använda som 
verkstad, kontor och samlingslokal. Nu skulle det bli fart och vi skulle få 
se alla våra medlemmar mer och planeringsarbetet skulle bli mycket lättare.  
För att arbeta oss samman och dessutom ha roligt ihop arrangerade vi en 
klubbkväll på restaurang Cronan i slutet av mars. Den blev riktigt bra och 
välbesökt. Kvällen gav oss en bra insikt i hur andra uppfattade oss och gav oss 
klartecken på att idéen om ProKult var värd att utveckla.

Utvecklingen

Det var nog nu som vi insåg att tiden var rätt knapp och att projektet blivit 
riktigt stort. Inga pengar hade kommit in och mycket tid gick åt till att fortsätta 
förankrings arbetet och med att förtydliga projektet för bidragsinstanserna. 
Både jag och Anna visste att vi för att vi överhuvudtaget skulle hinna inte 
kunde vänta på en massa beslut om stöd och tillstånd utan var tvungna att med 
is i magen fortsätta planeringen som om det fanns pengar. Vi blev båda jättebra 
på att sälja konserverad gröt. Och på att måla luftslott. Saken är bara den att 
det är svårt att förmedla en känsla av säkerhet och svårt att ta hand om dom 
man arbetar med i en situation där du inte helt säkert kan säga hur saker och 
ting ligger till. Allt vi kunde säga om och om igen var att det blir en festival, 
det blir en festival…
Jag tror att det är osäkerheten hos de inblandade som gjorde att ett riktigt 
engagemang inte riktigt infann sig.
Lokalen användes inte i samma utsträckning som jag trott. De olika grupperna 
fungerade inte och jag och Anna fann ganska snart att det som påbörjats skulle 
få avslutas av oss om det överhuvudtaget skulle bli något. Dessutom började 
vi få in negativa svar på ansökningar vilka vi tidigare bedömt hade goda prog-
noser. De möten vi haft med olika bidragsinstanser och kommunaltjänstemän 
och politiker där vi fått idel påhejning visade sig inte betyda något egentligen 
och vi blev hemskt trötta på att höra frasen ”…ett väldigt bra projekt och 
mycket behjärtansvärt, men….”. 
I dagens läge står vi kvar med en femdagars festival som skall finansieras 
med en tiondel av vad vi kalkylerade med från början. Budgeten vi började 
med innehöll det som vi anser skall betalas, alltså alla våras löner, arvoden 
och framför allt ett gediget innehåll. Nu är situationen densamma som alltid: 
alla arbetar ideellt och pengarna går till tillstånd, vakter och teknik. Festivalen 
innehåller idag väldigt mycket musik men om man letar ordentligt så hittar 
man delar av den ursprungliga idéen om workshops, debatter och multikultur. 
Vi sa från början att det inte var vi som skulle fylla ProKult med ett innehåll, 
och det är tydligt att det är musiken som engagerar mest.

För-utvärderingen

Så, vad hände med Ms Stubnitz? Vad hände med syftet att lyfta fram och 
belysa det positiva i kulturer vi inte känner igen? Var är den relevanta och stora 
rapport jag skulle skriva?



