
Peter Apelgren + 600 barn.



Idén är: När ni investerar i ett av dessa konstverk, så har 
det i konsten redan investerats i tid och engagemang av en 
konstnär. De medskapande barnen har investerat med sin 
stora vilja att hjälpa andra barn, de med mindre ekonomiska 
förutsättningar. Konstverket har nu ett ekonomiskt och ett socialt 
värde. Tillsammans har vi investerat i barn och ungas framtid. 
Ovärderligt.

Dubbel 
utdelning när 
ni investerar 
socialt.



Peter berättar.
Det blev nästan 40 målningar till slut. Hade jag förstått vilket jobb det skulle bli, 
så kanske jag skulle tänkt mig för innan jag glatt utropade: 

- Vi skulle kunna göra någon slags bilder av barnens och mina målningar, som 
vi arbetar fram under Side by Side-lägret. Vi blandar helt enkelt upp dem med 
alla intryck från hela klabbet!

- Men nu är det klart, nästan, så när som på tre till fem målningar som är under 
en arbetsprocess. Den med gubben med paraplyet och hajen, den med de gröna 
bladen och fåglarna (där vill jag ha in lite näckroser, men inte hunnit med det) 
och den med något slags bord med kossorna till vänster och en kvinna med 
prickig bikini i mitten. Ja, de är inte färdiga tyvärr. Sorry, men man är ju inte 
mer än människa? Men...jag vill visa dem ändå! Kanske någon vänlig själ tänker: 
- Ja, den målningen kanske inte är så dum ändå och han ska ju göra färdig den, 
det har han ju lovat! Och sen går ju pengarna till något så bra som till barn. 
Barn som inte har det så välbeställt. Så, ja. Chansa!

- Jaha. Då var det väl inget mer?

- Jo! Tack alla barn som varit med och skapat dessa målningar. Tack till alla 
goda vänner i Osby som ställt upp. Tack till Andreas och Billes. Tack till Johanna 
och Tommy. Tack till Anna, min älskade hustru som tagit hand om allt när jag 
jobbat med målningarna i Osby. 
Ja, det är säkert fler som bör tackas, men jag ringer och gör det när jag kommit 
på det! Med ryggskott, men glad.

/Peter

 

Tillsammans har de skapat konst för alla barns rätt till konst, musik och kultur. 39 
tavlor kommer att säljas till förmån för att barn med ekonomiska begränsningar 
ska få möjligheten att delta i El Sistema och på Side by Side by El Sistema.
Projektet startade när Peter Apelgren och barnen först arbetade tillsammans 
under Side by Side-lägret som är en av jubileumssatsningarna inför Göteborgs 
400-årsjubileum. 

Genom musik, konst och kultur bygger vi broar mellan människor, kulturer och 
kontinenter.

 Peter Apelgren 
 + 600 barn.



1. 
Memory and Remembering 

100 000 kr

   

