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MEME: 

Music Empowerment Mobility & Exchange 

Vol. 2 

 

 
 

Vad är MEME Vol. 2? 
MEME Vol 2 är ett samarbetsprojekt och ungdomsutbyte mellan 12 europeiska organisationer 

och finansieras av EU-programmet Erasmus+. Alla deltagande organisationer arbetar för att 

stärka unga och för ett jämlikt samhälle genom att arrangera musikkollon för unga tjejer och 

transpersoner. MEME-kollot är ett internationellt musikläger med över 100 deltagare, ledare 

och arrangörer från mer än 10 länder! Det första MEME-kollot ägde rum i Berlin 2018 och 

arrangerades då av Ruby Tuesday. 

 

● MEME Rock Camp vol. 2 arrangeras av Stelpur Rokka på Island i en liten by som heter 

Hvanneyri, 80 km från Reykjavík från måndag den 5 augusti till måndag den 12 augusti 

2019. Alla deltagare kommer den 5:e augusti och åker hem den 12:e augusti.  

 

MEME rock camp är ett samarbetsprojekt, vilket betyder att alla medverkande organisationer 

är med och bidrar i planering, genomförande och uppföljning av kollot. Värdorganisationen 

Stelpur Rokka står för lokaler och utrustning, boende, mat och logistik och har dessutom 

erfarna arrangörer och volontärer som stöd. 

 

Ledare och arrangörer från de medverkande organisationerna kommer ha roller som 

bandcoacher, instrumentcoacher, gruppledare, workshopledare, ha hand om kvällsaktiviteter, 

samlingar, kökstjänst och allt annat som krävs för att få ihop kollot. Kollot är en möjlighet för 

dig att växa som ledare och arrangör i en internationell kontext, lära dig nya saker, dela 

erfarenheter och ge och få stöd av andra! Här finns en mindmap över de olika ledar-rollerna: 

https://mm.tt/1213820641?t=LsS6Kg4bVy  

 

Alla medverkande ledare och volontärer ansvarar för välbefinnandet och säkerheten för alla 

deltagare under hela MEME Vol. 2.  

 

Vem kan åka på MEME rock camp? 
● MEME rock camp är för deltagare som är 16-30 år och ledare i alla åldrar 

● Kollot är för cis- och transtjejer och kvinnor 

https://mm.tt/1213820641?t=LsS6Kg4bVy
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● Transpersoner och icke-binära inklusive transkillar och män 

● Unga och vuxna med intersexvariation 

● Prsoner som generellt har färre möjligheter och förebilder i musikscenen och samhället i 

stort 

 

Deltagaravgift 

Det kostar inget att delta.  

 

Lokaler 

Lokalerna som kollot håller till i, innehållet på kollot och transport i anslutning till kollot är 

tillgängligt för personer som använder rullstol (se beskrivning nedan) och övriga anpassningar 

kommer göras för att säkerställa tillgängligheten för alla som åker. Det kommer också finnas 

möjlighet att få stöd från resurspersoner, personliga assistenter och tolkar 

 

Vad händer på MEME rock camp? 
MEME är en vecka långt och det finns tre inriktningar: 

 

Göra musik och spela i band 

8-10 replokaler kommer vara utrustade med utrustning och musikinstrument. Du  

kommer få instrumentworkshops och repa och har tillgång till en egen replokal hela 

veckan. Du kommer skriva låtar tillsammans med ditt band och om du vill kan du spela 

med ditt band på avslutningskonserten på lördagen. 

 

Media och dokumentation 

Det kommer finnas ett film, dokumentations- och mediacenter. Här kommer det finnas 

datorer, kameror, inspelningsutrustning med mera. Du kommer dokumentera kollot i 

film, genom intervjuer, text och foto. Du kommer lära dig om storytelling och att göra 

film. 

 

Arrangörskap 

Du kommer lära dig om arrangörskap, projektledning och hur du kan starta egna 

projekt, internationellt eller i din hemmamiljö. Du kommer tillsammans med kollots 

koordinatorer arrangera två evenemang: en konsert med lokala band under kollot och 

avslutningskonserten med banden som bildats under kollot. Du kommer lära dig om 

antidiskriminering, konflikthantering och organisering. 