Idén om Stubnitz ligger fortfarande och gror men vi var tvungna att koncen-
trera oss på ProKult 2001 för att det överhuvudtaget skall finnas ett ProKult 
2002 för Båten att besöka. 
Syftet finns kvar men det är inte lika tydligt för ett otränat öga som vi hade 
hoppats. Tyngden har fått ge vika för överlevnad. Som blivande projektledare 
har denna extraordinära tid varit ovärderlig som tid för lärande. Jag har befun-
nit mig i situationer jag aldrig ens insett var en del i projektarbete. Jag har 
insett att ett projekts livslinje inte alls är rak utan krokig, och till och med 
tredimensionell. 
Frågor jag ställt mig många gånger är huruvida det är mitt ansvar som projekt-
ledare att motivera mina medarbetare att arbeta vidare i alla situationer. Är det 
jag som skall pusha på då det står stilla? Kan jag kräva nåt överhuvudtaget av 
de som arbetar ideellt? Vad gör man när ansvarsfördelningen inte fungerar? Hur 
får man gruppen att känna att de behövs och att det är viktigt att de gör det 
som är ålagt dom? Är det ok att strunta i vissa delar av projektet bara för att 
man inte har tid att ta hand om det? Hur viktigt är det att återknyta till alla 
kontakter man tagit? Är det ok att manipulera situationer så att projektet går 
framåt? Hur begränsar man ett projekt samtidigt som man låter det leva sitt eget 
liv? När säger man stopp?
När det gäller motivation har jag alltid utgått från att man gör det man är 
motiverad att göra, är man inte det så gör man det inte. Att det kan vara någons 
jobb att motivera någon annan har jag aldrig tänkt på. Som projektansvarig 
har jag helt plötsligt stått inför problem såsom att projektet inte går framåt. 
Stagnationen har ibland berott på att det inte har funnits tillräckligt med 
motivation i arbetsgrupperna. Jag har försökt att lösa upp propparna genom att 
t.ex. utarbeta ett system för programläggningen där det skulle vara lätt att se 
hur arbetet faktiskt framskred. Systemet bestod av olika post-it lappar med en 
programidé på varje, ett stort schema över alla de lokaler vi hade till förfogande 
med tider och aktiviteter och stora blad med alla samlade idéer tillsammans 
med namnet på den som ansvarade för att se till att just den idén förverkligades. 
Jag var inte själv helt på det klara med hur det hela skulle fungera och mycken 
förvirring uppstod då jag försökte förklara ”systemet”. Tillslut funkade det i 
varje fall och vi fann oss själva krypandes på golvet där vi placerat schemat, 
med post-it lapparna i högsta hugg och ett program växte fram. Att det i 
slutändan endast var jag som kunde tyda alla kråkfötterna och ändringarna 
betydde mindre efter att allt renskrivits och vi kunde stoltsera med ett faktiskt 
innehåll. (Programmet Bilaga 4.). Att illustrera idéer och tankar, att inte bara 
sitta och prata utan faktiskt producera något tror jag är jätte viktigt för att ett 
kreativt klimat infinner sig i planerings arbetet.
Ansvarsfrågan är också klurig. Igen har jag allid utgått ifrån att man tar på sig 
den ansvarsbörda man tror sig om att klara av. Det är inte helt lätt att tala om 
för någon att de inte gjort det dom åtagit sig, och att detta resulterar i en större 
arbetsbörda för andra. Svårigheten ligger i att det i ProKults speciella situation 
inte varit möjligt att förlora en enda medlem. De vi jobbat med kunde lika 
gärna hoppa av projektet, som dom kunde lägga manken till, om dom kände att 
de blev tillrättavisade, manipulerade eller utnyttjade. Med den knappa tidsram 
vi arbetat inom har Jag och Anna tagit över för många ansvarsområden istället 
för att ta dyrbar tid till att jaga folk till möten och arbetsuppgifter. Projektet 
har många gånger gått före personerna. Och det har inte varit bra för varken 
ProKult eller dess medlemmar. 
Naturligtvis är detta inga nya frågor, men jag känner mig förunderligt mycket 
rikare efter att stått inför dom själv, i situationer som är verkliga för mig. 



Sist, frågan som nog många ställer sig, även jag: om vi fick göra det igen, 
skulle vi göra det annorlunda?
Svaret måste, på en nivå, för min del bli nej. Man genomför för det första 
inte ett projekt som detta på så kort tid som vi gjort. Om man nu skall göra 
det, börja från allra första början, med helt nya medarbetare, så kan man 
inte göra det på nåt annat sätt. Man måste göra allt samtidigt och det med 
övertygelse. 
På en annan nivå så är det naturligtvis möjligt att utföra detta arbete på ett 
annat, bättre sätt, och det kommer vi absolut att göra nästa år.
Det är alltid lättare att lösa problemen, snabbare och mer effektivt, med facit 
i hand.
Framför allt kommer vi att på ett tidigare stadium samla ihop medarbetare i en 
mindre grupp med tydligare ansvarsfördelning.
Dessutom är det grundläggande förankringsarbetet gjort. Den tid det tog kan 
nästa år läggas på att utveckla bättre finansieringsstrategier, producera ett 
bättre presentationsmaterial och på att förbättra och ta hand om vårt nätverk.
Budgetarbetet kommer att vara verkligheten mer trogen och vi kommer att 
kunna presentera underlag för kalkylerna.

