Summer Art Camp i Jakobstad ger unga
möjlighet att prova på något nytt
Ett tjugotal unga som riskerar marginalisering tillbringar några sommarveckor i
Jakobstads centrum. Dagarna fylls av olika aktiviteter som trash art, kraftgivande
foto, afrodance, tygfärgning eller camera obscura. Däremellan åker man på
cykelutflykt eller provar på nya grenar, t.ex. paddling. Det är alltså frågan om
Summer Art Camp, som samtidigt är en av kommunpiloterna inom projektet
Välfärd för kommuner över gränser.
Summer Art Camp ordnas av Musikcafé After Eight rf, som har
upprätthållit ungdomsverksamhet i Jakobstad ända sedan år
1987. After Eight finns mitt i centrum, bara ett kvarter från torget.
Föreningen förfogar över flera byggnader som tillsammans bildar
en miljö med innergård och olika arbetsrum. Hit är det trevligt för
de unga att komma på morgonen och det är lätt att känna sig
hemma här.

Olika tema varje vecka
Lägret som ordnas i maj-juni pågår sammanlagt i lite över sex
veckor. Genomsnittsåldern bland deltagarna är ungefär 20 år och
de flesta kommer från Jakobstad eller grannkommunerna. Största
delen är svenskspråkiga men dagligen hör man också finska och
engelska användas i diskussionerna.

Varje vecka har sitt eget tema. Under det sex veckor långa lägret får man besök av en mängd
professionella instruktörer och företrädare för olika konstarter. Lägerdeltagarna har möjlighet att prova
på olika konstarter, musik, fotografering, dans, teckning. Samtidigt lär de känna varandra och har
trevligt tillsammans.

Viktigt med regelbunden dygnsrytm
Dagarna på Summer Art Camp följer en noggrann rytm och de unga förväntas också delta i
lägerverksamheten från början och genom hela lägertiden. Lägerdagarna inleds varje dag klockan nio
med gemensam frukost.
- Några av våra ungdomar har berättat att de har börjat må bättre bara av att få lite frukost på
morgonen. Det är väldigt viktigt med gemensamma rutiner, säger lägerledaren och After Eights
ordförande Beni Edström.
Summer Art Camp kommer att ordnas också sommaren 2017. Lägret arrangeras som ett samarbete
mellan det uppsökande ungdomsarbetet i Jakobstad och stadens kultursektor.

Lägerdeltagarnas Camera obscura -råkopior utställda på en vägg i After Eight -restaurangen. På bilden
från vänster projektkoordinator Lisen Sundqvist, kultursekreterare Marja-Leena Pitkäaho samt ledaren
för Summer Art Camp Beni Edström.

Seniorer i Etseri ger ut
bildpublikation om levnadsregler

ESF-projektstöd även till
inkluderande kulturprojekt

Inom kommunpiloten i Etseri har de lokala

Samordningsprojektet för social delaktighet

seniorerna samlats i diskussions- och

Sokra stöder projekt inom Europeiska

konstverkstäder. Slutresultatet blir en

socialfondens prioriterade område för

publikation som ges ut i höst med

social delaktighet och kampen mot

seniorernas levnadsråd och aforismer samt

fattigdom (Prioriterat område 5). Man

målningar som illustrerar dem.

välkomnar också projektidéer i vilka konst
och kultur utnyttjas. Ansökningstiden går ut
3.10.2016.
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Riksomfattande nätverk för kultur i
äldreomsorgen beviljades finansiering

Centret för konstfrämjande har beviljat
Helsingfors stad stöd för bildande av ett
riksomfattande nätverk för kulturarbete
bland seniorer och åldringar. Sammanlagt
13 kommuner är med i nätverket, bland
dem även Vasa och Seinäjoki.
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