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El Sistema är en världsomspännande rörelse som med musikens kraft hjälper människor att påverka sina liv till 
det bättre. Verksamheten grundades 1975 i Venezuela och finns i dag i cirka 70 länder. 
 
I Sverige har El Sistema funnits sedan 2010 då den första undervisningen enligt El Sistemas arbetssätt startade 
i Angereds kulturskola i Göteborg. 
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I denna treåriga verksamhetsplan för Stiftelsen El Sistema beskrivs bakgrunden, verksamheten idag och 
planerna för de kommande åren. 
 
Den treåriga verksamhetsplanen beslutas av styrelsen för Stiftelsen El Sistema och ska uppdateras och 
revideras årligen.  
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Eric Sjöström, ordförande, Helena Wessman, vice ordförande, Christina Backman, Sten Cranner,  
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“Det du lär dig i en orkester – övning, disciplin och samspel – är det du behöver  
för att skapa dig ett bra liv också utanför musiken.” 

Gustavo Dudamel, dirigent och initiativtagare till El Sistema Sverige 
 

“El Sistemas integrerande arbete och dess världsomspännande nätverk, från det lilla lokala till det stora 
globala ger oss en bredare insikt och även möjlighet att dela den känslan av delaktighet och samhörighet.  

Att vi kan erbjuda våra elever ett sådant sammanhang gör mig varm och hoppfull.” 
Johannes Lindh, processledare, El Sistema Örnsköldsvik 

 
“Nyanlända kommer genom El Sistema snabbt in i ett sammanhang, innan de lärt sig svenska.  

Även för barn med svenska som första språk ser vi ökade språkkunskaper och skolan märker skillnad på 
barnen som deltagit i El Sistema i förskolan. De är socialt mogna, har lärt sig att lyssna på andra, att  

framträda själva, samarbeta och att fungera i en grupp. El Sistema bryter utanförskap för hela familjen.” 
Ulrica Boije, förskolechef i Hammarkullen 

 
“Det kan tyckas enkelt och kanske självklart men det handlar om att mötas, och om att göra det  

på lika villkor. En kulturell allemansrätt, det är just det som vi vill att vår kulturskola och El Sistema ska vara.” 
Magnus Ekwall, enhetschef, Malmö Kulturskola 
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El Sistema i Venezuela 
 
El Sistemas grundare, José Antonio Abreu, föddes 1939 i Valera i Venezuela. Utöver erkänd ekonom, 
musiker, kompositör, psykolog, filosof, lärare och politiker blev han orkesterledaren som förändrade livet för 
hundratusentals fattiga barn i Sydamerikas favelor med klassisk musik som redskap. Instiftandet av den sociala 
satsningen El Sistema har kommit att uppmärksammas över hela världen. 
 
Efter egna studier i ekonomi och musik grundade José Antonio Abreu år 1975 det som först introducerades 
som ”the Foundation for the National Network of Youth and Children Orchestras of Venezuela”. Det officiella 
namnet nu för El Sistema är ”Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Enligt 
programmet i Venezuela ska eleverna öva och repetera åtminstone fyra timmar varje dag i klassisk 
orkestermusik och körsång efter skoltid och dessutom vara aktiva under veckosluten.  
 
I ett garage 
 
Historien om hur han samlade elva unga musiker i ett garage för att starta detta projekt är en legend i dag och 
de flesta av dessa ursprungsmedlemmar och grundare har stannat kvar i organisationen för att leda och utveckla 
olika delar av verksamheten. En av Maestro Abreus många begåvade elever, Gustavo Dudamel, blir också han 
världsberömd dirigent och ambassadör för El Sistemas spridning i världen. 
 
1979 prisas Abreu i hemlandet Venezuela för sin gärning och med stigande berömmelse – under några år är 
han också landets kulturminister – duggar utmärkelserna och förtjänsttecknen tätt. 1993 får El Sistema 
Unescos internationella musikpris och i maj 2009 föräras Abreu det svenska Polarpriset för sina insatser. Han 
kan också räkna in det ”alternativa Nobelpriset” Right Livelihood Award, Erasmuspriset, Order of the Rising 
Sun, Grand Cordon, The Glenn Gould prize, TED-priset och Puccini international prize till samlingen. Han 
har också förespråkats som kandidat till Nobels fredspris. 
 