Trots att jag sörjer de delar vi tappat på vägen, t.ex. all den vackra dekor vi 
skulle producera, den fantastiska invigningen, alla matstånden och den stora 
hantverksmarknaden, så tror jag på ProKult.



Bilaga 1

LIA Plan 
 för 

Carin Sj- Greenwood
 KV 2000- 2001

Under perioden som leder upp till juni 2001 kommer jag att planera för och utföra en Multi- Kulti festival 
i Kryptan på Röda Sten. Denna händelse kommer att pågå parallellt med en nordisk konstbiennal och 
festivalen kan genom det multikulturella skapa en ingång till den nordiska kulturen. Jag vill att festivalen 
förbereds och stöds med del- projekt som involverar människor från alla läger och åldrar. Aktiviteterna före, 
under och kring veckan, under vilken festivalen äger rum, utmynnar i  möjligheter till fortsatt arbete och 
engagemang i ny kraft- kultur, där andra projekt ser dagens ljus och nätverk byggs.

Syfte
Att genom att ta vara på den multikulturella kreativiteten och den unga kraften i Stor Göteborg, skapa en 
öppen, generös och solidarisk atmosfär i vår mångnationella stad.

Mål
Att som första steget i en längre process organisera en Multi- Kulti Festival i Kryptan på Röda Sten den 6-12 
juni 2001, där en plattform för multikulturella utryck byggs och vilken stöds av kringliggande teoretiska 
seminarier & debatter och praktiska verkstäder.
En rapport kommer att produceras som ifrågasätter hur ung kraft och den breda kulturella kompetensen tas 
omhand. Rapporten kommer också att innehålla exempel på olika satsningar på kulturprojekt, tex. Meeths 
salonger i Göteborg, Lava på Stockholms kulturhus och Ms Stubnitz i Rostock, Tyskland. (för den läsare som 
inte känner till Stubnitz så hänvisar jag till www.stubnitz.com) 
Målet är att också, som en annan viktig del i samma process, bjuda hit Ms Stubnitz för att tillsammans med 
dom utföra ett nytt projekt med samma syfte och med en liknande plattform.

Förarbete
Tidsplanering
I december och januari forsätter jag arbetet med att förankra idén och ta kontakter som kan hjälpa mig 
i planeringen och genomförandet. Jag planerar att lägga ett budget förslag på bordet till nästa möte inom 
Röda Stens programgrupp (29 januari på KV). Arbetet med denna sker inom ramarna för den individuella 
fördjupningen i ekonomi under ledning av Lars.
I februari vill jag åka på studiebesök till Lava och Stubnitz  och titta närmre på Meeths Salonger för att göra 
research för min Rapport. Under dessa besök skulle jag vilja ha med mig några som redan är sjanghajade 
in i förarbetet med Festivalen för att påbörja nätverket. I mars tror jag att arbetet med planeringen för de 
praktiska verkstäderna, debatterna och seminarierna kan ta fart.
Jag planerar att skriva kontinuerligt och att sammanställa en grov rapport, eller åtminstonne en disposition, 
till den 13 mars. Den resterande tiden kommer att fyllas med konkreta projekt som leder upp till själva 
festivalen. Dessa del- projekt ser jag som möjligheter för festivaldeltagarna att själva bygga sin scen, göra 
sin dekor, lära sig hur man dokumenterar ett scenframträdande, hur man gör flygblad och annat som visar 
sig vara av vikt.

