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Ansökan om bidrag till projektet Pitefolk Världsmusikfestival 22-23/11 2019 

 

Undertecknad ansöker för Pitebygdens musikförbunds räkning om bidrag med 150 tkr för 

genomförandet av Pitefolk världsmusikfestival. 

 

Festivalen genomförs för tionde året, (således ett jubileumsår) med PMF och Framnäs Fhs 

som huvudarrangörer, i samarbete med flera organisationer, dessa är Norrbottensmusiken, 

Kadrell´n, Norrbottens Spelmansförbund, Luleå Hembygdsgille, Folkdansringen Övre 

Norrland, studieförbundet Bilda, samt Pite Sameförening.  

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

minoritetskulturerna, och nyanlända. 

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. Eventutbildningen på Framnäs gör en del av festivalen som ett arbete i 

värdskap och gestaltning. Vi har genom åren haft ett mycket gott samarbete med Studio 

Acusticum, och det samarbetet fortsätter även detta år, då husets ledning anser att festivalen 

fyller en musikalisk nisch som annars skulle stå tom. Ingen annan arrangör tar ett 

helhetsansvar för denna genre. 

 

I kulturplan för Region Norrbotten trycks det på vikten av satsningar på just vårt område, folk 

& världsmusik, en genre som länge varit förbisedd.  

Samtal kring dessa frågor, med Norrbottensmusiken och Region Norrbottens nämnd för kultur 

och utbildning har resulterat i en satsning från regionens sida just på dessa frågor, i samarbete 

med Framnäs Fhs. Sedan några år har ungdomsgrupper från länet haft en självklar plats i 

festivalens program, och kommer ytterligare att stärka sin plats i årets festival. 

Framnäs står även detta år värd för en inspirationsdag för musikpedagoger från länet, med 

sikte på att stärka folkmusikverksamheten i kulturskolorna, även det i enlighet med 

Kulturplanen för Region Norrbotten.  

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

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

I länet finns ungdomsensembler inom jazz (AYJO och Blue Bird), klassisk musik 

(Norrbottens Ungdomssymfoniker), samt tjejkör (Arctic Light), samtliga med aktivt 

deltagande av ungdomar från musikstaden Piteå. Målet är givetvis att vi ska visa framfötterna 

även i folkmusikgenren. Där är en satsning på Pitefolk i linje med detta. 

 

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.  

 

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, via PMF 

gått in med ett stöd till festivalen, i år 80 tkr.  

 

Piteå har placerat sig på kartan i den kulturella infrastrukturen på många områden, bland de 

senare märkbara insatserna märks samarbetet med Freemuse/ICORN med Piteå som fristad 



 

för hotade musiker, och därav följer att Piteå även har tagit ett ansvar för en bredare kulturell 

satsning, och Pitefolk hakar på ett utmärkt sätt in i den sortens kugghjul. 

 

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. Genom volontärverksamhet i kyrkan, och förberedelseklasser på Framnäs bjuder 

vi in nysvenskar att delta i festligheterna. 

Satsning på samisk musik är en självklarhet; Piteå har en ren i sitt stadsvapen, vi har en 

samisk historia och ännu vinterbetar renarna på Pitholmsheden. Vi gläds vi åt att vi har ett 

samarbete med Pite Sameförening! 

 

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, detta jubileumsår, 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 

150 000 kr, att utbetalas till Pitebygdens Musikförbund. 

 

 

Med vänlig hälsning, enligt uppdrag 

 

Pitebygdens musikförbund gm Dan Engman, projektledare Pitefolk Världsmusikfestival 

 

 


