
 
 

Paraplyprojekt under temat ”Ung & Kultur 
– Barn, unga, unga vuxna genomför 
kulturinsatser på landsbygd” 
Speedprojekt "Kultur i nödens tid” 

Speedprojektet drivs av Nordanstigs film- och kulturförening, som har beviljats 32 337 kr 
inom paraplyet "Ung & Kultur" som ligger under Utveckling Hälsingebygdens Insatsområde 
6. Kultur & Kulturarv. 

Syfte 

Nordanstigs film- och kulturförening vill att unga vuxna, både vi själva i föreningen och andra 
unga kulturutövare i Nordanstig, ska lära sig om Nordanstigs kultur parallellt med att 
utvecklas i sitt kulturarbete genom att driva/inspireras av vårt projekt inom kultur via social 
media.  
 
Projektets syfte är vidare att inspirera unga och unga vuxna att se den kultur som finns i 
Nordanstig. Trots att en pandemi härjar runt så lever ung kultur vidare i olika former. Vi vill 
inspirera unga till att ta del av och bli en del av den kultur som finns och att skapa egna 
projekt.  
 
Vi vill visa det breda utbud vi har i Nordanstig inom ung kultur, men även visa möjligheter 
för utveckling och hur man kan få hjälp att starta kulturprojekt/-verksamheter. En ökad 
onlinenärvaro gör att vi kan nå ut till fler som vi annars inte skulle kommit i kontakt med 
kulturen i Nordanstig. Detta vill vi ska vara starten för vidare samarbeten. Dels med de unga 
kulturskapare vi i föreningen kommer i kontakt med, och dels med att bygga på redan 
existerande forum online och starta konversationer mellan unga och kulturverksamheter.  
 
Vi vill att detta ska utveckla de ungas tankemönster, dels att se onlineverksamheters 
möjligheter och dels till att lättare kunna kopplas till och bli del av olika verksamheter och 
vidare kunna delge sina idéer och utvecklas inom sin egna kulturella vision. 
 
Mål 

 1 gränsöverskridande kulturellt projekt, där alla involverade kommer att se sin 
gemensamma styrka oavsett vilken kulturform som utövas. Alla kommer att få en 
gemensam slutprodukt (filmerna) som visar att vi står starka tillsammans i pandemin.  

 1 projekt som stärker ungdomars delaktighet i kulturella händelser 



 
 

 3 unga individer i projektledningen som stärks i sin delaktighet i kulturella händelser 
 3-4 (ca. 15 min) inspirerande videos publicerade på sociala medier = nyskapande 

kulturarrangemang i pandemins tidevarv.  
 Intervjuer med minst 6 verksamheter/kulturskapare i Nordanstig där unga är 

involverade, hälften ska vara kvinnor. 
 2 nya gränsöverskridande samarbeten mellan Prisma och annan part  
 4 olika rekvisitadelar skapade i mestadels återbrukat material och delge processen av 

skapandet i video. 
 Tillverkat storyboard till film och delge processen i video. 
 Nå ut till 20 000 pers online med våra videos 
 Skapa 3-4 annonser, en för varje video, nå ut till 12 000 pers, varav 50% ska vara 13-

30 år. 
 
Aktiviteter 

 Informationssökande om kulturverksamheter i Nordanstig 
 Planering av intervjuer och innehåll till videos 
 Intervjuer via Zoom med verksamheter/kulturskapare kopplade till ung kultur i 
 Nordanstig. 
 Tillverkning av storyboard (planering av filminspelning) i programmet Cinema Tracer 
 Vlogginspelning (videoblogg) - inspelning av råmaterial 
 RekvisitatillverkningÅka runt till olika kulturella och historiska platser 
 Behind-the-scenes med Prisma School Production 
 Redigering av filmer innehållande ovanstående punkter 
 Löpande publicering och marknadsföring av färdiga videos (1-2 innan jul, 1-2 efter 

jul) 
 på Facebook/Youtube. 
 
Kontaktperson 
Sara Nilsson, projektledare för Speedprojektet 
nilssonsara97@gmail.com 
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