4. 
Dancing Business
100 000 kr

2. 
Tea Party

100 000 kr
SÅLD

3. 
The Swimming Business
100 000 kr



5. 
Fear and Courage
100 000 kr

7.
Button, pins and Bill the Boy
100 000 kr
SÅLD

6. 
Lucky Ones
100 000 kr

8. Toys and Treasures
100 000 kr



11. 
The Jugglers Rope
100 000 kr

10. 
Hearthug Adventure
100 000 kr

12. 
Public Parks Cricket
100 000 kr

9. 
Librarians
100 000 kr



13. 
Tame or Wild
100 000 kr

14. 
Frolicsome Creatures
100 000 kr

15. 
Business on the sand 1.
100 000 kr

16. 
Morning Faces
100 000 kr



17. 
Skating Rink
100 000 kr

18. 
Essays of Child Life
100 000 kr

19. 
New Book of Importent
100 000 kr

20. 
Point the Toes
100 000 kr
*work in progress



21
 Combination of Colour

100 000 kr

22. 
Black Cat of Ours 
100 000 kr
*work in progress

23. 
Romulus and Remus
100 000 kr

24. 
Big Shrimp Gulen
100 000 kr



25. 
Between a finger and an Apple

100 000 kr

26. 
Little shoulders talking

100 000 kr

27.
 Black mongrel named Scott 
100 000 kr

28. 
I have not forgotten
100 000 kr
*work in progress



29. 
Small seaside garden
100 000 kr
*work in progress

30. 
The childs real fount of happiness liesin the sense of security
100 000 kr

31. 
In These Days
100 000 kr

32. 
First few years this might be true
100 000 kr
SÅLD



33. 
Ouite obviously

100 000 kr

34. 
Say goodbye to piggies
100 000 kr

35. 
Inflicted by her Baby-mind

100 000 kr
* work in progress

36. 
The little sister
100 000 kr



KONTAKT

Kontakt för köp av konstverk:
Stiftelsen El Sistema

Camilla Sarner, verksamhetschef
camilla@elsistema.se

Kontakt med informatör för projektet:
Johanna Ericsson

johanna@elsistema.se

Kontakt med Peter Apelgren:
Cicci Stenborg, CSNöje, Agent

cicci@csnoje.se

Samtliga tavlor kan beskådas på El Sistemas hemsida
www.elsistema.se

37. 
Star-sprangled sky above
100 000 kr

38. 
Probably the first of our earliest memories
100 000 kr



Sedan El Sistema startade som ett förortsprojekt i Hammarkullen i Göteborg 
2010, i samverkan med Göteborgs Symfoniker, har en ideell riksorganisation, 
Stiftelsen El Sistema, byggts upp med stöd från Svenska Postkodlotteriet. Stiftelsen 
har under dessa år initierat starten av El Sistema-program i 17 kommuner, på 
26 platser. El Sistema finns där det mest behövs.

Totalt har 7000 barn genom El Sistema fått möjlighet till musikutbildning i svenska 
musik- och kulturskolan och tillgång till kulturlivet oavsätt socioekonomisk förut-
sättning eller var i Sverige man bor. Det är viktiga kliv på vägen från utanför-
skap till innanförskap. 

De lokala El Sistema-verksamheterna finansieras med offentliga medel. De sam-
arbetar med det regionala kulturlivet som bidrar med professionell kultur genom 
möten, samspel, konserter, läger och festivaler. Universitet och högskolor bidrar 
med forskning, kompetensutveckling och internationella utbytesprojekt. 

Stiftelsen utgör ett nav som håller samman rörelsen i Sverige. 

www.elsistema.se

Stiftelsen El Sistema

ELSISTEMA

Jubileumslägret Side by Side by El Sistema

Side by Side by El Sistema är ett internationellt sommarläger där barn och unga 
möts för att spela, sjunga och skapa tillsammans. Föräldrar och familj är också 
delaktiga under lägret.

Under lägret möter barn och ungdomar etablerade musiker och konstnärer som 
leder workshops, repetitioner och konserter. Man förebildar varandra, utvecklas 
tillsammans, får ny inspiration och kunskap. 

Side by Side by El Sistema är en del av Göteborgs 400-årsjubileum. Det firas 
genom att tillsammans göra staden till en ännu bättre plats. Side by Side smyg-
startade med ett sommarläger redan 2014 och under 2015 sammanstrålade  
3000 barn och unga från 16 länder. Hela vägen till jubileumsåret 2021 kommer 
lägret att växa med målet att förena 30 000 deltagare från hela världen. 

Huvudarrangör för Side by Side by El Sistema är: Göteborgs Symfoniker

www.sidebysidegoteborg.se

SIDE BY SIDE
BY EL SISTEMA SWEDEN



Stiftelsen El Sistema vill 
tacka alla som har gjort detta projekt möjligt.

Insideout, Stockholms Auktionsverk, Svenska Mässan,
Göteborgs Symfoniker och P. PR&Communications 
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ELSISTEMA