Kontakter/ samarbetspartners
Jag har varit i kontakt med Praxis la Familia i Hammarkullen och har inplanerade möten med Dörröppnarna, 
representanter på Meeths salonger och stads kansliet. Jag har skickat ut en förfrågan till Ove Sernhede 
angående ett möte och vill prata med Soheila Dashti, Renzo Arneröd (TBV), Henrik Wallgren, Ingrid 
Engarås (Lava, Sthlm ), Borghild Håkansson på stadskansliet och medverkande på Kulturverkstan om mina 
idéer. Jag för kontinuerliga samtal med Johan Öberg som är initiativ tagare till Festivalen. Dessa kontakter 
tror jag kan föra mig vidare och framåt.  



Jag har dock inte identifierat en handledare än.

Instudering
Jag skall läsa in mig på vad som skrivits om problematiken kring ungdomens hus här i Göteborg för att få en 
idé om det politiska ställningstagandet och för att försöka se vad som har gått fel innan. Det är också av vikt 
att jag utför  en bra research över möjliga bidragsgivare, tex. EU (URBAN 2)
Jag behöver ta reda på vad mer som pågår under den tid som jag planerar för och ta reda på om det 
finns möjligheter att samarbeta med andra planerade projekt. Jag behöver mer information om den nordiska 
konstbiennalen, kanske de olika projekten kan korsbefrukta varandra.

Genomförande
Den 6 juni startar vi. Jag kommer att presentera min rapport under ett inledande seminarium där förarbetet 
och del- projekten introduceras, jag vill i och med detta påbörja en diskussion om hur stark vilja, mångkultu-
rell kompetens och ung- kraft kan tas omhand. Denna diskurs kommer förhoppningsvis att pågå även efter 
det att festivalen är över. 
Men, visst är diskussionen viktig men det är ännu viktigare att möjligheter skapas för att göra saker, för 
att uppleva!

Jag vill att processen skall växa upp ur ett riktigt engagemang och ur en sann vilja så jag kommer att vara 
väldigt lyhörd för andras önskningar och behov. Detta gör att jag idag inte har någon klar bild över hur 
programmet kommer att se ut, jag har bara förslag på inslag, vilka jag redogör för längre fram. Men jag 
vill att innehållet är precis så varierat som deltagarna är. Jag kan se debatter och verkstäder på dagarna och 
framträdande på kvällarna. Utställningar och föreställningar sker kontinuerligt och det skall finnas något för 
alla ungdomar i åldrarna 10- 100.

Rapporten
Samtidigt med arbetet med Festivalen kommer jag att försöka ta reda på hur man bäst tar tillvara kreativ, ung 
kraft i alla valörer och kulörer. Hur har andra gjort? Finns det några ledande regler för hur man gör eller är 
det bara lyhördhet som gäller? Min frågeställning kommer att gälla detta och min rapport blir en blandning 
av text, musik och bild för att illustrera olika lyckade exempel. Materialet hämtar jag från studiebesök i 
Sverige och utomlands, media och från förarbetet med Festivalen.

Det större perspektivet!
Festivalen på Röda Sten i juni 2000 och det förberedande projektarbetet ser jag som en början på något 
större. Jag vill, tillsammans med andra, skapa ett kulturellt klimat i Göteborg, Sverige, Världen, där alla 
möjligheter till förändring och utveckling tas om hand, där alla får en möjlighet att skapa, och planera för, ett 
bättre liv. För att detta skall bli verklighet så måste vi ta bort våra skygglappar mot det som vi inte förstår och 
inte känner igen. Ett konkret steg i denna riktning är att skapa en process där vi bla. får möjligheter att möta 
annorlunda, udda människor som har skapat sin verklighet genom udda lösningar. Ett annat inslag i samma 
process är att vi tillsammans bygger upp och stödjer scener och platser där kreativiteten står i centrum. Vi 
måste också lära oss att diskutera och debattera problemen i vår samtid utan att vara rädda för att förlora 
något, att våga ta ut svängarna och inse att vi kan realisera våra drömmar. 
Ett projekt i ledet för att förverkliga detta är bla. att påbörja, forsätta på redan startade, samarbeten mellan 
idag osannolika parter tex. invandrar ungdom och skinn-heads, mellan konstskolorna och fordonstekniska 
utbildningar på gymnasienivå, …..
Jag har en konkret plan som innebär ett samarbete mellan Ms Stubnitz och intresserade parter här i Göteborg. 
Stubnitz verklighet och möjliggörandet av denna är ett bevis på vad man kan göra bara man vill och tänker 
i nya banor. Genom dom finns det möjligeter till att ingå i ett redan mycket stort multikulturellt nätverk. 
Samarbetet innebär ett besök av båten här i Göteborg, och att grupper från Göteborg åker till vart än båten 
befinner sig, för att genomföra projekt och utföra studier.



