PRESSMEDDELANDE

Ny(a)modigheter ska locka unga till Öbacka Jazz & Blues
Årets upplaga av Öbacka Jazz och Bluesfestival går av stapeln 8-12 augusti i Härnösand. Nytt
för i år är att Öbacka Jazz & Blues får stöd av Ny(a)modigheter – ett treårigt rikstäckande
mångfaldsprojekt i regi av Musikarrangörer I Samverkan och PostkodLotteriets Kulturstiftelse.
Öbacka Jazz & Blues har fått stöd av Ny(a)modigheter för att locka en ny och yngre publikgrupp –
unga som kanske överhuvudtaget inte tidigare besökt en jazzklubb. Det gör man genom att på tisdag
8 augusti i samarbete med Patrik Grundströms Tumbleweed ge en särskild jazzkonsert med tvspelstema. Det handlar om musik från The Legend Of Zelda och Super Mario Bros, två av de mest
populära spelserierna i tv-spelshistorien.
– Ny(a)modigheter ger stöd till konsertarrangörer för att uppmuntra dem att göra det där ”lilla extra”
med sitt program. Under Öbacka Jazz och Bluesfestival i Härnösand handlar det om att locka en helt
ny, ung publik med tv-spelsmusik i jazztappning, säger Ny(a)modigheters projektledare Lisa Löfgren.
– Jag försöker konstant hitta nya vägar att nå ny publik via "udda” konsertformer, men även att visa
människor att det dom tror är "svår" musik egentligen bara är musik. Om man tar något som folk är
vana vid, vänder upp och ner på det och presenterar det som samma sak det var innan, så får man
alltid med sig någon som hittar en ljuspunkt i det. Det är mitt sätt att hitta ny publik, som
musikarrangör, musiker och konsertarrangör, säger Patrik Grundström.
Andra exempel på konsertidéer som fått stöd av Ny(a)modigheter runt om i landet är en
kammarmusikkonsert exklusivt för barn, en opera-sing-alongkonsert, en heavy metal-festival med
jämställd line up, och en midsommarfestival som riktar sig till nyanlända svenskar.
Ny(a)modigheter vill möjliggöra för arrangörer att sprida livemusik till fler och till nya publikgrupper
över hela landet. Projektet ger med finansiering av PostkodLotteriets Kulturstiftelse ekonomiskt stöd
till konsertarrangörer som vågar utmana sig själva och rådande strukturer.
Patrik Grundströms Tumbleweed Plays Video Games
Tid: 8 augusti kl. 19.00
Plats: F.d. Lloyds Apotek, Trädgårdsgatan 4, Härnösand
FÖR MER INFORMATION om Ny(a)modigheter, kontakta projektledare Lisa Löfgren, 08-407 17
41, lisa@svenskjazz.se, eller presskontakt Kjell Holmstrand, 0705-52 28 18, kjell@knowrelations.se,
och för mer information om Öbacka Jazz & Blues, kontakta Kjell Bäckvall, kjell.backvall@gmail.com.

Alla konserter som beviljats bidrag hittar du här!

