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Tilda, 17 år, tog initiativ till ny Varbergsfestival 

Tilda ville se mer livemusik och fler evenemang för unga. Hon tog 
sina önskemål till kommunens ungdomsutvecklare som hjälpte 
henne att omsätta idén till verklighet. Fredag den 8 december går 
musik- och kulturfestivalen We are one av stapeln.  

 
Tilda Andersson går sista året på estetprogrammet på Peder skrivares 
gymnasium. Hon tog sina önskemål till ungdomsutvecklarna på Centralen, en 
mötesplats för unga mellan 15 och 25 år. Efter en gemensam brainstorming 
föddes idén om en musik- och kulturfestival av och för unga. Fredagen den 8 
december är det äntligen dags för resultatet, festivalen We are one.  
 
Festivalen arrangeras med medel från Idécentralen och med stöd från 
ungdomsutvecklarna på Centralen och Muve, kommunens mobila 
ungdomsverksamhet.   
 
Om Idécentralen 
Idécentralen är ett bidrag riktat till unga mellan 15 och 25 år. Man kan söka stöd 
för exempelvis teknik, lokaler och verksamhet. Ansökningarna behandlas av 
Centralgruppen i samråd med ungdomsutvecklarna. Centralgruppen består av 
engagerade unga varbergare som vill vara med och påverka vad som händer för 
unga i kommunen.  
– Idécentralen ger unga möjlighet att förverkliga sina idéer och drömmar. Vi som 
ungdomsutvecklare finns med som stöd och bollplank hela vägen, säger Angelina 
Sahlgren Söder som jobbar som ungdomsutvecklare på Centralen. 
 
Om we are one 
We are one hålls på Centralen fredagen den 8 december klockan 17.00-21.30. Det 
är fri entré och ingen föranmälan behövs. På scen står bland annat Pale honey, 
Kruxet och Mayleen. Det blir även presentationer, workshoppar och Open Stage 
för lokala artister. 
 
Evenemanget görs i samarbete med Drottning blankas gymnasium och Peder 
skrivares introduktionsklass. På plats finns även ungdomsjouren Tigerlilja, Navet 
och kulturskolans konstelever. Festivalen kommer att stötta Musikhjälpen. 
 
För mer information, kontakta: 
Angelina Sahlgren Söder, telefon 072-151 61 96, e-post 
angelina.sahlgren.soder@varberg.se. 
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