
FILM STOCKHOLM  

Erbjuder unga mellan 16 -18 år att arbeta med filmprojekt under 3 veckor.  

Projekten handleds av frilansande filmpedagoger som är kvalitetssäkrade av Film Stockholm och 
FilmCentrum.  

Det kan finnas ett färdigt uppdrag men sommarjobben kan också i sin helhet utformas och handledas 
av en filmpedagog. De projekten blir ofta mer personliga och berättande i sin form till exempel som 
personporträtt, dokumentär eller reportage. 

Arbetsprocess: Filmpedagogerna styr över hur de vill lägga upp arbetet. Film Stockholm arrangerar 
fortbildning och nätverksträffar då vi visar exempel och utbyter erfarenheter. Arbetsprocessen 
innehåller alla delar i en filmproduktion från idé och manus till klippning och redigering. 

Förslag på teman:  
Stockholmsregionen är i snabb förändring och ett förslag är att under 2017 satsa på Kulturarv och 
identitet som gemensamt tema. Finns det speciella platser och berättelser i kommunen som är 
viktiga för människor som bor där? Hur förhåller sig människor till det gamla och det nya som håller 
på att växa fram? 

Filmer från tidigare feriejobb finns att se på filmstockholm.se. 

Målgrupp: Vi letar deltagare som är drivna och vill berätta en historia. Det är viktigt att kunna ta egna 
initiativ, vara ansvarstagande och flexibel för att kunna samarbeta i grupp och hantera olika typer av 
arbetsuppgifter.  
Filmteamen brukar bestå av 3-4 personer. 

Antagning: Vi vill att de sökande skriver en kortare motivering till varför de vill jobba med Film eller 
Kulturproduktion och entreprenörskap inom EU-projektet RIBS.  
 

DIS/DANS I STOCKHOLMS STAD OCH LÄN  
Genom DIS/Dans i Stockholms stad och län får de sommarjobbande ungdomarna prova att vara 
dansare/cirkusartister.  
  
Tillsammans med två koreografer/artister/pedagoger skapas ett konstnärligt fysiskt verk som sedan 
turnerar i ungdomarnas hemkommuner. Ungdomarna behöver inte ha erfarenhet av dans- eller 
cirkusteknik men arbetet är fysiskt krävande och innebär offentliga framträdanden. 
 
En audition i grupp är obligatorisk och kommer att hållas i slutet av mars. 

 

LÄNSMUSIKEN I STOCKHOLM – SOMMARMUSIKER 16-18 ÅR  
 

STORBAND FÖR UNGA MUSIKER 

Länsmusiken i Stockholm driver sedan några år tillbaka ett storband för unga musiker i länet - 
Stockholm Youth Big Band. Under sommaren 2017 vill Länsmusiken satsa extra på jazzen och ge 
ungdomar 16-18 år möjlighet att fördjupa sig inom storbandsgenren.  Sommarstorbandet kommer 
att bestå både av ungdomar från SYBB samt nya sökande som har intresse av jazz. Första veckan 
består av repetitioner på Musikaliska, därefter turnerar bandet under två veckor i de kommuner som 
deltagarna kommer från. 

 



Det finns tillfälle att lyssna på Stockholm Youth Big Band när de spelar den 11 februari 2017 i 
Norrtälje och den 22 april uppträder bandet i Värmdö. Båda gångerna tillsammans med respektive 
kulturskola. 

 
TRÄFF/AUDITION för ungdomar till sommarstorbandet sker i mars 
SPELPERIOD UNDER SOMMAREN: v 31-33. 
INSTRUMENT: 5 saxofoner, 4 trumpeter, 4 tromboner, piano, slagverk, kontrabas, elgitarr, sång. 
LEDARE: Lasse Lindgren samt producent/turnéläggare via Länsmusiken i Stockholm. 
SPELPLATSER: Kommuner - Sjukhus, parker, centrum, kollektiva knutpunkter, hembygdsgårdar, 
folkets hus m.m. 

