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Driftnämnden Kultur och Skola
Delegationsbeslut – Projekt Vi är här nu (Streamad
liveinspelning), sökande: Daniel Hedin
Beslut enligt 3A i Driftnämnden Kultur och Skola förteckning över delegerade ärenden.

Beslut
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan om medfinansiering.

Sammanfattning
Under två dagar skall vi tillsammans med Svenska grammofonstudion sätta upp en
livestreamad konsert och inspelning. Med stort fokus på improvisation och att våga visa sitt
egna konstnärliga uttryck utan kompromisser vill vi skapa broar med andra konstnärer över
hela världen. Vi kommer på ett experimenterande sätt att skapa en konsert för hela världen,
det hela kommer att spelas i svenska grammofonstudions lokaler och dokumenteras som
ett intiativ för att visa att en konstnärs hjärta aldrig går att släcka. Med hjälp av två cellister,
en trummis och en munspelsartist, en studiotekniker från Svenska grammofonstudion och
mig själv på piano/gitarr/sång skall vi under två dagar skapa en resa som fokuserar på den
odödliga passion som bor inuti konstnärer som arbetar och utforskar sina egna inre djup.
det handlar om en resa genom livet, en resa som ibland går för fort, en resa som kan glida
en ur händerna om man inte vaknar upp och börjar leva, en resa om att se livet innan det är
försent men också en berättelse ur ögon som står på sidan där tiden runnit mellan
fingrarna. En berättelse om liv och död och den kraftfulla kampen och dansen där emellan.
Att aldrig ge upp och att fortsätta oavsett vad som händer. En människans kamp med sig
själv. Det är ett projekt som skall inge hopp och som skall visa omvärlden att oavsett vad
som händer så behöver vi skapandet och det konstnärliga uttrycket.
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Blanketten ska lämnas till sekreteraren för anmälan vid nästkommande sammanträde med
styrelsen/nämnden.