1 miljon barn 
 
I dag går närmare 1 miljon barn i den statligt finansierade musikskolan i Venezuela. I de fattigaste kvarteren i 
kåkstäderna placeras musikskolorna, så kallade núcleos, för att göra undervisningen tillgänglig för de minst 
bemedlade barnen och deras familjer. Där finns den sedan, öppen, och många barn kommer varje dag, i flera 
timmar, för att spela och sjunga tillsammans. Klassisk musik, men också traditionell folkmusik. I Venezuela 
finns tusentals El Sistema-orkestrar och den allra främsta, Simon Bolivar-orkestern, turnerar ständigt runt om i 
världen. 
 
Det förebildande systemet, där den som lärt sig till en ny nivå genast får lära ut till den som inte kommit lika 
långt, bidrar till den socialisering som man menar blir avgörande för både det musikaliska resultatet, den 
personliga mognaden och individuella framtiden. Ett ansvarstagande för sin egen – men också andras – 
utveckling. 
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El Sistema i Sverige 
 
Introduktionen av El Sistema i Sverige ägde rum den 9 maj 2009. Då åkte Göteborgs Symfoniker på initiativ av 
sin då nytillträdde chefdirigent Gustavo Dudamel till Angered i Göteborg för att ge två konserter med 
Beethovens 5:e  symfoni i Hammarkullsskolans idrottshall för barn och unga från området. Dudamel – själv El 
Sistema-elev – berättade för den unga publiken hur glad han var över att få möjligheten att få spela Beethoven 
för dem. Han berättade också om den klassiska musikens betydelse för dagens pop, hårdrock, hiphop och visa. 
När sista tonen tonat ut fick orkestern stående ovationer och jubel av barnen varav många aldrig har upplevt en 
konsert eller hört klassisk musik tidigare. 
 
Symfonikernas och Dudamels gästspel i Hammarkullen hade stor symbolverkan för många i stadsdelen och för 
orkestern. Detta var ett nytt sätt att sänka tröskeln in till konserthuset på Götaplatsen. När Camilla Sarner, 
kulturskolechef i Angered vid denna tidpunkt, tackade Göteborgs Symfoniker och Dudamel för gästspelet 
föddes idén om att med musikverksamhet förändra vardagen för familjer som lever i utsatta områden. 
 
Starten i Sverige 
 
Det första El Sistema-programmet startade hösten 2010 i Hammarkullen inom Angereds kulturskola. 
Göteborgs Symfoniker fanns med som garant när man sökte medel för att starta verksamheten. Göteborgs 
Symfoniker tog över huvud taget aktiv del i tillblivelsen av El Sistema i Sverige. Simon Bolivar-orkestern från El 
Sistema i Venezuela bjöds in på en veckas residens på Göteborgs Konserthus med konserter, men gjorde också 
program i Hammarkullen och seminarier för politiker och verksamhetschefer. Göteborgs Symfoniker ordnade 
också i flera år nationella samlingar och seminarier kring El Sistema och var med från starten av Side by Side-
lägret i Göteborg.  
 
Ganska omgående utvecklades en linjär undervisning från förskola till grundskola. Det nya samarbetet fick stor 
uppmärksamhet och spreds till flera stadsdelar i Göteborg – och snart även till andra kommuner i landet. 2011 
startade El Sistema i Malmö och året därpå i Södertälje. Varje år startar nya El Sistema-verksamheter i Sverige. 
I dagsläget finns El Sistema i närmare 30 kommuner – totalt på 40 platser – runt om i hela landet i storstäder 
såväl som på landsbygd och engagerar närmare 10.000 barn och med dom cirka 40.000 familjemedlemmar.  
 
