SCENEN
f ö r live mu s i k i s k e l l e f t eå

Ett projekt, en musikscen och en
trailerscen i Skellefteå!

SCENEN
för livemusik i skellefteå

Historien om Scenen

Historien om projektet Scenen
började egentligen med att Kulturfrämjandets musiksatsning Pinkerton gick i graven. Plötsligt fanns
ett gigantiskt tomrum i Skellefteås
musikliv. Skellefteå har alltid haft
det lite svårt när det kommit till
just livemusik.
Musiklivet har blomstrat i replokaler och hemma på kammare men
att vara en mindre stad efter Norrlandskusten har varit svårt och när
turnéer planerats långt från våra
breddgrader har det oftat blivit
Umeå, och kanske Luleå, men inte
Skellefteå.
I och med Pinkerton fick man till
en förändring. Plötsligt fanns ett
omfattande program av livemusik
med etablerade artister säsong
efter säsong. Men de ideella krafterna bakom satsningen mäktade
till sist inte med längre och musikklubben Pinkerton stängde 2009.

Många delar av Skellefteås musikliv sörjde detta faktum men det
arbetades för att försöka stötta
livemusiken i Skellefteå Kommun
från många håll. Våren 2011 startade projektet Scenen med Skellefteå Kommun, ABF och Kulturföreningen Mullberget som drivande
parter. Målet var att få fler artister
att stanna till i Skellefteå, mer livemusik i Skellefteå och fler speltillfällen även för våra lokala band.

Hösten 2016 beslöt ABF och Kulturföreningen Mullberget tillsammans med det nystartade IQ Event
att försöka igen, men på ett nytt
sätt. Vi brinner fortfarande för
musiklivet och kulturen i kommunen men idén är att försöka hjälpa
alla de arrangörer som finns på
plats och att vi ska kunna nå hela
vår stora kommun. Alla ska inte
behöva åka in till stan för att få ta
del av kultur.

Första inbokade arrangemanget
var en dundrande succé. Bilden
ovan kommer från den kvällen då
Kapten Röd stod på schemat och
det var kö ute på gatan som inte
rymdes i lokalen. Senare arrangemang skulle dock bli svårare och
efter några år så lades projektet
ned. Som alltid var ekonomin svår
att få ihop och det kändes lite som
tillbaka på ruta ett.

Därför köpte vi in en trailerscen av
absolut finaste sort. En scen som
när den är uppställd ger tyngd åt
arrangemanget den bokats till då
det syns att det är en professionell
scen och den kan användas till
stora produktioner. Tanken är nu
att den ska användas hela tiden, i
hela kommunen av så många som
möjligt. Nästa steg är bara att få ut
budskapet. Scenen är här, vem vill
vara med?
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Scenen 2017, trailerscenen

Projektet Scenen nystartade alltså
våren 2017 då scenen levererades
till oss, besiktigades och färdigställdes för att börja användas. Vår
förhoppning är att det ska bli fler
arrangemang såväl inom musik
som inom andra kultur- och nöjesverksamheter.
Scenen är 45m2 och riggas på
ca: 40-60 minuter. Den levereras
och riggas av oss. Scenen går att
komplettera med ljud, ljus samt
ljudtekniker, detta sköts av kulturföreningen Mullberget. I hyran
ingår ett mixertält 3×3 m samt
en handikappramp vid behov.
Tillgängligheten för alla har varit
väldigt viktig i hela processen med
projektet

Vår tanke och förhoppning är att
vi ska kunna hålla kostnaderna så
pass låga att alla möjliga aktörer
och arrangörer ska kunna ha möjlighet och lust att använda den.

Vi sätter inte heller några gränser vilken typ av arrangörer som
kan hyra scenen. Är du eller ni
en privat arrangör som gör små
musikarrangemang hemma i byn
är ni lika välkomna som om ni är
en stor arrangör, ett företag, en
förening eller en kommunal verksamhet. Alla ska med!
Redan i skrivande stund i april
2017 så har bokningarna börjat
komma in. Detta trots att vi egentligen inte marknadsfört projektet
alls. Det tycker vi pekar på att vi
haft rätt i vår bedömning att det
här är någonting som behövs i
Skellefteå Kommun och vi hoppas att så många arrangörer som
möjligt vill vara med och att alla
möjliga typer av arrangemang och
bokningar kommer under året och
kommande år.

Med den här foldern hoppas vi nå
alla former av intressenter.
Är du kulturintresserad så hoppas
vi att du ska ha betydligt fler bra
arrangemang att se fram emot
framöver.
Är du arrangör eller tänker genomföra ett arrangemang som
skulle behöva en scen? Kanske
väcktes en tanke av den här läsningen? På nästa sida finns uppgifter hur du kontaktar oss för att
prata vidare om din idé!
Är du någon som bara vill stödja
ett bra projekt? Som känner att
du kan bidra med någon form
av sponsring eller annat stöd? Se
också då nästa sida för mer information!
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Organisationen bakom Scenen

Som berättats i denna folder så
är det egentligen tre huvudmän
bakom projektet Scenen. IQ Event
som äger och förvaltar scenen
samt ABF och Kulturföreningen
Mullberget som i sin egen och sina
samarbetsparters verksamhet
kommer att se till att scenen fylls
med massor av spännande kultur
och roliga arrangemang.
Den sista parten för att få ihop det
här pusslet kan sedan vara du själv,
eller din organisation. Oavsett om
du har intresse av scenen för att

boka den eller bara för att stötta
projektet så hör av dig till oss, vi
vill gärna höra mer. Hör av dig till:
scenen@mullberget.se för bokningar och frågor.

Därför har vi lämnat plats och
förberett för kompletterande tryckning med tryckeriet. På vardera
sida av bilen finns därmed två
platser tillgängliga.

Bilden ovan föreställer bilen som
drar scenen precis färdig efter
tryck. Under huvudmännens logotyper under rubriken ”Vi stödjer
kulturen i Skellefteå” syns sponsorer som velat stötta projektet. Det
fanns alltså två färdiga när bilen
trycktes men vi vill så klart gärna
komplettera detta med fler.

För den som vill synas i ett bra
sammanhang med sin organisation
eller sitt företag finns alltså fortfarande chansen. Hör av dig om du
är intresserad. Kontaktuppgifter
finns på: http://www.iq-event.se
Tack för att du tog dig tid att läsa
om Scenen!

