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Umeå tar makten över musiken
Tidigare i vår släpptes nyheten om att jämställdhetsprojektet Makten Över
Musiken utökar sin verksamhet till Umeå, Göteborg och Malmö. Nu drar
verksamheten igång med full fart. Idag öppnar ansökan till de lokala
mentorskapsprogrammen.
I Umeå är det kulturföreningen Humlan som lokal projektledare kommer att
jobba för Makten Över Musikens mål att skapa en mer balanserad
representation och luckra upp föreställningar kring vilka som har makten inom
branschen. Verksamhetens första steg blir att starta upp ett lokalt
mentorskapsprogram där kvinnor som beﬁnner sig i början av sin karriär får
coachning och kunskapsutbyte av en mer senior mentor. På sikt kommer
verksamheten även utökas med seminarier och workshops öppna för alla.
– Kulturföreningen Humlan har länge jobbat för en mer jämställd musikscen
och ser Makten Över Musikens intåg i Umeå som en positiv kraft för att utbilda
kvinnor bakom scenen och på så sätt lyfta fram grymma kvinnor och göra
musikscenen mer jämställd, säger David Forsman på kulturföreningen Humlan.
Ansökningsperioden är öppen 18/4 till 1/5.

Om Makten Över Musiken
Makten Över Musiken är en organisering för ökad jämställdhet inom musikbranschen
som startade 2012. Projektet bedriver mentorskapsprogram, seminarier och
workshops riktade mot kvinnor som är verksamma inom branschen, exempelvis på
bokningsbolag, skivbolag, musikförlag och som managers. I år är första året som
verksamheten breddas från Stockholm till Umeå, Göteborg och Malmö
Vad är Mentorskapsprogrammet?
Makten Över Musiken vill förändra inifrån och driver årligen mentorskapsprogram för
kvinnor som tänker sig en framtid inom musikbranschen med fokus på kreativa roller
och på ledarpositioner. Mentorskapsprogrammet är till för dig som vill bredda ditt
nätverk och ta några kliv framåt i din strävan efter en framtid där du vill verka. Vad är
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då inte bättre än att kunna utbyta erfarenheter och tankar med någon som hängt
med ett tag?
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