Teckning av Wilma, 6 år

Gammal och ung möts i kulturprojekt
I ett projekt som beviljats 150.000 kr från Kultur Skåne kommer
förskolebarn och äldre som bor på vårdhem i Osby kommun mötas kring
kulturupplevelser. Med musik, rörelse och bild skapas det möten och
gemensamma upplevelser för både gammal och ung i projektet Liten och
stor, drömmer och tror.
Bakgrunden till projektet Liten och stor, drömmer och tror var ett initiativ från
äldreboenden i Osby om att höja kvalitén på de boendes vardag genom att träffa barn
från förskolan och tillsammans med dem arbeta med musik, rörelse och bild. Ett
pilotprojekt genomfördes i form av en mångkulturdag där bl. a. en gemensam konsert
med förskolebarn på äldreboende arrangerades av Musik i Syd.
Temat för projektets första år är Generationsmöte. Barnen och de äldre kommer att
öva sånger separat och sedan mötas i en gemensam konsert. Igenkänningsfaktorn är
stor hos både gammal och ung. Återkommande möten kommer ges i smågrupper
eftersom upprepning och kontinuitet ger trygghet och glädje för projektdeltagarna.
Projektet genomförs av Osby kommun och Musik i Syd med stöd av Region Skåne.
Tanken är att projektet ska fortsätta i tre år. Teman för år 2 och 3 kommer vara Tecken
respektive Konserter/Mångkultur. Förhoppningsvis hittar man under tiden en
arbetsform som fortsätter att skapa möten även efter projektets slut.
Kontaktpersoner:
Lotta Linders, kulturutvecklare Osby kommun,
tel. 0479-528 312, 0709-318 312, lotta.linders@osby.se
Marina Nilsson, projektledare Sociala innehållet, Osby kommun,
tel. 0709-888 526 • marina.nilsson@osby.se

Musik i Syd har i uppdrag att verka för ett rikt, aktivt och varierat musikliv i Skåne och Kronoberg. Som
musikproducent och arrangör har Musik i Syd en samordnande roll och medverkar till att musiklivet för
såväl barn som vuxna stimuleras och utvecklas. Musik i Syd verkar också som nav för – och ofta även
initiativtagare till – en mängd projekt och festivaler runt om i Kronoberg, Skåne och Öresundsregionen.
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