Verksamhetsplan Malmö 2022

I Malmö har vi ett stort arbete inom folklig kultur. Under året har vi inplanerat ett antal öppna kurser
i folkmusikspel och dans, vi har en folkmusikkör med 50 deltagare under ledning av Brita Björs, under
sommaren arrangerar vi varje tisdag folkdans på Ribban. Vi samarbetar med ett par serbiska och en
kroatisk föreningar kring bla folkdans och hantverk. Tillsammans med den kinesiska kulturföreningen
Huading arrangerar vi kurser i svenska, kinesiska, traditionell dans, naturvetenskap , föräldraskap i
Sverige för att nämna några. I oktober är vi en av arrangörerna för Malmö Folk Festival, tidigare
Folkfest Malmö, där vi brukar arrangerar ett antal kurser. Under mars startar vi upp ett projekt som
vänder sig till kulturutövare med rötterna i Mellanöstern och syftar till att ge dem en väg in i och ett
sammanhang i kulturscenen i Skåne. Projektet sträcker sig över detta året men förhoppningen är att
vi vid årets slut ska ha hittat bestående samarbeten så att arbetet kan fortgå.
I år har vi satsat mycket på dans, inte bara folkdans utan också urban dans. Vi har bla ett samarbete
med Bowdown Dance Academy där vi utöver deras ordinarie dansundervisning arrangerar
workshops med dansare från hela världen. Vi jobbar för dansare från olika delar av Malmö och olika
skolor ska mötas och ha utbyte av varandra. Tillsammans med andra aktörer så som Sommarscen och
Malmö Festivalen kommer vi i år arrangera danscamps och danstävlingar.
Inom urban kultur kommer vi också arrangera studiecirklar för ungdomar i musikproduktion och
låtskrivande.
Utöver kursverksamhet och större samarbeten med föreningar så samverkar vi inom kultur med ett
stort antal fria kulturgrupper, körer och brassband.
Vi samarbetar med Hyllie Park både kring deras kulturverksamhet för barn och deras kyrkliga arbete.
Utöver Hyllie Park Kyrkan samarbetar vi med ytterligare församlingar i Malmö inom frikyrkan,
ortodoxa- och katolska kyrkan. I samverkan arrangerar vi föreläsningar och studiecirklar kring
livsfrågor och kristen tro, språkundervisning och musikverksamhet. Inom församlingarna jobbar vi
med barn och ungdomar kring tros- och existentiellfrågor och psykisk ohälsa. Den 12/3 arrangerar vi
en stor barnledar konferens på Hyllie Park, en heldag med inspiration, undervisning, seminarier och
erfarenhetsutbyten.
Mind och Studieförbundet Bilda har tillsammans med ungdomsledare och experter tagit fram en
ledarutbildning om att hantera ungas psykiska ohälsa, “Vara Nere”. Det är en utbildning för alla som i
någon form leder unga och i april kommer vi hålla i utbildningar i Malmö för våra egna ledare men
utbildningen kommer också vara öppen för ledare som inte är knutna till Bilda.
Inom vårt profilområde Samhälle jobbar vi främst med riktade bidrag. På två förskolor i Rosengård
genomför vi språkträning/samhällsorientering för föräldralediga utrikesfödda. Under 2021 höll vi en
yrkesinriktad studiecirkel, Städklar, för utrikesfödda utan förankring på den svenska
arbetsmarknaden. Detta koncept har varit framgångsrikt i andra regioner inom Bilda och vi planerar
för fler cirklar i Malmö under 2022. Vi kommer också under året fokusera på samtal kring demokrati
samt jobba med digitalt utanförskap.

