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Ansökan om bidrag till projektet Pitefolk Världsmusikfestival 1-2/12 2017 

 

Undertecknad ansöker för Pitebygdens musikförbunds räkning om bidrag med 130 tkr för 

genomförandet av Pitefolk världsmusikfestival. Jag har bifogat en skiss på budget, vilken 

utvisar en förlust på 65000 kr. (Även om man räknar in ett stöd från Piteå kommun på 130000 

kr) 

 

Festivalen genomförs med PMF och Framnäs Fhs som huvudarrangörer, i samarbete med 

flera organisationer, dessa är Norrbottensmusiken, Kadrell´n, Norrbottens Spelmansförbund, 

Luleå Hembygdsgille, Folkdansringen Övre Norrland, studieförbunden Bilda och ABF, samt 

Pite Sameförening. Medverkar gör även danslärarstudenter på LTU. 

Ambitionen är även att knyta kontakter med andra intresseföreningar och enskilda inom 

minoritetskulturerna, och nyanlända. Framnäs står även värd för en inspirationsdag för 

musikpedagoger från länet, med sikte på att få igång en folkmusikverksamhet i 

kulturskolorna. Kulturskolornas ungdomsgrupper framträder på festivalen. 

Framnäs söker för sin del i festivalen bidrag från Region Norrbotten, och går in med en del 

administrations- och lönekostnader. Framnäs insats består även i att man med dessa medel 

som grund tar kostnader för lokala transporter, all logi för artister, och bekostar artistmaten 

under festivalen. 

 

Mer långsiktigt vill vi stimulera till start av ett länsungdomsfolkband, liknande de som finns i 

t ex Göteborg (WWO), Gävle (GUF), Skåne Folk Youth, Sundsvall (Mittfolk) m fl län/orter. 

 

Festivalen hålls för åttonde gången. Festivalen har etablerats på den svenska festivalkartan, 

och får större betydelse, både publikt och kulturpolitiskt. Vår målsättning att detta ska bli en 

festival som det talas om i Sverige, har infriats, inte minst märks det på antalet artister som 

hör av sig och vill bli bokade för konserter här.  

Pitefolk är ett sorts paraply, där folk/världsmusikanknytna arrangemang ryms, med självklar 

gravitationspunkt i festivalen, men med annan verksamhet, som andra konserter, och 

pedagogiska aktiviteter som andra inslag under hösten. 

 

Att festivalen har kommit att betraktas som en nationell angelägenhet, och att vi visat på vår 

förmåga att genomföra ett stort arrangemang, visas även av att Statens Kulturråd gått in med 

ett stöd till festivalen. Kulturrådets stöd möjliggör ett deltidsarvode för projektledare 

motsvarande ca 15% tjänst. 

 

Festivalen vill (som vanligt) lyfta fram de minoritetskulturer som finns i Norrbotten; den 

romska, den samiska och den tornedalska, och även visa på andra lokala och regionala 

kulturyttringar, samt några större nationellt intressanta dragplåster. Med detta i fokus framgår 

det att festivalen strävar efter att bejaka mångfalden, i alla bemärkelser; etnicitet, integration, 

interkultur. Vi har i år en planerad satsning på en norrbottensturné med svensk-iranska bandet 

Golbang, som gjort många lyckade insatser på flyktingboenden runtom i landet, där de med 

hjälp av musiken når fram till nyanlända och kan från sitt perspektiv ge tankar kring hur det är 

att leva i Sverige, och därigenom bidra till en lyckad integrationsprocess. 

(För turné med Golbang söks även särskilda medel från Region Norrbotten) 

 

Årets festival kommer, som vanligt, att ha ett genomtänkt genusperspektiv, och vi tror att vi 

står oss väl i jämförelse med andra festivaler i Sverige. 



 

 

Tillgänglighet är även det ett ledord för oss. Vi har bjudit in brukare från omsorgen, och även 

neurolinjen på Framnäs fhs att besöka festivalen, vilket uppskattats mycket.  

 

Vi fortsätter i vår ambition att betala gager på en professionell nivå för medverkande 

professionella artister. 

 

Publikt har det varit svårt att lyckas med att attrahera Piteborna, det har varit lika mycket 

utsocknes folk på festivalen, och det är ett tecken på att genren är relativt oetablerad i våra 

trakter. Ambitionen är att sänka tröskeln och ha med artister som tangerar genrens gränser. 

Därför vill vi även i år satsa på ett par affischnamn för att dra en större publik.  

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag om att K&F bidrar till projektet Pitefolk med 

130 000 kr, att utbetalas till Pitebygdens Musikförbund. 

 

Budgeten räknar med ett underskott på 65000 kr, vilket hämtas från PMF:s ordinarie 

verksamhetsbudget. 

 

Med vänlig hälsning, enligt uppdrag 

 

Pitebygdens musikförbund gm Dan Engman, projektledare Pitefolk Världsmusikfestival 

 

 


