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ARBETSPLAN FÖR ÅR 2021 
 

BAKGRUND   
Oud Huset har startat sin verksamhet i slutet av 2018. Oud Huset hade sin invigning i feb 2020. Direkt 
efter invigningen kom Covid-19 som påverkade våra aktiviteter mycket. Vi kunde inte följa våra 
planer som planerat men ändå vi gjorde vad vi kunde för att bygga ett fundament till verksamheten.   
 
Ansvarig för Oud Huset är Izmat Lebbad som har en högskoleutbildning inom musik inriktat på oud 
och gitarr. Izmat har jobbat ca två år som musiklärare i Syrien, spelat oud och gitarr med flera kända 
orkestrar i Syrien och Libanon. Izmat har författat 3 musikböcker för inlärning av oud instrument på 
tre nivåer.  
 
ÄMNE 
Kulturföreningen Oud Huset erbjuder musikkurser och konserter inom orientalisk musik. Vi riktar in 
oss på åldrarna 6–75 år och alla nationaliteter. Vi tror att alla människor, oavsett ålder, med rätt 
intresse och vilja, kan lära sig att spela ett nytt instrument.  
 
MÅL 
Vårt mål är att:  

 Samla största möjligt antal personer från olika åldrar, kön och nationalitet på ett ställe och 
lära dem ett och samma språk som heter Do-Re-Mi.    

 Erbjuda barnen i Malmö, särskild i heta område liksom Rosengård, en rolig aktivitet som kan 
eventuellt dra dem från kriminalitet.  

 Addera till Malmö en rolig och positiv kulturaktivitet.   
 Integrera den orientaliska kulturen i Sverige genom musiken. 

 
RESURSER  

 Fina och fräscha lokaler som är lämplig för flera studiecirklar. Våra lokaler är på ca 200 m2 
och är utrustad med scen, ljudsystem, belysning, kök, musikböcker samt flera 
musikinstrument.  

 Erfarna musiklärare.  
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PLAN 2021 
 Hålla ca 2500 timmar för musikkurser inom oud, gitarr, piano, violin och trummor. Se bilaga 1.  
 Hålla ca 40 st online kulturprogram inom musiklärning; 20 st för oud, 5 st för gitarr, 5 st för piano, 

5 st för violin och 5 st övrigt. Kulturprogrammet kommer sändas live varje torsdag kl. 18:00 -
18:45 på vår Face Book sida https://www.facebook.com/Oud-Huset . Man kan även följa o vår 
Youtube kanal https://www.youtube.com/channel/UCeTa99auQNyvk4l4Ao9Ge-Q . Mer 
information kan man alltid få från vår hemsida www.oudhuset.se.   

 Vårt största framtida projekt är att anordna en stor orientalisk oud festival en gång om året. Då 
vill vi bjuda in kända artister från mellanöstern.  

 

Om Corona lugna när sig:  

 Samla upp en stor orkester som spelar orientalisk musik.  
 Hålla musikkonserter, en konsert per månad. 
 Erbjuda barn, skolelever, och pensionärer gratis introduktion på musikkurser. 
 Hålla i kulturevent inom poesi och konst. 

 

FINANSIERING  
Just nu har vi mycket svårt och tufft läge med finansiering p.g.a. Corona. Vi har mindre elever och 
aktiviteter som genererar lite inkomst. Vår huvudsponsor sedan start och hittills är Bureca Gruppen. 
Vi försöker hitta nya finansierings partners genom att kontakta Malmö Kulturförvaltning och 
studieförbund Ibn Rushd. 
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      Bil. 1 
 
Ämne  Arrange.- Antal Antal Antal unika 

typ arrange. studietim deltagare
Musik ( Oud)
nivå 1 Nybörjare studicirkel 5 720 40
nivå 2 Intermediär studicirkel 4 400
nivå 3 Avancerad studicirkel 3 249
nivå 4 professionell studicirkel 1 30

Musik ( Gitar)
nivå 1 Nybörjare studicirkel 3 150 20
nivå 2 Intermediär studicirkel 2 100

Musik ( Keyboard)
Nivå 1 Nybörjare studicirkel 3 150 25
Nivå 2 Intermediär studicirkel 4 200

Musik ( viol)
Nivå 1 Nybörjare studicirkel 2 200 6
Nivå 2 Intermediär studicirkel 1 100
Nivå 3 Avancerad studicirkel 1
Nivå 4 professionell studicirkel 1

Musik ( tromour) 10
Nivå 1 Nybörjare studicirkel 2 40
Nivå 2 Intermediär studicirkel 3 60

Korsång
Nivå 1 Nybörjare studicirkel 3 300

Total 38 2699 101

 
 
 


