Från Källtegens by till Präriens drottning
Ett Leaderprojekt om integration
"Hemma var ligger det nånstans?" Detta är en strof ur musikalen Kristina från Dufvemåla.
Så här kan det nog kännas för oss alla ibland när vi av olika anledningar känner oss rotlösa
eller vilsna.
I den här tiden handlar det mycket om att hitta rätt på olika sätt. Det handlar om vår egen
identitet, våra rötter, vår tillhörighet till släkt, traditioner, kulturarv etc. Detta gäller lika
oavsett vilket land vi kommer från eller hur vår etniska bakgrund ser ut. Vårt samhälle har
blivit mycket tuffare på många sätt. Våldet finner ständigt nya vägar och uttryck.
Människolivets okränkbarhet är inte något man kan ta för givet och detta kommer till uttryck
på ett flertal områden och nivåer i vårt samhälle.
Med dessa frågor i bakhuvudet föddes tanken att sätta upp en musikal som skulle kunna
vara inkörsporten till ett projekt där vi i samverkan med flera olika aktörer, grupper och
verksamheter skulle kunna lyfta och bearbeta dessa frågor.
Osökt kom då Kristina från Dufvemåla upp som förslag. Tänk att få genomföra denna i en
kyrka, i detta fall Holmedals eller Karlanda kyrka. Kyrkan är ju en fantastisk arena och den
kan användas på många olika sätt. Vi tänker oss att engagera såväl professionella musiker,
sångare och solister som amatörer, lokala körer och solister.
Projektet kan med fördel också utvecklas i samverkan med andra organisationer, föreningar
och skolor där vi kan jobba vidare med bland annat integrationsfrågor. Att arbeta med
skolföreställningar tror vi skulle vara en bra metod för att få kontakt och väcka intresse för
projektet.
Årjängs kommun kan gå i bräschen för att jobba med de här viktiga samhällsfrågorna på
det nyskapande sätt som vi tror att ett musikalprojekt skulle innebära. Den kan inledningsvis
ges i publika föreställningar och eventuellt också skolföreställningar, och sedan är marken
beredd för att under en period kunna jobba vidare med frågor kring integration, mångfald,
förståelse av varandras kulturer och så vidare. I en musikal som denna kommer vi också att
jobba med alla åldrar, med olika nationaliteter och med människor med funktionshinder.
Nu pågår arbetet med "Från Källtegens by till Präriens drottning" för fullt!

De flesta av våra skolor är involverade, där de jobbar med olika frågor på temat
likabehandling, de släktforskar, de dansar och de sjunger. Det planeras även "berättarstunder",
av och med våra äldre - Berätta din historia, hur var det då?
Alla kommunens elever i åk 7 kommer att bjudas in till teaterföreställningen "Maktspel" med
Duo Danzeros i Silbodalskolans aula tisdagen den 26 mars.
Våra fritidsgårdar ingår också. Fritidsgården Tingshuset arrangerar en Multi-Kulti mässa
fredagen den 22 mars, det blir öppet hus med massor av aktiviteter från hela världen.
Populära Mission Impossible på Valborgsmässoafton den 30 april kommer i år att bli något
alldeles extra med temat "The GR8 Escape".
Ungdomarna på Töcksfors fritidsgård och kommunens alla konfirmationsgrupper kommer att
göra en historisk äventyrsresa i gränstrakternas flyktingspår söndagen den 28 april.
Projektets höjdpunkt blir uppförandet av musikalen "Från Källtegens by till Präriens
drottning" i slutet av maj i Holmedals kyrka. Medverkande Christer Nerfont, Ulrika
Lindkvist, körer, dansare, musiker och ljus- och ljudspel tar oss med på en oförglömlig resa
med musik och dans från hela världen.
Föreställningar fredag kväll den 24 maj samt lördag eftermiddag den 25 maj, tid är ännu inte
satt men Boka in musikalhelgen redan nu!