 Bilaga 2

Pro-Kult
 
 Multi-kultifestivalen Pro-Kult kommer att genomföras under perioden den 25-31 maj 2001. Denna händelse 
pågår parallellt med en nordisk konstbiennal (projektledare: Jonas Stampe, föreningen Norden), och festiva-
len kommer att, genom det multikulturella, skapa en ingång till den nordiska kulturen. 

Det större perspektivet!
  Utförandet av Pro-Kult och det förberedande projektarbetet ser jag som en början på något större. Jag 
vill, tillsammans med andra, skapa ett kulturellt klimat i Göteborg där alla möjligheter till förändring och 
utveckling tas om hand, där alla får en möjlighet att skapa, och planera för, ett bra liv. För att detta skall 
bli verklighet så måste vi ta bort våra skygglappar mot det som vi inte förstår och inte känner igen. Ett 
konkret steg i denna riktning är att skapa en process där vi bla. får möjligheter att möta annorlunda, udda 
människor som har format sin verklighet genom udda lösningar. Ett annat inslag i samma process är att vi 
tillsammans bygger upp och stödjer scener och platser där kreativiteten står i centrum. Vi måste också lära 
oss att diskutera och debattera problemen i vår samtid utan att vara rädda för att förlora något, att våga ta ut 
svängarna och inse att vi kan realisera våra drömmar. 

Syfte
  Att, genom att ta vara på den multikulturella kreativiteten och den unga kraften i Stor Göteborg, skapa 
en öppen, 
generös och solidarisk atmosfär i vår mångnationella stad

Mål
  Att som första steget i en längre process organisera en Multi- Kulti Festival i Kryptan på Röda Sten den 
25-31 maj, där en plattform för multikulturella utryck byggs och vilken stöds av kringliggande teoretiska 
seminarier, debatter och praktiska verkstäder.
En rapport kommer att produceras som visar hur ung kraft och skilda kulturella kompetenser kan tas 
omhand. Rapporten kommer att innehålla exempel på olika satsningar på kulturprojekt, tex. Meeths salonger 
i Göteborg, Lava på Stockholms kulturhus och Kunstraum Shiff
Ms Stubnitz i Rostock, Tyskland.

Det mindre……….!
  Jag vill att festivalen förbereds och stöds med del- projekt som involverar människor från alla läger och 
åldrar. Aktiviteterna före, under och kring veckan, under vilken festivalen äger rum, utmynnar i  möjligheter 
till fortsatt arbete och engagemang i ny kraft- kultur, där andra projekt ser dagens ljus och nätverk byggs. 
Del- projekten ser jag som möjligheter för festivaldeltagarna att själva bygga sin scen, göra sin dekor, lära sig 
hur man dokumenterar ett scenframträdande, hur man gör flygblad och annat som visar sig vara av vikt.