El Sistemas undervisning för barn finns i första hand i kommunala musik- och kulturskolor som med offentliga 
medel har de bästa möjligheterna att erbjuda en lätt tillgänglig och undervisning till låg, eller ingen, avgift. El 
Sistema finns också i skolor och förskolor där El Sistema-undervisning blir en del i en profil och målsättning att 
ge alla barn bättre förutsättningar. El Sistema finns på många platser i Sverige och för att alla barn som spelar 
och sjunger i El Sistema, oavsett var de bor, ska kunna musicera tillsammans så byggs en gemensam 
repertoar. Det innebär till exempel att alla kan spela samma musik när man träffas på gemensamma läger, 
oavsett nivå. Musiken lärs in steg för steg, till slut kan alla ta ett stort musikaliskt kliv uppåt. 
 
Finansiering 
 
Sammantaget finansieras El Sistema-verksamheterna runt om i Sverige av en kombination av flera offentliga 
aktörer. Kulturskolorna –där El Sistema-undervisningen sker – finansieras av kommunen. De olika orkestrar 
som är knutna till undervisningen finansieras i huvudsak av regionerna och landstingen och högskolorna som 
samverkar får medel från staten. Undantaget är Stiftelsen El Sistema, som finansieras med sponsring, projekt, 
bidrag och gåvor.   
 
El Sistema verkar primärt där behoven är störst och bjuder in barn som inte självklart är delaktiga i kulturlivet. 
Barn som inte tidigare kommit i kontakt med den svenska kulturskolan har fått en ingång, inte bara till 
kulturskolan utan också till det svenska samhället och dess kulturinstitutioner. Att förskolan och skolan är en 
engagerad part i El Sistema-verksamheten stärker också kulturskolornas arbete med El Sistema. En röd tråd av 
musik som verktyg för social utveckling att följa från barn till vuxen.  
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Metoden 
 
El Sistema beskrivs ofta metaforiskt och filosofiskt som en fostransmetod baserad på idén om att man genom 
att lära ut orkesterdisciplin främjar social och intellektuell utveckling för individen och skapar alternativ, 
bortom fattigdom och gatans våld och kriminalitet. I förlängningen skapas ett bättre samhälle. 
 
El Sistema finns för att med musikens hjälp ge barn verktyg att skapa sig en bättre tillvaro. Visionen är att ge 
alla barn möjlighet till en positiv utveckling genom musicerande i kör och orkester. Musik är ett av människans 
mest kraftfulla instrument för att förmedla känslor, normer, solidaritet, harmoni och ömsesidig medkänsla. 
Musik förenar, bygger broar och är ett universellt språk för hela mänskligheten. Med musik skapar El Sistema 
en bättre värld. 
 
El Sistema främjar alla barns rätt till att få spela och sjunga tillsammans i orkester/ensemblespel eller körsång 
med repertoar inom främst konstmusik och folkmusik från olika delar i världen. Barnens egna val kan längre 
fram leda till musicerande och skapande i många stilar och genrer. Varhelst El Sistema startar formas 
verksamheten utifrån varje lokal kontext. 
 
Musikaliska möten 
 
El Sistema verkar framförallt där behoven är störst. Alla barn har rätt till och ska få möjlighet att komma i 
kontakt med musik oavsett bakgrund eller var man bor i landet. Gruppen som bästa lärmiljö prioriteras, med 
gemensam målbild som konkret innebär gemensam repertoar, fortbildning och kunskapsbildning. El Sistema 
verkar för integration, demokrati, jämställdhet, jämlikhet och mångfald. El Sistema använder det musikaliska 
mötet som en möjlighet för interkulturell dialog och bjuder in barn och familjer som inte självklart är delaktiga i 
kulturlivet. 
 
Barn ges tid att ta till sig av grunderna i musiken och få fördjupa sitt lärande på ett lekfullt och seriöst sätt, där 
deras kreativitet, energi, skapande, drömmar och konstnärliga utövande tas på samma allvar som i 
professionella ensembler. 
 
Professionella orkestrar och körer involveras i verksamheten och jobbar med förebildning. De äldre och 
erfarna visar och lär de yngre och ofta erbjuder El Sistema speltillfällen minst tre gånger i veckan. Därutöver 
förväntas eleverna att öva hemma. Att öva och repetera ofta är en av grunderna i El Sistema. Därför träffas man 
flera gånger i veckan för att spela tillsammans. El Sistema ser också det musikaliska mötet som en möjlighet till 
interkulturell dialog. Inom El Sistema är barnens familjer en viktig och naturlig del i verksamheten. 
 
