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Projektidé
Barnkulturfestival
Kultur- och fritidsförvaltningen
Sofie Brinkmo, 0340-887 77

Varbergs barnkulturfestival 6-9 september 2018
I september 2018 planerar vi på Kultur- och
fritidsförvaltningen att genomföra en större
kulturfestival för de yngre invånarna i
Varberg (0-12 år). Vi vill också inspirera
andra att samspela med oss för festivalen.
Den vänder sig till besökare från hela
Halland, med ett intresse för barn,
barnkultur och barns delaktighet.

Ledord för festivalen är fest, färg, delaktighet och glädje.
Mål, syfte och vision
Målet är att skapa en festival där barnen får synas och höras. Syftet är att
öppna för delaktighet, gemenskap och glädje och på så sätt knyta samman
målen om hållbar hälsa och social sammanhållning, demokrati, delaktighet
och jämställdhet. Varberg skall utvecklas till ”västkustens kreativa mittpunkt”
och barnkulturfestivalen i september 2018 blir ett ypperligt tillfälle att sätta
Varberg på kartan igen. Genom att på nytt använda andan av delaktighet från
2015 års Varberg Calling for Peace, ska festivalen lyfta fram barns rättigheter
och uppmärksamma FN:s barnkonvention.
Förarbete och innehåll
Under hösten 2017 och våren 2018 ämnar kultur- och fritidsförvaltningen att
genomföra dialoger med barn i Varberg i åldern 8-12 år för att tillsammans
med dem skapa festivalens programinnehåll och uttryck. Dialoger med yngre
barn kommer också ske. Barnens tankar och idéer transformeras sedan in i
programläggningen. Deras expertutlåtanden om vad programmet bör
innehålla kommer att kunna användas av alla samarbetspartners som vi
önskar knyta till oss. Arbetsnamnet för festivalen är just nu
barnkulturfestivalen men under arbetets gång hoppas vi på att få in förslag
från just barnen.
Innehåll och inflytande
Som beskrivet är det barnen som är med och påverkar innehållet i
programmet, och deras idéer ska huvudsakligen forma festivalens aktiviteter.
Inom festivalens hägn ska det också läggas en seminarier och workshops som
en del i programmet. Målgruppen för denna seminarieserie är vuxna (och barn
om de vill), och föreläsningarna kan handla om barnkonventionen, barnkultur,
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med mera. Politiker, pedagoger, rektorer, tjänstepersoner, föräldrar, alla
intresserade är välkomna.
Några idéer och samspel som hittills kan fötts är:
• Storytelling – alla bibliotek kan arbeta med professionella aktörer i
olika genrer för att lyfta berättandekonsten. Möjligen en koppling till
staden Reggio Emilia, Italien som arrangerar sedan år tillbaka en
sådan festival.
• Samarbete med Reggio Emilia-nätverket inom förskolorna samt
grundskolan upp till årskurs 6. Dans, musik, teater, litteratur, film,
dataspel – ja alla riktningar inom kulturområdet kan beröras, men
utifrån barnens perspektiv, lust och uttryck.
• Barnkonventionens innehåll lyfts fram till både barn och vuxna. Här
kan samarbete med olika förvaltningar som arbetar med barn och unga
ske och de som berör barns livsmiljö. Exempelvis i stadsutveckling.
• Festival som aktiveras såväl ute som inne runt om i kommunen med
hjälp av barnen och fria aktörers medverkan.
• Samarbete med lokala som regionala kulturinstitutioner som
exempelvis Teater Halland och Hallands Kulturhistoriska museum.
• Samarbete med Kulturskolan i Varberg.
Samarbetspartners
I juni går en inbjudan ut till samtliga föreningar, organisationer,
studieförbund, institutioner, grupper och fria aktörer om förfrågan att
medverka på festivalen. Genom att samarbeta med många olika aktörer kan
festivalprogrammet vara spritt i hela Varberg, landsbygd såväl som
stadskärna, och även nå ut till hela Halland. Ett första dialogmöte är planerat
till måndagen 28/8 kl 17.00 – 18.30 på Evenemangsplatsen/Kulturhuset
Komedianten.
Styrgrupp – pr0jektgrupp - arbetsgrupper
En styrgrupp kommer att bildas för projektet som främst ser över de resurser
som kan stödja ett genomförande. En projektgrupp för festivalen sätts ihop
med de samarbetsparter som aktivt bidrar och därifrån utses arbetsgrupper
för de olika riktningarna inom projektet.
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