Tidsplanering
  I december och januari arbetar jag med att förankra idén och att upprätta kontakter som kan hjälpa 
mig i planeringen och genomförandet av idén. Jag kommer att lägga ett budget förslag och en färdig 
projektbeskrivning på bordet till nästa möte inom Röda Stens programgrupp 
(i slutet av januari). 
I februari åker jag på studiebesök till Lava och Stubnitz  och jag tittar närmre på Meeths Salonger som en 
del i researcharbetet för rapporten. I mars tror jag att arbetet med planeringen för de praktiska verkstäderna, 
debatterna och seminarierna kan ta fart.
Den resterande tiden kommer att fyllas med konkreta projekt som leder upp till själva festivalen
Den 25 maj startar vi. Jag kommer att presentera rapporten under ett inledande seminarium där förarbetet och 



del- projekten introduceras. Jag vill i och med detta påbörja en diskussion om hur stark vilja, mångkulturell 
kompetens och ung- kraft kan tas omhand. Denna diskurs kommer förhoppningsvis att pågå även efter det 
att Pro-Kult är över. 
Men, visst är diskussionen viktig, det är ännu viktigare att möjligheter skapas för att göra saker, för att 
uppleva! 

Innehåll?
  Utställningar och föreställningar sker kontinuerligt och det skall finnas något för alla ungdomar i åldrarna 
10- 100. Jag vill att processen skall växa ur ett verkligt engagemang och ur en sann vilja. Jag kommer att 
vara väldigt lyhörd för andras önskningar och behov. Detta gör att jag idag inte har någon klar bild över 
hur programmet kommer att se ut, jag har bara förslag på inslag. Men jag vill att innehållet är precis så 
varierat som deltagarna är.
Som jag sa tidigare så kan jag i dag inte leverera en detaljerad innehållsförteckning. En tanke är att se veckan 
på Röda Sten som en tillgång jag har att erbjuda. Denna tillgång skulle kunna delas av olika grupperingar 
i Göteborg så som Outro, Hammer Hill Clicks och andra. En dag under veckan kan komma att innehålla 
Hip- Hop kultur och grafitti konsten, en annan kan byggas runt en demoscen….bägge dagarna kommer då 
att vara planerade av deltagarna med stöd av projektgruppen. Seminarier som diskuterar de olika kulturella 
uttrycken läggs  parallellt med, före eller efter dagarna. Verkstäder bygger scenen, utformar scenografin och 
dokumenterar händelsen. En debatt i slutet av Pro-Kult återknyter till det öppnande seminariet och rapporten 
samt diskuterar hur vi fortsätter arbetet genom att koncentrera oss på våra tillgångar före problemen. 

Kontakter/ samarbetspartners
  Jag har varit i kontakt med Praxis la Familia i Hammarkullen, Dörröppnarna och Meeths Salonger. Jag 
kommer att föra samtal med representanter för Majornas stadsdelsnämnd, kommunen och Göteborg &  Co. 
Möten är inplanerade med Ove Sernhede och Jonas Stampe. 
Kontinuerlig kontakt är upprättad med Röda Stens programgrupp, och med Johan Öberg, som är initiativta-
gare till festivalen. Jag kommer att ta kontakt med tex ABF och TBV för att utröna om intresse finns att delta 
i verkstäderna och seminarierna, och att hjälpa till med studievägledning för deltagarna. 
Dessa kontakter tillsammans med nya, ej identifierade sådana, kommer att  föra mig vidare och framåt. Ur 
denna grupp ser jag också en projektgrupp växa fram.
Jag hoppas på ett samarbete mellan den Nordiska Konstbiennalen och den mängd av andra kulturprojekt som 
går av stapeln under denna tid i maj  2001. Jag tror att vi alla får plats, att vi kan stödja och korsbefrukta 
varandra.

Carin Sjöström- Greenwood
Projektledare
                                                 
031- 186411
 HYPERLINK mailto:Sj.greenwood@kulturverkstan.net Sj.greenwood@kulturverkstan.net



Bilaga 3.

Valet står mellan kultur 
som konserverande eller förnyande, 

som exkluderande eller inkluderande.

 Ur rapport från seminariet 
 ”Världskulturen och Norden”, 

 Oslo 2- 4 december 1999

ProKULT

Bakom många av dagens problem finner vi mycket som är positivt och värt att lyfta fram bara vi vågar 
se och utforska det som kan uppfattas som främmande och annorlunda. Vi måste lära oss att diskutera 
och debattera vår samtid utan rädsla för att förlora ansiktet, vi måste våga ta ut svängarna och ta tillvara 
ung kraft. 
Vi vill ta ett steg i denna riktning.