I El Sistema lär man sig genom att hjälpa varandra. Den som lärt sig lite mer, hjälper nybörjaren, och på så sätt 
bygger vi tillsammans upp musiken i orkestern och kören. Det är roligt att spela tillsammans och man lär sig 
snabbare när man har någon bredvid dig som kan. Ett tydligt exempel är Side by Side by El Sistema, som 
arrangerades för första gången 2014 och är Sveriges största musikläger som arrangeras i juni varje år i 
Göteborg. Lägret är en del av stadens 400-jubileum. Cirka 2.000 barn, unga, professionella musiker och 
lärare samlas för musicerande och offentliga konserter. Varje år växer både kännedomen och medverkan från 
internationellt håll. Sedan 2016 är Göteborgs Symfoniker huvudarrangör i nära samverkan med Stiftelsen El 
Sistema Sverige och kulturskolorna i Göteborg.   
 
El Sistema samarbetar med många professionella orkestrar och körer i landet. Det innebär olika möten mellan 
musiker och El Sistemas elever, för övning och samvaro och ibland gemensamma konserter, i stora konserthus; 
så kallade sida-vid-sida-konserter. På så vis länkar också El Sistema barnen och deras familjer till samhället och 
kulturlivet. 
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Stiftelsen El Sistema Sverige 
 
Formellt namn är Stiftelsen El Sistema. I dagligt tal används: El Sistema Sverige, och i internationella 
sammanhang: El Sistema Sweden. 
 
Bakgrund 
 
Stiftelsen El Sistema Sverige bildades 2012 av de drivande krafterna Gustavo Dudamel, Camilla Sarner och 
Robin Mannheimer tillsammans med ett antal privatpersoner: Ulf och Lena Aschan, Björn och Kerstin Aschan, 
Jack och Ulla Forsgren, Peter och Karin Hjörne, Anna Mannheimer och Peter Apelgren, Dag och Karin 
Mannheimer samt Per och Karin Settergren. 
 
I stiftelsens stadgar stipuleras att ändamålen för stiftelsen är att ”främja vård och uppfostran av barn och att 
lämna bidrag för undervisning och eller utbildning genom att som en del i den globala rörelsen El Sistemas 
vision genom musik medverkan till att utveckla och skapa en positiv social förändring i barns liv”. Stiftelsens 
säte, ska enligt stadgarna, vara i Göteborg och i styrelsen ska bestå av fem till sju personer varav en ska vara 
verkställande direktören för Göteborgs Symfoniker. 
 
Med ett letter of support från El Sistema i Venezuela stödjer stiftelsen utvecklingen av El Sistema-program i 
Sverige och fungerar som ett sammanhållande nav. El Sistemas varumärken definieras av en 
varumärkesplattform, en namnpolicy och ett grafiskt profilprogram. Dessa ska vägleda samarbetspartners som 
använder sig av  El Sistemas arbetssätt och pedagogik och visa vad El Sistema står för. 
 
Verksamhet 
 
Stiftelsen håller samman och värnar, sprider och utvecklar, utbildar och kvalitetssäkrar El Sistema i Sverige. 
Med Letter of Support från grundaren J. A. Abreu har stiftelsen tagit på sig ansvaret att representera El Sistema 
i Sverige och i världen. Varumärket är skyddat och ägs av stiftelsen.  
 
För att hålla samman El Sistema i Sverige knyts samarbeten med alla intressenter som vill vara med. Stiftelsen 
verkar aktivt för att bygga allianser för samverkan mellan olika parter: 

• Stat/landsting/regioner/kommuner 
• Akademin 
• Civilsamhället 
• Näringslivet 
• Samarbetspartners 

 
Under de första åren hade stiftelsen möjlighet att ekonomiskt stötta igångsättandet av El Sistema runt om i 
Sverige tack vare stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Idag erhåller stiftelsen stöd från bland andra SEB, 
Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur, Theodor och Hanne Mannheimers fonder, Gålöstiftelsen och 
Stiftelsen Signatur. 
 
