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Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 

Vårt uppdrag 

Kultur kan beskrivas – om nu kultur kan låta sig beskrivas – som allt det som får 

människor och sammanhang att växa och utvecklas genom en mängd olika 

uttrycksformer.  



Inom kulturpolitiken finns ofta en risk att se på kultur/musik som något som tjänar ett 

annat syfte. Den kulturpolitik som tillämpas inom institutioner, förvaltningar och 

myndigheter är dessutom ofta utbudsorienterad och vänder sig till åskådare och 

konsumenter istället för deltagare och medskapare. Till skillnad från den offentliga 

kulturpolitiken vill vi ta vår utgångspunkt i deltagandet, delaktigheten och kreativiteten 

och hävda kulturens egenvärde. Bilda vill skapa en ny plattform för att främja och 

företräda deltagarkulturen, något som i hög grad är bortglömt av många övriga 

aktörer.  

Kultur- och musikarbetet i Bilda bärs av andra kvaliteter än de som är omedelbart 

mätbara i begrepp som bra eller dåligt. Upplevelsen, utvecklingen, individen och 

gruppen bär på kvaliteter som är omätbara. Att ge röst åt livet, det som bär och det 

som tär, i olika konstnärliga former är en av de viktigare kuggarna i 

samhällsmaskineriet, ett hälsotecken för människa och samhälle. 

Som studieförbund vill vi vara tillgängliga och till nytta inom de kulturella 

uttrycksformer som efterfrågas både av våra medlemsorganisationer och av 

samhället. Vi har inte möjlighet till spetskompetens inom varje genre vi arbetar med, 

men vi tar ett gemensamt ansvar för att samla kompetensen i organisationen 

I Bilda har vi valt fem områden där vi vill utveckla kompetens och verksamhet, och 

där vi ska bli synliga och kända för kvalitet. Dessa områden är pop/rock, 

folkmusik/folkdans, körmusik, hiphop och hantverk. 

Nulägesbeskrivning 

Bilda bedriver verksamhet i alla länets kommuner. Vi erbjuder ett brett utbud av 

kulturprogram och studiecirklar. Kulturprogrammen har varierande innehåll, allt från 

sång och musikkaféer till utställningar om Mellanöstern. Intresset för körsång är stort, 

inom länet möts ett flertal körer i Bildas regi. För att ge körerna möjlighet att utvecklas 

och inspireras, samt ge nya sångare möjlighet att prova på denna kulturform, är Bilda 

en av de drivande krafterna i Växjö gospelfest.  

Vi bedriver barnmusikverksamhet på flera håll i länet. För att utveckla densamma har 

Bilda anordnat kurs i barnrytmik. Vi är med och arrangerar låtspelsläger (folkmusik 

och folkdans) och blåsarläger (brassmusik) på Hjortsbergagården i Alvesta kommun. 

Till dessa läger kommer barn och ungdomar från hela regionen. 

 

Verksamhet utifrån ett mångfaldsperspektiv 

Bildas devis är ”ingen växer utan möten”. Vi tror att det är genom möten med nya 

människor som vi själva växer. När människor möts som inte brukar träffas uppstår 

nya tankar och idéer. Ett utbyte som inte bara utvecklar personerna som möts utan i 

förlängningen hela samhället. Därför är det oerhört viktigt att erbjuda mötesplatser för 

”oliktänkare”. Varje år är vi med och bidrar till att arrangera ett stort antal 

kulturprogram. Här möts människor från olika bakgrunder kring intressanta föredrag, 



konserter eller samtal. Till exempel finns Bilda med i föreningen Spiritus som arbetar 

för att skapa mötesplatser för människor där man kan föra samtal om aktuella ämnen 

och livsåskådning i vår tid. 

Bilda finns även med i Flysam – nätverket för flyktingfrågor. Detta är en 

frivilligorganisation som arbetar med mångfalds- och integrationsfrågor i Kronobergs 

län. Under 2010 arrangerades en utställning om ”5 i 12-rörelsen” på Växjö 

stadsbibliotek. Bilda arrangerade föreläsningar och workshops i samband med detta. 

Bl.a. kan nämnas Somalisk folkdans, Arbete med bistånd och jämställdhet i 

Afghanistan samt kvinnlig könsstympning. 

Bilda har sedan lång tid tillbaka kontakt och utbyte med Mellanöstern. Det innebär 

bland annat studieresor, kulturutbyte och studieverksamhet. Sedan 1991 har Bilda ett 

studiecenter i Jerusalem. 

Våra medlemsorganisationer bidrar till verksamhetens mångfald. Vi samarbetar både 

med frikyrkor, ortodoxa kyrkor, katolska kyrkan samt fria grupper. Detta gör vår 

verksamhet unik utifrån ett mångfaldsperspektiv. 

Samarbeten och nätverk 

Bilda finns på plats i hela länet och deltar i de lokala folkbildningsråden i varje 

kommun för att på bästa sätt kunna finnas med och utveckla verksamheten i 

kommunerna. 

I Kronobergs län har vi 35 medlemsorganisationer som vi kontinuerligt samverkar 

med, samt ytterligare distriktsorganisationer och nätverk som också verkar i 

Kronobergs län. 