Föreningen ProKult vill verka för en öppen, generös och solidarisk atmosfär i vår mångnationella stad. 
Genom att skapa ett multikulturellt klimat i Göteborg, där alla möjligheter till förändring och utveckling tas 
omhand, får alla en möjlighet att skapa och planera för en positiv livssituation.

Som ett led i denna process arrangerar vi ”ProKult, en multi-kulti festival” i Pannhuset, Röda Sten den 
25- 31 Maj 2001.
Festivalen blir en manifestation av den kulturella mångfald, kreativitet och kompetens som omger oss.

Till projektet knyts grupperingar, professionella och amatörer, med olika erfarenheter och med ett verkligt 
engagemang. Utställningar och föreställningar sker kontinuerligt jämte debatter och föreläsningar. En 
plattform för poesi byggs i anknytning till en punkspelning. En session då man får prova på graffiti sker 
samtidigt med en breakdance-föreställning. Magdans kan åtnjutas i kryptan i samband med en work- shop 
i videodokumentation, och man kan dansa själv till toner från världens alla hörn.
Aktiviteterna före, under och kring festivalveckan utmynnar i möjligheter till forsatt arbete och engage-
mang, där andra projekt föds och nätverk byggs.

För att ProKult skall få den tyngd och relevans vi eftersträvar så har vi till hjälp en grupp samarbets-
partners och referenspersoner. I denna ingår bla: Peter Ohlsson (ABF ), Lotta Johansson (Dörröppnare 
inom Möjliggörarna ),Ove Sernhede (Göteborgs Universitet ), Johan Öberg (Röda Sten ), David Karlsson 
(Nätverkstan/Kulturverkstan), Ulrika Claesson (Praxis La Familia ), Thomas Edwall (Ungdomens Fond )



Bilaga 4.

ProProgram: (den 17/5)
Fredag 25
Öppet: 17- 02
Dockteater ?
Katedralen:
19:15-19:30  MaDjembe (Afrikanska Trummor)
19:30-20:00  Nabila (HipHop)
20:00-21:00  Camouflage Chameleons  (HipHop)
21:00-22:00  TakkaTass (SagoRock)
22:00-23:00  Elecxsir 
23:00- 00:00  Mics Of Fury
00:00- 01:00  Division Of Laura Lee

Kryptan:
17:00-19:00  D – Mask
19:00-21:00  Boba fat
21:00-01:00  Eargoggle

Filmrummet
19:30-21:00  Astrologi
21:30-23:00   Odyssé

DJ ute
19:30-22:30  Ola Kellman, Beatbox, Jorel & Vänner (Breakbeats)

Ute
19:30-20:30  Riverdance
20:30-21:30   Capoeira
19:30-  Break Jam

Lördag 26
Öppet: 14-02

Katedralen
14:30-15:30  Grovjobb
15:30-16:00  Experimentell Kör &  Slagverks  Sektion
16:00-16:30  Slagkraft
16:30-17:00  Claes/poet
17:00-18:00  Godmorning Sweden
18:00-20:00  Björn Marten – Polska workshop
  polska dans i samband med detta
20:00-21:00  Body Dismorphys (tung elektro)
21:00-22:00  Amatörgangsters
22:00-23:00  EAK
23:00-  Shadlimz
00:00-01:00  Honky-tonk Allstars

Kryptan
16:00-17:00  White Negroes
17:00-18:00  Grate



18:00-19:00  Toxic Noise
19:00-21:00  Now/Brötz
21:00-22:00  DJ Pål (House)
22:00-23:00  DJ Dainja (HipHop)
23:00-00:00  Ras – Erik
00:00-02:00  Soundclash: Ice-grade soundsystem vs. Laymin Soundsystem

