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Kända musiker coachar under Band Camp 
 
Under sportlovsveckan arrangeras Band Camp för första gången, ett 
musikläger för såväl nybörjade som mer vana unga musiker. 
Lägerdeltagarna kommer att få coaching på en rad olika sätt.  

 

Lägret är kostnadsfritt och vänder sig till ungdomar mellan 13 och 25 år. Både 
nybörjare och mer rutinerade unga musiker är välkomna att anmäla sig.   
Deltagarna kommer att delas in efter nivå, musikstil och ålder. Tanken är att 
ungdomar med musikintresse ska få chans att mötas. Lägret ska också sprida 
kunskap om vilka möjligheter det finns för unga musikutövare i kommunen. 
 
Under Band Camp får deltagarna prova att spela ihop med andra, att bilda band 
samt repa med hjälp av handledare. Lägerdeltagarna får också delta i workshops 
och clinics som ger fördjupad kunskap om branschen. Flera välkända musiker 
kommer att gästa Band Camp.  
 
Band Camp avslutas med en öppen kväll då ungdomar som inte deltagit vid lägret 
också är välkomna. Då kommer Peter Iwers från In flames och Paulo Mendonca 
som är artist, låtskrivare och producent att dela med sig av sina erfarenheter 
kring att leva på musiken, läs mer på sidan 2. 
 
När: 23- 25 februari, tors 9-16, fre 9- 18, lör 12-21 
Var: Kulturskolan och Centralen, Rosenfredskolan, Greve Jakobs väg 6 
Sista anmälningsdag: 15 februari, anmälan skickas in via 
www.digiviter.com/view-event/mtewmtuwodk 
Öppen avslutning med föreläsning och konsert: 25 februari kl 16-21 
Bifogade bilder: Pressbild Paulo Mendonca, Peter Iwers foto: Annie Atlasman 
 
Media är välkomna att göra reportage på plats under läget. Det finns också 
möjlighet att intervjua musikerna som gästar Band Camp.  
 
För mer information, kontakta: 
Bjarki Kjellsson, gitarrlärare, telefon 073-509 05 24, bjarki.kjellsson@varberg.se 
Kastriot Zeqiri, Medborgarskolan, telefon 0340-15351 
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Öppen clinic/föreläsning:  
Musiken som levebröd med Paulo Mendonca & Peter Iwers 
 
Under clinicen "Musiken som levebröd" vill Paulo och Peter inspirera 
unga att syssla med musik och ge en nyanserad bild av 
musikbranschen. Målet är också att ge deltagarna kunskap om vilka 
verktyg som behövs för att kunna leva på sin musik.  
 
Paulo Mendonca har ett mångårigt förflutet som artist med fem 
framgångsrika plattor i bagaget. Under 18 år tog han paus från artisteriet och 
satsade på producentskapet och låtskrivandet. Ett samarbetade med Jessie J och 
sju guldsinglar i England och Japan senare återupptog han sitt artistskap med 
plattan "Does Anybody Wanna Funk" från 2013. Under 2017 släpper han ett nytt 
album. 
 
Peter Iwers var tidigare basist i In Flames. Han har en lång erfarenhet som 
musiker och låtskrivare. Långa världsturnéer, inspelningar med In Flames och 
stor erfarenhet av musikbranschen har gett Peter goda entreprenörskunskaper 
som han vill dela med sig av.  
 
Var: Centralen på Rosenfredsskolan 
När: Den 25 februari klockan 16.00 
 
Clinicen är gratis och öppen för alla  
 
 


