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HUB?
The HUB of expression and experience är ett
kreativt projekt som syftar till att engagera unga i
didaktiska och interaktiva aktiviteter kring musik,
lyrik och artistiskt uttryck.
Projektet består av en serie workshops (didaktiska)
och öppen scen-arrangemang (interaktiva).

HEMGÅRDEN
Kiliansgatan 11, Lund

November 2019 - pågående

BAKGRUND
Det är ett stort steg mellan replokalen och scenen. En djup psykologisk klyfta mellan
den råa, utforskande kreativa processen och scenen med sin press och sina
förväntningar, där inga misstag är tillåtna.
Utifrån denna insikt utvecklades The HUB för att sammansmälta dessa två världar och
skapa en intim interaktiv plats för kravlöst musikaliskt och poetiskt uttryck men med
en scenisk inraming. En sorts repetition, jam session och open mic session med ljus
och publik som en riktig konsert.
Dessutom har kulturens demokratiseringsprocess gett upphov till en ny generation av
kreativa individer som sällan får chansen att uppträda framför publik.
The HUB är en informell scen som hjälper nya artister att kontextualisera sina artistiska
verk.

MÅLGRUPP
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- Artister på amatörnivå.
- Inaktiva (”sovande”) artister.
- Professionella artister.
- Alla åldrar med olika musikaliska och kulturella
bakgrunder.

DYNAMIK

Proffsnivå

Utbyte
och utveckling

Amatörnivå

THE
HUB
Underhållning
och inspiration

Bryta is/
musikaliskt
uppvaknande

“Sovande”/inaktiva
(publik)

ROLLER:
När den öppna scenen utspelar sig finns det tre stycken ungdomsledare som
tillsammans håller i aktiviteten.
Arbetssysslan fördelas följande:
1. Receptionist: välkomnar deltagare/potentiella deltage och ser till att det blir
medlemmar i Hemgårdens förening, uppmuntrar den kanske något blyga och passiva
publiken till att delta aktivt under kvällen.

3. Tekniker: sätter ljudet och ljuset för kvällen, assisterar koordinatorn, filmar, spelar in
och sänder live via sociala medier när tillfälle ges. Deltar också i muciserandet vid
behov.
Ungdomsledarna alternerar arbetsrollerna under kvällens gång.
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2. Koordinator: har som uppgift att hålla i tillställningen, bryta isen mellan deltagarna,
arrangera kvällens program och deltagarlistor samt komma med förslag på olika
musikaliska teman/idéer som en “jam session” skulle kunna utvecklas från. Denna
personen är även DJ och deltar i muciserandet.

WORKSHOPS
WORKSHOP

ANTAL

DELTAGARE

Beatmaking

17

73

Djaying

12

34

Ljudteknik
i livemiljö

4

8

SE TRAILER PÅ YOUTUBE

ÖPPEN SCEN

SE TRAILERS PÅ YOUTUBE

ANTAL DELTAGARE
250
240
280
42
60
80
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HUB#1
HUB#2
HUB#3
HUB#4
HUB#5
HUB#6

DATUM
22/11/2019
06/12/2019
21/02/2020
28/08/2020
25/09/2020
23/10/2020

DIAGRAM
Ospecificerat
kön
4%
Kvinnliga
deltagare
18%

Manliga
deltagare
78%

Som statistiken visar så ligger den framtida utmaningen i att balansera ut
variationen av könstillhörigheter på de deltagare som är med vid aktiviteterna.
Det förblir en utmaning att nå ut till en specifik målgrupp och hitta en
kommunikationsstrategi som bär frukt.
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Att sköta sin maknadsföring via sociala medier ger en möjligheten att till exempel
nå personer med en specifik könstillhörighet. Men vi har inte lagt vårt fokus på
marknadsföring via nätet för att vi förlitade oss i början på deltagare i närområdet
och fysisk marknadsföring. Dessutom hindrade pandemin oss att kommunicera och
uppmuntra nya och flera deltagare att vara med.

Följande diagram visar den olyckliga påverkan COVID19 hade på antal deltagare i
våra öppna aktiviteter.
Vi blev tvungna att ställa in vår öppna scen och byta vårt fokus och energi mot
par- och individuella verksamheter/workshops.
Vid ett senare tillfälle utvecklade vi en “limited edition”-version av the
HUB-arragemanget. Det krävde ett begränsat antal deltagare och att följa
hälsomyndighetens instruktioner noga, med mer personal på plats.
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SPRÅK
Multi-kulturalism är en av de största aspekterna
av the Hubs öppna scen-arrangemang.
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Språk som användes under olika jam sessions
och open mic sessions:
Arabiska, engelska, spanska, fula, bambara,
mandarin, kroatiska, franska, dari, persiskaa,
tigrinska, amhariska kurdiska, turkiska, grekiska,
Albanska, somaliska, serbiska...
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