Musikverkstad i Skärholmen  
Ett projekt med sommarmusiker som kommer att innefatta låtskrivning, inspelning och framförande 
av musik. Antingen i grupp, eller om ungdomarna vill skriva och spela sin musik själva. Vi kommer 
under vissa dagar ha inspirationsseminarium och diskussioner runt musikdokumentärer och 
genomföra olika övningar.  
Verksamheten kommer vara förlagd i Fryshusets lokaler i Skärholmen, på Andra 
Hemmet/Ungdomens hus 
Projektet består av 2 veckors repetition samt en veckas konsertverksamhet.   
Slutmålet är en konsert på kulturfestivalen, WE ARE STHLM.  
 
TRÄFF/AUDITION till Musikverkstad sker under mars  
PERIOD v 31-33 
INSTRUMENT: Valfria 
LEDARE: 2 pedagoger/musiker från Fryshuset Skärholmen 
 

SOMMARMUSIKER INOM GENREN FOLK & VÄRLDSMUSIK 

SJUNGA, SPELA, LEKA OCH DANSA MED BARN TILLSAMMANS MED PROFFSMUSIKER  
I detta projekt ingår sommarmusikerna som medlemmar i en barnproduktion tillsammans med 
musiker i genren folk & världsmusik. Fyra ungdomar får möjlighet att ingå ett professionellt 
sammanhang och uppträda för barn på Stockholms stads Parklekar. Ungdomarna ges tillfälle att både 
vara med och spela från scenen samt leda publiken – de små barnen i danslekar. Föreställningarna 
sker i Parkteaterns regi. Produktionen bygger på Sikelej sa kamelen, som är en bok med sång- och 
danslekar från hela världen. Ungdomarna kommer även att arbeta med marknadsföring och 
informationsspridning av evenemanget. 
 
Sommarprojektet bygger på ett program som gjordes sommaren 2016 med Nadin al Khalidi, Gabriel 
Hermansson och Susanne Lind som sjöng och spelade instrument från Mellanöstern, Nordafrika och 
Europa -  Kom till Parkteatern  lek, dansa och sjung på svenska, engelska och arabiska. 

TRÄFF/AUDITION: I mars.  
PERIOD: Tre veckor under perioden v 26-30 
INSTRUMENT: Valfria 
MUSIKER/LEDARE: Musiker för 2017 är ej spikade ännu. 
 

FÖRFRÅGAN FRÅN NACKA - SOMMARMUSIKER I NACKA KOMMUN 

Musikskolan Musikania och Nacka kommun vill gärna göra sommarjobbssatsning på tema barn nästa 
sommar och spela upp på förskolor, badplatser mm.  
10 platser pop & rock. 
 



SLÖJD STOCKHOLM 

Slöjd Stockholms Arrangörsutbildning erbjuder sommarjobbare att arbeta med att planera projekt 
för andra unga inom slöjdområdet. Årets uppdrag är att representera Slöjd Stockholm under 
festivalen We are STHLM, och att driva det arrangörstält Slöjd Stockholm har på festivalområdet.  

Jobbet passar den som gillar att skapa med händerna och som gärna arrangerar evenemang och 
aktiviteter för andra i samma åldersgrupp. Under de två första veckorna är arbetet fokuserat på idé- 
och konceptutveckling, research samt praktiska förberedelser och planering. Den tredje veckan är 
helt fokuserad på genomförande av planerade aktiviteter på plats i Kungsträdgården.   

Arbetsplatsen är hos Slöjd Stockholm, Nacka, samt i Kungsträdgården, Stockholm.   

ARBETSPERIOD: Troligtvis 31 juli-18 augusti. Perioden hänger dock samman med när We are STHLM 
2017 arrangeras, vilket i detta nu inte är fastställt 

ANTAGNING: Vi vill att de sökande ungdomarna skriver en kortare motivering till varför de vill jobba 
med just Slöjd STHLM, samt kort beskriver vad för typ av arrangemang de skulle vilja anordna för 
andra ungdomar i sin omgivning. Utifrån detta gör vi ett första urval och kallar sedan ungdomarna till 
en slöjdkväll med intervju. Vår målsättning är att slöjdkvällen ska arrangeras av ungdomar som 
tidigare deltagit under tidigare års sommarjobb så att de kan träffas och prata om vad arbetet 
innebär i praktiken. 

En kortare motivation till varför ungdomen vill och skulle passa för att jobba med detta, skriven av 
ungdomen själv eller en person i dess närhet.  

 