Redan från början har stiftelsen arbetat med bistå med metod- och kompetensutveckling. På de följande 
sidorna redogörs för stiftelsens vision, verksamhetsidé och  aktiviteter. 
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Vision och verksamhetsidé  
 
Vision 
 
Stiftelsen El Sistema Sverige ska vara den självklara och mest kompetenta organisationen i Sverige gällande 
kunskapsspridning, information och utveckling av El Sistema-metoden i alla kommuner där sådan verksamhet 
bedrivs. Stiftelsen ska också bidra till den internationella utvecklingen av El Sistema. 
 
Alla stiftelsens aktiviteter ska ytterst leda att fler barn och unga får ett rikare liv genom musik. Målet är att 
uppnå en större mångfald på scener och i publiken och att vara en komplettering av den infrastruktur som finns 
för musikliv och utbildning i förskola, kulturskola, högre utbildningar för lärare och det professionella 
musiklivet.  
 
Verksamhetsidé 
 

• El Sistema Sverige är den nationella, samlande kraften och paraplyorganisation för El Sistema och El 
Sistema-inspirerade verksamheter i Sverige och den organisation som företräder Sverige i 
internationella El Sistema-sammanhang. 
 

• El Sistema Sverige äger, vårdar och värnar varumärket El Sistema i Sverige. 
 

• El Sistema Sverige säkrar en framtida utveckling av El Sistema-metoden i Sverige genom att ansvara 
för utbildning, fortbildning och stöd till de skolor, lärare och pedagoger som bedriver El Sistemas 
arbetssätt.  

 
• El Sistema Sverige ansvarar för den konstnärliga utvecklingen av El Sistema-metoden genom 

samarbete med universitet och högskolor i Sverige och arbetar med förebildande El Sistema-
verksamheter. 

 
• El Sistema Sverige stödjer de som vill sprida eller verka för El Sistema genom samarbeten och 

samverkan med musikutbildningar på alla nivåer, hela civilsamhället, men också musiker, orkestrar, 
körer och andra kulturaktörer. 

 
Konstnärlig grund 
 
Ron Davis Alvarez, dirigent, violinist och pedagog från Venezuela och fostrad i El Sistema under ledning av 
grundaren J.M. Abreu, är sedan 2016 konstnärlig ledare för El Sistema Sverige.  
 
Uppdraget är att främja den musikaliska utveckling i Sverige.  Det görs bland annat genom 
repertoarutveckling, kvalitetssäkring, role models/förebildsverksamheter och metodutveckling, både 
nationellt och internationellt. 
 
Den konstnärliga grunden utgår från ett antal nyckelord, som bildar kärnan: 

• Passion: vi ska inspirera varandra och andra med vår entusiasm 
• Högsta kvalitet: vårt mål är att eftersträva högsta kvalitet 
• Integritet: vi ska vara ärliga och sanna mot oss själva 
• Lärande: vi tar vara på varje tillfälle att lära oss mer och av varandra 
• Respekt: vi behandlar alla med respekt 
• Ansvar: vi tar ansvar för våra handlingar 
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Följande åtta olika musikaliska kunskapsnivåer är implementerade från Venezuela och används idag i Sverige: 
• Pre school 
• Beginner 
• Basic 
• Intermediate 
• Upper intermediate 
• Pre advanced 
• Young leaders 
• Advanced 
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Mål och aktivitetsplan 2019-2021 
 
Mål 
 
El Sistema Sverige ska under perioden verka för att: 
 

• Fler platser i Sverige erbjuder El Sistema-metoden i sina kulturskolor 
• Fler barn i Sverige ska få gå i El Sistema-undervisning 
• Den musikaliska kvaliteten bland El Sistema-elever ska öka 
• Kännedomen om El Sistema ska öka inom musikområdet och i samhället  
• Framtagandet av en nationell kartläggning och analys av El Sistema i hela Sverige  
• Utveckla en gemensam repertoar för de olika nivåerna 
• Regionala musikläger äger rum 
• Inrätta en nationell ungdomssymfoniorkester för den högre nivån av El Sistema-elever 
• Aktivt skapa och utveckla internationella utbyten och stöd till El Sistema-program i andra länder 

