
Inledning 

“Ett operahus och en värld där scenkonsten ständigt förändras. En region som blomstrar av kultur 

och scenkonst där alla kan vara delaktiga. En attraktiv arbetsplats i förnyelse, i ständig kontakt med 
verkligheten, på lokal och nationell nivå. En stad där vår publik känner sig representerade när de 
kommer på besök, och en plats de vet att de kan vara med och påverka.”  

• Miriam Riaie, grundare AKT samt Audience Development Manager, Malmö Opera  
  

Vad är AKT? 

 
AKT är en del av Malmö Opera. Förkortningen står för Arrangemang, Kultur, Teater och 
verksamheten har som syfte att nå ut till en ung publik. Operahuset ska vara en plats där alla 
människor kan mötas över kulturer och generationer och därför har vi knutit till oss en grupp unga 
och unga vuxna mellan 15 och 30 år som involveras i operans verksamhet på olika sätt. 
  
AKT ger unga och unga vuxna en möjlighet att involvera sig inom scenkonst och skapa förutsättningar 
för framtida utbildning och arbete. AKT arrangerar workshops, event och aktiviteter för alla unga och 
unga vuxna på lokal och regional nivå . 
  
  

Bakgrund 

 
Idén till AKT föddes ur ett behov av att nå ut till fler unga och unga vuxna. På Malmö Opera finns ett 
ständigt behov att nå ut till publiken på ett nytt och innovativt sätt, och det saknas också ung 
arbetskraft i huset. Även i regionen finns ett ökat behov av att fler unga ska känna sig inkluderade 
och delaktiga i kulturlivet. I Region Skånes kulturplan framgår det att man även vill främja en bredd 
av kulturformer och en mångfald av uttryck och berättelser, samt stärka möjligheterna för att fler ska 
kunna uttrycka sig genom konst och kultur.  
 
I planen framgår det också att delaktighet och gemenskap samt barn och ungas rätt till kultur är två 
av de fem prioriterade utvecklingsområdena för kulturpolitiken. Alla invånare i Skåne ska ha rätt att 
ta del av, och uttrycka sig genom kultur. Det handlar alltså om att hitta och synliggöra fler grupper 
som kan bidra till att uppnå målen och för kulturinstitutionerna att hitta nya sätt att nå ut. AKT är 
alltså helt i linje med regionens kulturplan när det kommer till inkludering, publikutveckling och 
mångfaldsarbete.  
 

Vision 

AKT ska vara en öppen och inspirerande mötesplats inom scenkonsten för alla unga och unga vuxna i 
Region Skåne. 
  
AKT:s fyra fokusområden 
  
1.    Ungt ledarskap 

Genom AKT ska vi ge unga och unga vuxna möjlighet att självständigt driva projekt från planering 
till genomförande. AKT ska vara en plattform där alla ska ha rätt att påverka och där allas åsikter 
tas på allvar. Detta bidrar till ökat självförtroende, stimulerad kreativitet och förbättrad 
självkänsla, samt ökar ungas ledarskapskompetens inför framtiden.  

 
2.    En mångfald av röster  

Oavsett tidigare erfarenhet av scenkonst ska AKT vara en mötesplats där unga och unga vuxna 
öppet kan uttrycka sin identitet. En plats som präglas av fria kulturskapare där alla får ta del av 



kulturella möten, nya perspektiv och få möjlighet att växa tillsammans. AKT vill skapa 
gemenskap, sammanhang och bryta sociala barriärer och fördomar.  

 
3.    Scenkonst som framtid 

Genom en inblick i Malmö Operas verksamhet på och bakom scenen, ska unga och unga vuxna 
ges möjlighet att utforska olika yrkesgrupper inom scenkonsten. AKT vill visa på den mångfald av 
framtida möjligheter som finns på Malmö Opera, och ska ge en nyanserad bild av de olika 
yrkeskategorierna som finns representerade.  

 
4.    Inspirera andra 

Att utbyta erfarenheter med andra organisationer och kulturinstitutioner i Region Skåne skapar 
lärande, inspiration och utveckling. Genom AKT vill vi öka kännedomen kring arbetet med 
publikutveckling på Malmö Opera och vara en förespråkare för andra aktörer när det kommer till 
delaktighet och inkludering i arbetet med unga och unga vuxna inom kultur.  

Strategi och genomförande  
 
1. Ungt ledarskap 
Det unga ledarskapet förverkligas genom att unga och unga vuxna självständigt planerar och 
verkställer events, workshops och aktiviteter. Genom förtroendet från Malmö Opera och 
regelbundna träffar kan AKT självständigt fatta beslut kring aktiviteter och driva igenom beslut helt 
på egen hand. Det börjar med idéer från medlemmarna själva och slutar i ett genomfört projekt.  
 
2. En mångfald av röster 
AKT har kostnadsfria möten där alla är välkomna. Genom etablerade plattformar både fysiskt och 
digitalt, skapas förutsättningar för att bjuda in alla unga och unga vuxna, oavsett bakgrund eller 
tidigare erfarenhet inom scenkonst. Vi planerar och genomför aktiviteter tillsammans och delar 
uppdateringar och beslut på dessa plattformar, och medlemmarna bjuds in till att vara medskapare i 
samtliga projekt.  
 
3. Scenkonst som framtid 
AKT synliggör framtidsmöjligheterna inom scenkonst och kultur genom en rad olika aktiviteter. I våra 
events, workshops och aktiviteter får unga och unga vuxna möta yrkesutövare och kan således skapa 
sig ett breddat kontaktnät inom scenkonst och kultur. AKT tillhandahåller föreläsningar av olika 
yrkesgrupper vilket inspirerar till framtida yrken och möjligheter inom scenkonst. Unga och unga 
vuxna får själva möjlighet att delta på scen i olika produktioner, skaffa sig erfarenhet för framtida 
studier och arbete. Vi erbjuder praktik samt möjlighet att arbeta i olika projekt inom AKT.  
  
4.Inspirera andra 
AKT genomför event, workshops och aktiviteter lokalt och regionalt, på uppdrag av Region Skåne. 
AKT jobbar även nationellt och globalt för att sprida kunskap och lärande genom uppsökande 
verksamhet. Projektledaren för AKT presenterar arbetet för att hjälpa andra till ett förändrat, 
förbättrat och mer inkluderande arbete med publikutveckling. Medlemmarna representerar AKT på 
seminarier och möten med andra organisationer. Med detta delar vi inte bara berättelser och 
erfarenheter, utan visar också ett arbetssätt som andra kan inspireras av och efterlikna.  

 
 
 