Graffitiutställningen
Samtal
14:30-16:00  Plogbillsrörelsen
17:00-18:00  Reclaim the street

Filmrummet
14:00-02:00  Nollbudget filmfestival

DJ ute
13:00-15:00  Döds-Joppe & Andreas P (dub, reagge)
15:00-17:00  Prs & Johannes (breakbeat, hiphop)
17:00-19:00  Robin & Axel S (hiphop)
19:00-20:30  Charlie, Paul & Andreas P
20:30-21:30  Jakob (techno)
21:30-23:00  Daniel Pertovt (techno)

Ute
14:00-16:00  Yoga Workshop
15:00-16:00  Chearleading
16:00-17:00  Break Jam/Polska

Söndag 27
Öppet:14-00

Katedralen
14:00.16:00  Georgisk manskör Workshop
16:00-17:00  Laguna Stardust
17:00-18:00  Belltown
18:00-20:30  Urlatino
20:30-21:00  Dansgruppen
21:00-22:00  Definitions (jazzig live hiphop)
22:00-23:00  Depleted
23:00-00:00  Spasms

Kryptan
16:30-17:00  Project
17:00-18:00  Troublemakers
18:00-19:00  Spotted dogs
19:00-20:00  Head on Head
20:00-21:00  Göran Kunstberg
22:00-23:00  Kid Commando

Graffitiutställningen
Samtal
14:30-15:30  Rättvis handel
15:30-18:00  Attac



Filmrummet
Samtal
14:00-16:00  Nollbudget filmfestival samtal
16:00-18:00  Modekultur
18:00-20:00  Kultur/Hälsa

DJ ute
14:00-21:00  Outsize, Eim, Rutherford, Cynthia Stern & Joseph Garber

Ute
14:00-15:00  Riverdance Workshop
19:00-00:00  Capoeira/Breakjam

Måndag 28
Öppet: 16-01

Katedralen
17:00-19:00  Capoeira – workshop / diskussion
  Följande akter presenteras av Renzo Arneröd
19:00-20:00  Dreadhead
20:00-22:00  Sköna kontraster &  Dan Viktor
22:00-23:00  Thermofish (psykedelisk pop/rock)
23:00-00:00  Speedfreaks
00:00-01:00  Skitsystem

Kryptan
17:30-18:30  Trio funk
18:30-19:00  Navid poesi
19:00-01:00  Fri scen

Graffitiutställningen
Samtal
17:00-18:30  Off the record 
19:00-20:00  Grafitti 

Filmrummet
Samtal
17:00-20:00  Konflikthantering  
20:00-21:00  Attac 

DJ ute
18:00-19:30  Dr Dreijer
19:30-21:00  Kristoffer Berg (house)

Tisdag 29
Öppet:16-02

Katedralen
Konfrencierer/poeter: Catja & Karl
18:00-19:00  Afrikansk dans workshop
19:00-20:00  Jimbob Convoj
20:00-21:00  The Raging Hellbillys



21:00-02:00  Lucas, Sneone, Enden + Hammer Hill Click

Kryptan
17:30-18:30  Porcovilla (bossa)
18:30-19:00  Stellan/poet
19:00-20:00  Marie Östman
20:00-21:00  Manuel Kaivallya
21:00-22:00  Whiskeyfly
22:00-23:00  The Franke
23:00-00:00  Någon
00:00-02:00  DJ khim

Graffitiutställningen
Samtal
16:00-18:00  Säkerhetsfrågor
18:00-19:30  Djurens rätt 

Filmrummet
16:00-18:00  KV-Animation
18:00-19:30  Odyssé – filmvisning

DJ ute
17:30-18:30  Döds-Joppe (ragga)
18:30-19:30  Mattias Ekman (ragga)
19:30-20:30  Maes (ragga)
20:30-21:30  Shoulder (ragga)

Utställningar av Eldsjäl, Modeinstallation, Café, Mat& Prylar, Graffitiutställning, Filmer, Fri konstvägg, 
Skateramp, Hårkonst, etc.etc.etc.

Reservation för tillägg och ändringar.