 
Interna mål under perioden för El Sistema Sverige: 
 

• Organisationen ska utvecklas 
• De finansiella förutsättningarna ska förbättras  

 
El Sistema Sverige ska på längre sikt verka för att: 
 

• Initiera en infrastruktur för talangutveckling i samverkan med de professionella orkestrarna 
• Fler barn och unga går vidare till fördjupningsutbildningar inom musik på gymnasial och 

eftergymnasial nivå 
• Etablerade förebildsorkestrar inom alla kunskapsnivåer finns över hela Sverige 
• Kontinuerligt utveckla repertoarbanken 
• Ungdomar med El Sistema-bakgrund når en professionell nivå som musiker  
• Utveckla ett nätverk nationellt med gemensam repertoar och god kontakt med tidigare El Sistema-

elever som ambassadörer och mentorer 
• Ökad genrebredd inom El Sistema och musikterapeutisk verksamhet etableras på flera platser 

 
Strategier 
 
För att uppnå målen ska aktiviteterna i planen genomföras, utvärderas och kontinuerligt omprövas och 
utvecklas.  
 
Alla aktiviteter ska genomsyras av ledorden: 

• Kvalitet 
• Relevans 
• Effektivt resursutnyttjande  

 
Aktiviteterna ska stämma överens med stiftelsens vision och bidra till stiftelsen uppfattas som den mest 
kompetenta och relevanta organisationen i Sverige gällande kunskapsspridning, information och utveckling av 
El Sistema-metoden.  
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Målgrupper för de olika aktiviteterna 
 

• Barn och unga inom El Sistema 
• Barn och unga utanför El Sistema 
• Befintliga El Sistema-verksamheter 
• Nya, blivande El Sistema-verksamheter 
• Chefer och ledare inom musik- och kulturskolor 
• Pedagoger, lärare 
• Högskola, universitet 
• Musik- och kultursektorn 
• Finansiärer 

 
Aktivitetsplan 
 

Förebildsverksamhet/role models 
Kontinuerlig utveckling av förebildsverksamheter/role models genom att aktivt arbeta med kvalitet och 
fördjupning i existerande verksamheter. För närvarande är kulturskolorna i Södertälje och Malmö samt 
förskolorna i Hammarkullen i Göteborg, liksom Drömorkestern i Göteborg utvalda förebildsverksamheter. 
Syftet är att exemplifiera och bjuda in övriga kulturskolor att ta del av arbetet och dess effekter. Målet är att 
utveckla fler förebilder samt att initiera nya samarbetsprojekt, till exempel Solorkestern för barn med särskilda 
behov. 
 

Konferenser/seminarier 
Aktiv medverkan vid konferenser, kurser, workshops, både nationellt och internationellt. Syftet är att öka 
kunskapen kring El Sistema i en rad olika sammanhang för att så många som möjligt ska få kunskap om El 
Sistema och inspireras. I nationella sammanhang kan Almedalsveckan, Folk och kultur, Riksting för 
västerländsk konstmusik, Kulturskoleträffar, Kulturskolerådet vara intressanta. Även aktivt  deltagande i de 
internationella samtalen gällande den musikaliska utvecklingen inom Sistema Europe. 
 

Kartläggning 
Initierande av en nationell kartläggning som får fram fördjupad kunskap kring utbredning, resultat och effekter 
för att visa på tio års El Sistema-verksamhet i Sverige. Den musikaliska nivån och utvecklingen ska också 
kartläggas.  
 

Workshops/inspirationsdagar 
Stiftelsen arrangerar och skräddarsyr kontinuerligt fortbildning, informationsdagar och inspirerande 
workshops för såväl lärare som elever i kulturskolor, skolor och förskolor som bedriver eller startar El Sistema. 
 

Lärarnätverk 
Lärarnätverket bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Syftet är att dela repertoar och utveckla en 
repertoarsamling för olika kunskapsnivåer på en nationell nivå. Stiftelsen ska initiera en repertoarbank och 
även framtagning av nya kompositioner och arrangemang.  
 

