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Finalisterna i Framtidens Musikpris 2020!

Vinnarna koras på den digitala prisceremonin
17 september kl:16.00

WWW.FRAMTIDENSMUSIKPRIS.SE
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TONUARI (Åhus & Kristianstad)
Emma Arvidsson är gymnasieeleven som brinner för folk-
musik och därför startade projektet Tonuari – Emmas egen 
folkmusikworkshop. 
Tack vare Emmas entusiasm och initiativförmåga, har hon 
skapat en lokal folkmusikplattform för barn och unga, där 
hon visar att folkmusik inte måste vara den stereotypa bilden 
med klutar och knästrumpor, utan att folkmusik förnyas och 
är till för alla som vill roa sig och få kompisar för livet.

CHOIR ACADEMY (Stockholm)
Choir Academy startades 2018 av tre gymnasieelever – Nora 
Caroline Källersjö, Clara Folkebo och James Lockowandt. 
De lär ut typiska svenska barnsånger med tillhörande dans-
steg, helt gratis, med syftet att alla, oavsett bakgrund, ska 
känna sig välkomna och integrerade i den svenska kulturen 
och det svenska samhället. Förhoppningen är att barnen 
ska skapa långvariga relationer med varandra och hitta en 
trygghet i musiken, liksom i det svenska samhället.

SUZY RONANDER (Örnsköldsvik)
”Snoozy club” fick Örnsköldsviks ungdomar att dansa och 
sjunga! 
När Suzy Ronander studerade på ”Musikmakarna”, insåg 
hon att det inte fanns något större utbud av musikaliska  
aktiviteter för ungdomar i Örnsköldsvik på helgerna. Då fick 
hon idén att köra en musikalisk klubbkväll för ungdomarna 
med olika teman. Ett fint initiativ för att aktivera och förena 
ungdomar i musikens glädje!

DUNCAN KEMP (Storuman)
Duncan startade för 20 år sedan musikskolan Kulturakademin, 
en unik kulturpedagogisk gärning! I en kommun med cirka  
6 000 invånare har han etablerat en musikskola med musik- 
utbildning för elever 6–18 år där det utöver den dagliga  
undervisningen även bedrivs sångläger, ismusik, kultur-
vecka i Tärnaby och andra inspirerande projekt. Med stort  
engagemang och pedagogisk drivkraft uppnås otroligt fina 
resultat trots svåra förutsättningar!

IRINA KRJUTJKOVA (Västerås)
Irina började sin karriär på Lilla Akademin och Mariestads 
Musikskola och jobbar nu på Västerås Kulturskola. 
Irina lär barnen inte bara att spela piano och ackordion, utan 
också att förstå musik, älska musik och ger dem en insikt och 
en förståelse för det internationella musikspråket. 
Irina lyckas förmedla glädje och nyfikenhet i allt från de  
lättaste musikstyckena till de svåraste. Hon motiverar både 
då det är lätt och svårt.

PETER SVENSSON (Karlshamn)
TrumPeter, slagverkslärare på Karlshamns Musikskola, har 
innehaft den tjänsten i 25 år och drivit dess utveckling och 
digitaliserat undervisningen. 
Peter har uppvisat en lång pedagogisk uthållighet som  
lämnat många avtryck både instrumentellt och genom  
utveckling av undervisningsmaterial, men framförallt syns 
det hos eleverna, där många fortfarande är aktiva som  
professionella musiker och musiklärare.

DEN FEMINISTISKA MUSIKBRANSCHFESTEN (Stockholm)
Den första musikbranschgalan för kvinnor och transpersoner 
som arbetar i musikindustrin! 
Målet är att skapa en trygg och men ändå festlig plats för 
yrkesverksamma kvinnor och transpersoner i musikbran-
schen, genom att påverka branschen och de som arbetar 
där nu. Förhoppningen är att de som är barn och unga 
idag får växa upp med en bransch som i framtiden är mer  
jämställd och jämlik. 

SVENSKA BARNSYMFONIKERNA (Norrtälje) 
Svenska Barnsymfonikerna riktar sig till barn cirka 9–13 år  
i hela Sverige som spelar orkesterinstrument. Det är en  
projektorkester med två lägerhelger (fredag-söndag) om 
året. Under dessa spelhelger får barnen spela västerländsk 
konstmusik i symfoniorkester med olika teman. 
Detta fina initiativ ger yngre barn en unik chans att få 
uppleva klassisk musik och att spela symfoniorkester. Något 
som främjar fortsatt musikutövning.

FAGOTTLÄGRET (Hammarö)
Fagottlägret är ett 3-dagarsläger på Stenudden, Karlstads 
sommarhem på Hammarö, där barn och ungdomar 9–25 år 
får en möjlighet att träffa likasinnade samt stärka återväxten 
av fagottister! 
Fagottlägret göder och främjar både deltagarnas individuella 
inspiration och utveckling och även en gemenskap mellan 
nordens unga fagottister, oavsett vilken stad de kommer ifrån 
eller vilken nivå de spelar på. Alla får vara med på lika villkor.

LIRA MUSIKKOLLO (Eskilstuna)
Lira Musikkollo riktar sig till barn och ungdomar i Eskilstuna 
med omnejd, med en särskild ambition att nå ut till barn-
grupper som inte vanligen omfamnas. Det är en kostnadsfri 
aktivitet, vilket gör att alla barn i kommunen, oavsett föräld-
rarnas ekonomiska situation, kan delta. Förutom spelglädje 
och grundläggande förståelse för musicerandets konst ger 
Lira musikkollo en proffsig introduktion och en unik upple-
velse med en tydlig integrations- och mångfaldsambition.

SPINNERIET URBAN MUSIK (Malmö)
Spinneriet Urban Musik är en unik mötesplats och en fantastisk 
grogrund för en gedigen musikkarriär. Med en pedagogik där 
deltagarna får lära sig allt från komponerande till bransch-
kunskap, som sceniskt uttryck, mixning, textförfattande och 
musikproduktion, har flertalet elever börjat som vokalister 
och lämnat som låtskrivare och producenter eller tvärt om. 
Deltagarna får det de behöver för att utveckla sitt konstnär-
skap och sitt komponerande - och att ta det på allvar.

VICTOR MARKO (Stockholm)
Victor ”Mofeta” Marko är rappare, låtskrivare och hiphop- 
pedagog. De senaste nio åren har han hållit rap-workshops 
för barn och ungdomar i Sverige, Finland, Sydafrika, Zambia 
och Zimbabwe. Rap är ett effektivt sätt att berätta historier  
och att utveckla sitt eget komponerande och kan därför, 
för barn och unga, vara en inspirerande och rolig väg in i  
musiken, rapen och komponerandets värld.
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