
SONGLINES – AV OCH MED UNGA

REGION GÄVLEBORG 
KULTURUTVECKLING



Songlines är ett samarbetsprojekt mellan Jeunesses Musicales 
Sverige (JMS) där Region Gävleborg är medlem och Sveriges 
ensamkommandes förening-SEF, initierat av kulturungdom 
Västra Götalandsregionen. 

Songlines startade som ett treårigt, nationellt arvfondsprojekt 
2017 under JMS .

SONGLINES



Songlines skapar förutsättningar för att unga som har flytt ska 
ges mögligheten att utryckka sig själva med musik och kultur, få 
nya kompisar, öva språket och hitta in i bra, sociala sammanhang. 

Vi är bryggan mellan unga som flytt och våra kulturinstitutioner, 
studieförbund, föreningar och kulturskolor. 

Vi genomför workshops, föreläsningar, arrangörsutveckling och 
konserter, alltid med fokus på ökat deltagande och inkludering. 
aktiviteterna genomförs av, med och i samråd med målgruppen. 
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SONGLINES

Ordet songlines har projektet lånat från den australiska 
mytologin som berättar hur anfäder sjungit landskapet till liv och 
hur människor med musikens hjälp kan hitta vägen eftersom 
varje dal, berg och vattendrag har sina toner och rytmer. 

Men vad händer med identiteten och tryggheten när allt känt 
tas ifrån en?
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Vi arbetar med en metodik som utgår från att om man får ha 
tillgång till och kan använda sig sin kompetens och sina 
musikaliska och kulturella minnen, känner man sig trygg och har 
lättare att ta in nya intryck och ny kunskap om omvärlden. 

Varje människa bär med sig sina Songlines- sina rytmer, toner, 
minnen, smaker. Målet är att alla ska känna att de får vara den 
de är och att man ska hitta nya vänner genom att lära av 
varandra.



SONGLINES – POLAR MUSIC PRIZE, FRAMTIDENS 
MUSIKPRIS 2017

När den världsberömde artisten Sting fick polarpriset i 
Stockholm den 15 juni 2017 bestämde han sig för att donera hela 
prissumman till Songlines. 
Samtidigt i 2017 tilldelas songlines ännu en prestigefylld 
bekräftelse –Framtidens Musikpris. Songlines fick priset i 
kategorin nyskapande innovativt projekt .

”Vi tackar Sting och Songlines projektuvecklare oh filmare Helena Isaksson Baeck och Songlines Kalmar 
ungdomar berättar vad Songlines är! 
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Både träd och människor behöver sina rötter för att växa. Det är 
verkligen spännande att i de ungdomar jag träffar finns också 
duktiga musiker med kunskaper från hemlandet. 

Oavsett om man är afghan, eritrean, svensk eller norrman så kan 
dela med sig av det man har med sig. 

Vi lär av varandra. När vi tar hand om våra rötter blir bladen 
gröna och friska.
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Vi
-välkomnar alla unga människor
-lär av varandra
-jobbar för trygghet och gemenskap, demokratiskt och 
internationellt
-använder olika metoder – unga lär unga, nyckel 
personer, samarbetspartner
-hjälper varandra
-arrangerar fester
-träffar politiker och artister
-föreläser om våra metoder och lär oss av andras!



Vi
-tar vara på ungas kompetens och kunskaper amatörer eller proffs –
alla får prova sig fram!
-planerar tillsammans med unga-av och med!
-erbjuder ledarskapsutbildning
-gör lokala musikläger och samarbetar med våra 
systerorganisationer ( Imagine, Ethno )
-aktiverar andra unga
-samarbetar med många olika aktörer i hela länet
-ger unga möjlighet att uttrycka sig
-skapar mötesplatser för glädje, musik, lek och spel 
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Det finns alltid plats för musik
Aktiviteterna leder till gemenskap som ger nya  kontakter 

och nätverk

Tack Region Gävleborg Kulturutveckling 
Tack alla medverkande kreativa medmänniskor 
följa & gilla & dela oss på facebook och instagram

Songlines Gävleborg
pervin.mattsson@regiongavleborg.se
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Ehsan Yaghoobi, som kom till Sverige som ensamkommande flykting för tre år sedan, 
och som utan några förkunskaper lärt sig spela piano med hjälp av internet. Idag får ni 
lyssna  till Ehsans musik som svävar drömskt och vemodigt. 

video  från  Polar Tech den 13:e Juni 2018 

Ehsan Yaghoobi , Mohammed  Zare
Fotograf: Pervin Mattsson

SONGLINES – EHSAN YAGHOOBI & MOHAMMED 
ZARE PÅ POLAR TECH
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