Nätverksträff 
Ska genomföras två gånger om året, på olika platser i landet i samarbete med lokal verksamhet. Ledare och 
chefer inom El Sistema erbjuds möjlighet till  kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
 
                 El Sistema Academy  
Ska genomföras en gång om året. Erbjuder fördjupad kompetentes- och metodutveckling för lärare och 
pedagoger. Ännu större internationell spridning på både föreläsare och deltagare ska eftersträvas. 
 
  



	 11	

El Sistema Day 9 maj 
Firas nationellt varje år för att uppmärksamma Gustavo Dudamels initiativ att starta El Sistema i Sverige. 
Lokala firande ska uppmuntras och informeras om och aktiviteterna delas och uppmärksammas främst via 
sociala medier. Stiftelsen bidrar med ett eget evenemang. 
 

El Sistema Play 
Syftet är att sprida kunskap, tips och idéer om El Sistemas undervisningsmetoder genom att göra 
instruktionsfilmer, som finns kostnadsfria att tillgå via www.play.elsistema.se. Kontinuerlig utveckling, 
produktion av filmer och spridning, 4-6 filmer per år.  
 

Internationell utbildningsresa  
För att sprida kunskap och bidra till metodutveckling bör en utbildningsresa arrangeras en gång per år till en 
internationell förebildsverksamhet. Lokala El Sistema-representanter runt om i Sverige ska erbjudas möjlighet 
att deltaga. Som komplement kan enskilda lärare erbjudas att följa med på arbetsresor. 
 

Jubileum – 10 år med El Sistema i Sverige 
Firas enligt planerna i Hammarkullsskolans idrottshall i Angered hösten 2020 med jubileumskonsert och 
anslutande seminarium. Arrangörer är Göteborgs Symfoniker och Stiftelsen El Sistema Sverige i samarbete 
med kulturskolorna i Göteborg och Göteborg & Co. Med anledning av jubileet ska en bok/skrift tas fram. 
 

El Sistema Sveriges Nationella Ungdomssymfoniker 
Målet är att under perioden skapa en ny nationell ungdomsorkester med talanger från El Sistema-programmen 
från hela Sverige för att visa på musikens kraft och för att inspirera barn och unga att nå sin fulla potential. 
Ungdomssymfonikerna ska ha internat ett antal  per år och värdskapet kommer att rotera mellan de olika 
programmen som ett i taget får bjuda in till sin stad.  
 

Regionala musikläger 
Stiftelsen ska främja att regionala musikläger arrangeras runt om i Sverige. Syftet är att ge engagerade elever 
möjlighet att intensifiera sitt musicerande och motivera de olika lokala El Sistema-eleverna. 
 

Side by Side by El Sistema 
Norra Europas största musikläger äger rum i juni varje år i Göteborg. Arrangör sedan 2016 är Göteborgs 
Symfoniker i samarbete med Stiftelsen El Sistema Sverige och kulturskolorna i Göteborg. Stiftelsen ska fortsatt 
samverka väldigt nära och ingå i konstnärligt råd och i styrgrupp. Ron Davis Alvarez fungerar också som en av 
huvuddirigenterna i samband med lägret. 
 

Lobby/påverkan 
Sker kontinuerligt genom möten och sammankomster, på konferenser och seminarier, se ovan, samt i möten 
med politiker, andra beslutsfattare och potentiella finansiärer.  
 
                 Kommunikation och PR 
Kommunikation av egna aktiviteter och nyheter om verksamheterna i Sverige samt annat som berör El Sistema 
nationellt sker på www.elsistema.se, i sociala medier (facebook och instagram) samt i bloggar och nyhetsbrev. 
Mediakontakter upprätthålls lokalt, nationellt och internationellt för att berätta om nyheter av allmänintresse. 
Kommunikation sker också direkt till El Sistemas utövare, lokalt som globalt, via den digitala plattformen El 
Sistema Play där publikation av informationsfilmer för fri användning sker. 
 

Finansiering 
Aktiva insatser för långsiktigt offentlig finansiering, liksom ekonomiskt stöd från sponsorer, privatpersoner, 
fonder, stiftelser och andra aktörer ska göras. 


