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Scen för rock, pop, dans och
performance
I Österåkers kommun har musiken och musikutbildningar länge haft en framträdande plats. En
stor mängd barn och ungdomar, i vår barnrika kommun, sysslar med musikutövning. Många
spelar i band och ensembler. Musikskolan är en viktig faktor i detta. Nu senast så erhöll Popskolan
(en del av musikskolan) priset som årets företagare. Österåker har bidragit till unga människors
utveckling inom musiken och bidragit till att Sverige behåller sin framträdande internationella
plats som musiknation. Många unga har gått vidare och blivit erkända som musiker. Även dans,
teater och revy har sina givna platser i kulturyttringarna i kommunen.
När man vill gå vidare och utveckla sig som musiker eller som band/grupp är det mycket viktigt
att få göra framträdanden för publik. Där får man ett mått, genom publikens feedback, på hur
långt man kommit sin utveckling. Man ges möjlighet att analysera, förändra och förbättra sig och
sin grupp. Även dans, performance och show har sin plats på en större scen. Men framför allt är
det rock, rap och pop.
I Österåker/Åkersberga finns ett antal små scener och så Berga Teater. De små scenerna är
kopplade till olika specifika musikverksamheter (kommun, företag etc). De räcker inte till för
större konserter. Berga Teater är mer en teater och eventlokal.
Det finns kommuner runt o m i landet som skapat musikscener som låtit tala om sig och gett bra
bidrag till kommunens musikintresserade och utövare. 1 vår närhet finns Satelliten i Sollentuna
och Nova i Vallentuna.
Socialdemokraterna menar att det bör skapas en musikscen av rang i vår kommun. Där rock-,
rap- och popkonserter, show- och dansföreställningar inför publik kan genomföras.
En scen av den här karaktären, tror vi, för med sig många fördelar.
Band, grupper, ensembler eller individer får möjlighet att pröva sin förmåga i ett
offentligt sammanhang, med större publik.
Det kan ytterligare gynna utvecklingen till entreprenörskap för unga utövare. Att kunna
leva på musik, musikproduktion, arrangemang, marknadsföring mm.
Genom att ha en lokal scen kan ungdomar vara på konserter i sin hemkommun, vilket
kan bidra till positiv social kontroll.
Österåkers kommun ger sitt bidrag till det svenska musikundret.
DIY (Do It Yourself) får en skjuts framåt.
Kan underlätta för grupper/band/individer som inte har så stora resurser att få visa upp
sin förmåga.

Mot bakgrund av detta yrkar vi:
- att Österåkers kommun utreder möjligheterna att skapa en scen för rock, pop, rap, dans, show
och performance.
För Socialdemokraterna

Anders Pettersson

