
INFORMTION OM KULTURSOMMARJOBB 2018 FRÅN 

LÄNSKULTURFUNKTIONERNA TILL KOMMUNER/STADSDELAR I 

STOCKHOLMS LÄN. 

Film Stockholm, Stockholms läns museum  

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. 

Vad ska filmerna handla om? 

Filmuppdragen skapas gärna i dialog med kommunen som kan beställa filmer med information om 

kommunens verksamhet eller kanske om speciella platser och berättelser i kommunen som är viktiga 

för människor som bor där. Under den första arbetsperioden kommer pedagoger från Stockholms läns 

museum att arbeta tillsammans med ungdomarna och bidra med inspiration till betraktelser kring 

platser eller konstverk. Museets pedagoger kommer att visa olika kulturmiljöer, ge tips om hur dessa 

kan beskrivas på ett levande sätt och om var ungdomarna kan hitta information om dem. Filmernas 

tema och innehåll kan också bygga på ungdomarna egna val och utformas med stöd av handledande 

filmpedagog. De projekten blir ofta mer personliga och berättande i sin form som till exempel 

personporträtt, dokumentär eller reportage. 

Arbetsprocess: Arbetsprocessen innehåller alla delar i en filmproduktion från idé och manus till 

klippning och redigering och filmpedagogerna styr över hur de vill lägga upp arbetet med ungdomarna 

utifrån hur uppdragen ser ut, antalet ungdomar och vilka förkunskaper som finns. 

Visning av filmerna: 

I slutet av arbetsperioden eller senare kommer filmerna att visas i stadsdelen/kommunen där du 

jobbat. Ett urval av sommarjobbarnas filmer att visas i oktober 2018 på STOCKmotion, länets största 

filmfestival för kortfilm som Film Stockholm arrangerar och där kommer Filmerna kommer också att 

finnas tillgängliga på Film Stockholms Vimeo-kanal och hemsida. 

Filmer gjorda av tidigare sommarjobbare finns att se på https://vimeo.com/album/4835923 

Arbetsperiod: Period 3. Vecka, 31, 32, 33 

Antal platser: 6 ungdomar från Nacka.  

Rekrytering: 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. 

Vi vill att de sökande skriver en kortare motivering till varför de vill jobba med filmskapande. Ansökan 

skickas med CV till charlotte.carlsson@filmstockholm.sll.se 

KONTAKTPERSON FILM STOCKHOLM:  

Charlotte Carlsson 070-484 22 09 

charlotte.carlsson@filmstockholm.sll.se 
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DIS/DANS I STOCKHOLMS STAD OCH LÄN 

Som sommarjobbare för DIS kommer du att tillsammans med dansaren och koreografen Franziska 

Kusebauch från Franzelle och cirkusartisten Angelikki Meli lära er grundläggande tekniska färdigheter 

inom nutida dans och nycirkus. Du kommer även att experimentera med konstnärliga metoder och 

koreografiska metoder inom dans och cirkus, vi skapar tillsammans och framträder med föreställningar 

i alla medverkande kommuner/stadsdelar.  

I den kreativa process där vi tillsammans skapar föreställningarna, kommer vi inte bara stanna inom 

dansstudions o cirkushallens trygga väggar utan vi beger oss ut! Vi arbetar i och utforskar offentliga 

miljöer, i sommarjobbarnas kommuner/stadsdelar, på välbekanta gator, kring allmänna platser.  

Men, kanske allra viktigast, kommer vi att använda oss av den personliga kunskap som varje enskild 

deltagare har om sitt område som en källa för inspiration. Deltagarnas personliga berättelser, minnen, 

idéer och rörelsevanor blir den grundläggande inspirationen för att skapa föreställningar som känns 

relevanta och personliga. 

Ingen tidigare erfarenhet av dans och cirkus krävs. Snarare behövs lekfullhet och öppenhet för 

nya idéer. Den obligatoriska auditionen hålls i form av en kreativ workshop där deltagarna får ett första 

intryck i vårt sätt att arbeta. 

Arbetsperiod: Vecka 26, 27 och 28 

Antal platser:  5 ungdomar från Nacka. Om någon kommun/stadsdel inte har 5 ungdomar går frågan 

till de andra kommunerna/stadsdelarna. Till audition är det bra att skicka ca 10 ungdomar. 

KONTAKTPERSON: 

Camilla Luterkort, camilla.luterkort@sll.se ,  

08 – 123 379 26 

Enhetschef DIS/Stockholms stad och län 
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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 på olika platser i 

länet och att driva slöjdaktiviteter i Slöjd Stockholms namn på denna plats.  

Jobbet passar dig som gillar att skapa med händerna, förmedla handlingsburen kunskap till andra och 

som gärna arrangerar evenemang och aktiviteter för andra. 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 avsedd plats.    

Arbetsplatsen är hos Slöjd Stockholm, Nacka, samt på de platser som deltagarna genomför sina 

slöjdaktiviteter. 

Arbetsperiod: Period 2. 9 juli- 27 juli, genomförande av slöjdaktivitet 23-27 juli. 

Antal platser: 16 st. 3 platser är reserverade för Nacka. 

Rekrytering: Vi vill att de sökande ungdomarna skriver en kortare motivering till varför de vill jobba 

med just Slöjd Stockholm, 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 föregående års sommarjobb så att de kan träffas, ställa frågor och prata om vad 

arbetet innebär i praktiken. Vi räknar med att kunna återkoppla med ett urval av de sökande 

ungdomarna från er kommun inom 4-5 veckor efter det att vi har fått deras motiveringsbrev från er.  

 

 

 

 

 

  



SOMMARMUSIKER I NACKA KOMMUN  

Musikskolan Musikania och Nacka kommun vill gärna göra sommarjobbssatsning där ungdomar 

uppträder med musikframträdanden på förskolor, badplatser, äldreboenden och torg mm.  

Repetitioner sker under ca en vecka och därefter sker turné i kommunen och länet. För att söka detta 

jobb krävs kunskaper inom något instrument.  

Arbetsperiod: Period 1  

Antal platser: 14 platser inom pop & rock. 

KONTAKTPERSON LÄNSMUSIKEN: 

Lilian Henriksson 08-545 703 06 alt. 070-575 46 74 

lilian.henriksson@musikaliska.se 
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