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SE OCKSÅ

Grönt ljus för Flen
världsorkester

Amazon ska få ännu mer liv under 2017

FLEN

Världsorkestern får bidrag. Kulturrådet och kommunen går tillsammans in med 1 920 000
kronor i föreningens projekt "The culture house". – Nu finns det inga gränser för vad vi kan
göra, säger orkesterledaren Lutte Berg.

I oktober förra året höll Flenvärldsorkestern sin första repetition. Sedan dess har
den ideella föreningen växt så det knakar. På de största konserterna kommer
flera hundra besökare och lyssnar på den mångkulturella orkestern. Nu med ett
bidrag från den statliga myndigheten Kulturrådet får de möjligheten att nå ännu
fler.

– Vi sökte bidrag för det här projektet i höstas och i tisdags fick vi det lyckliga
beskedet, säger projektledaren Anne Sjöberg.

Satsningen från Kulturrådet heter äga rum och den kreativa platsen. Tanken är
att de som får bidrag ska öka delaktigheten och utbudet av kreativa
verksamheter för de som bor i bostadsområden med lågt valdeltagande och har
socioekonomiska utmaningar.

– Det område som vi kommer att lägga fokus på är Salsta. Där finns det stora

Förberedelserna på det nya projektets start i början av 2017 har redan startat.
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utmaningar och ett utanförskap som vi vill fånga upp. Samtidigt är Flen en liten
stad och andra områden kommer också att komma in i arbetet, säger Anne
Sjöberg.

Det är inte bara Flenvärldsorkestern som kommer att arbeta med projektet.
Språkvännerna i Flens kommun, Kulturskolan, ABF och Operainitiativet i
Stockholm är också inblandade.

– Vi tittar redan efter kompetens på till exempel Kulturskolan för att utveckla
verksamheten. Centrumet kommer att bli Amazon, säger Lutte Berg.

Vad är The Culture house?

– En kulturell mötesplats. Vi har redan musiken och nu vill vi få in dans, teater, foto, film och
konst i vår verksamhet. Vi har redan börjat titta på proffs inom dessa ämnen som vi kan
anställa för att hålla i olika klasser. Köket på Amazon kommer också att öppnas upp och mat
från olika kulturer kommer att serveras, säger Lutte Berg.

Hur många kommer att arbeta i verksamheten?

– Sju stycken kommer att jobba visstid. Det är en väldig utökning då vi nu är två som jobbar
med det här.

En av de som kommer börja arbeta i verksamheten är Mohamed Alraas. Han är filmare och
kommer dela med sig av sina kunskaper.

– I dag vill inte folk läsa lika mycket längre. Man vill få information komprimerad och färdig att
titta på snabbt. Video kommer vara fokus och vi planerar redan nu att göra en längre film om
alla olika delar av verksamheten, säger han.

Just nu sitter gruppen och dess styrelse och ser hur de ska jobba fram tills nyår. Då är det
planerat att projektet ska dra i gång.

– Vi har inte bokat datum för invigningen än. Nu ska vi först och främst skriva avtal med de
som ska börja arbeta med "The culture house". Sen måste vi också lösa hyresavtalet, säger
Anne Sjöberg.

Tidigare har föreningen hyrt in sig på Amazon genom ABF.

– Nu kommer vi att ta över hyreskontraktet och det är än så länge oklart hur det kommer se
ut, säger hon.
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