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En ungdomsgrupp från Höörs Musikskola skall ha ett kulturellt utbyte med Guinea Conacry
28 december 2019 - 7 januari 2020 och därefter arbeta med kunskapen de fått med sig
fram till sommaren 2020. I gruppen ingår 8 ungdomar och unga vuxna i åldern 14-24 år
med ett starkt intresse för kultur. De spelar alla i en marimbagrupp som heter Marimband
på Musikskolan och har ett särskilt intresse av att lära sig mer om den afrikanska kulturen.
Just i Guinea Conacry spelas inte marimba utan där blir det fokus på sång, dans och
diverse slagverk/trummor.
Under 10 dagar i byn Boffa, Guinea Conacry skall ungdomarna få lära sig om den
afrikanska kulturen genom sång, dans och slagverk. Vi har kontakt med musikern och
läraren Max Soumah som bor i Sverige och som kommer från Guinea. Han har arrangerat
kulturläger i byn under många år. Max har hjälpt oss att lägga upp vistelsen i byn Boffa
med boende, mat och utbildning. I byn ligger också en skola som vår ungdomsgrupp
kommer att göra studiebesök på.
När ungdomarna kommer tillbaka från resan är målet att sprida den nya kunskapen om
den afrikanska kulturen vidare genom att vara ungdomsledare i sång, dans och slagverk åt
yngre barn, att ha skolföreställningar, konserter, prova - på - verksamhet och sprida glädje
med de afrikanska sånger och rytmerna. Främst till Höörs kommuns alla skolbarn. Målet är
också att bredda det musikaliska utbudet i Höör med en annorlunda genre.
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Under våren 2020 kommer gruppen att:
 bjuda in skolklasser från Höörs alla skolor till konserter i Kulturhuset Anders
 de kommer att ha prova på verksamhet
 de kommer också att vara ledare för yngre elever på Musikskolan.
Vi räknar med att över 500 barn i kommunen på flera sätt kommer att få ta del av
ungdomarnas kunskap och musik på olika sätt.
Det kommer även hela kommunen till gagn då gruppen också planerar att delta på
kommunens olika offentliga arrangemang så som:
 Kulturkvartersdag/Nationaldag
 Kulturnatt
För att finansiera projektet kommer ungdomarna under året 2019 att samla ihop pengar
på olika sätt. Vi söker bidrag från bidragsgivare, gruppen kommer att arrangera två egna
marimbakonserter och de är också i full gång med att söka spelningar under året. För att
inte riskera att någon inte kan åka med av ekonomiska skäl vill vi täcka så mycket
kostnader som möjligt med bidrag och insamlade pengar.
Vi tror att utbytet med Guinea Conacry kan vara intressant även för Lokaltidningen och
hoppas kunna få till någon artikel i samband med resan och/eller när gruppen kommit
tillbaka.
Resan till Afrika är en förutsättning för att ungdomarna ska kunna sprida och dela med sig
av kulturen och genren på rätt sätt. Endast där får de uppleva hur kultur och musik
används i vardagen och hur folkets historia berättas vidare genom rytmkoder, sångtexter
och danser. En berättarform som är helt olik den vi har i Sverige.
Totalt kostar resa, boende, kursverksamhet samt kostnader runt spelningar och workshops
under vårterminen 2020 ca 250 000kr.
Vi hoppas att Kommunstyrelsen vill vara med och stötta ungdomarnas projekt och
ansöker om 50 000kr i bidrag.

Här hittar ni mer information om Musikskolans ungdomsgrupp Marimband:
 Marimbands facebooksida: www.facebook.com/MarimbandHoor
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