 

Du väljer en av dessa inriktningar men kommer också ha möjlighet att gå på workshops från de 

andra inriktningarna. 
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På kvällarna kommer ni kunna titta på film tillsammans, gå på konsert med lokala band, göra 

konst och pyssla, yoga, spela spel, dansa och sjunga! Det kommer också finnas tid att se de 

vackra omgivningarna, gå promenader, bada, ta det lugnt och hänga och ha egen tid.  

 

Ledarna kommer hjälpa till med språket vid behov. Engelska kommer vara ett andra eller tredje 

språk för nästan alla. Vi kommer ta oss tid att se till att alla förstår vad som sägs. Före kollot 

kommer vi som åker från Popkollo ha ett skype-möte för att lära känna varandra lite. 

 

Var äger MEME rock camp rum? 

Kollot äger rum i en liten by som heter 

Hvanneyri, som ligger 80 km från Reykjavík, 

Island huvudstad. Det tar ungefär 1h och 10 

min med bil från stan. Från flygplatsen tar 

det ungefär 1h och 40 min med bil. 

 

På dagarna och kvällarna kommer vi hålla till 

i en stor byggnad som tillhör Islands 

jordbruksuniversitet. Vi kommer ha tillgång 

till olika rum i olika storlekar som är utrustade med allt vi behöver för att repa, arrangera och 

jobba med media. Det kommer också finnas större samlingssalar, en matsal, ställen att hänga 

på och avslappningsrum. 

 

 

 

 

Vi kommer sova i delade rum/små lägenheter i olika storlekar, alla med badrum och duschar. En 

del av rummen finns i huvudbyggnaden, andra i mindre byggnader i området. Allt boende 

kommer vara nära huvudbyggnaden, max 500m men oftast kortare. 
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Avslutningskonserten kommer vara i en gammal lada i området! 

 

Tillgänglighet: 

Kolloaktiviteterna kommer äga rum i huvudbyggnaden. Byggnaden är tillgänglig, rymlig och lätt 

att ta sig runt i. Entrén är utrustad med ramp och en bred automatisk dörr. Byggnaden är fyra 

våningar högt med hiss till alla våningar. Hissens mått är 90 cm bred och 145 cm djup. 

 

De flesta dörrar inomhus är 88 cm breda och har låga trösklar. I huvudbyggnaden finns 

tillgängliga könsneutrala toaletter och duschar utan nivåskillnad (se foton nedan). Matsalen är 

rymlig och det finns soffor och bekväma fåtöljer runtom i byggnaden. 

 

   

En av soffgrupperna i huvudbyggnaden.           Tillgänglig toalett i huvudbyggnaden. 

 

 

Tillgängliga duschar i huvudbyggnaden. 

 

Tillgängliga sovsalar kommer finnas. Mer detaljer om det senare. 
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Vi vill gärna möta alla särskilda behov som finns och uppmuntrar dig därför att dela dina behov 

med oss. 
 
Övrig information: 

Isländska somrar kan vara ganska kyliga - eller varma - vi vet aldrig! Augusti har som högsta 

medeltemperatur 13 grader celsius (55 F) och som lägsta medeltemperatur 8 grader celsius (47 

F).  

 

Vi rekommenderar att packa varma tröjor, sockar, mössor, vantar, regnjackor och vattentäta 

skor. Vi kan hjälpa till om du saknar något! Inomhus kommer det alltid vara varmt och skönt - 

hus på Island är uppvärmda med geotermisk energi :) 

 

Den närmaste mataffären finns i närmsta byn Borgarnes, ungefär 15 min bort med bil. Vi 

kommer ordna dagliga resor till mataffären. Vi kommer också ha en liten kolloshop i 

huvudbyggnaden med basvaror och snacks. 

 

Det finns trådlöst internet i alla byggnader.  

 

Ungefär 10 min bort med bil finns en 

simbassäng med varmt vatten från naturliga 

heta källor i  närheten. Det finns också en 

större kommunal simbassäng i Borgarnes. 

 

De närmsta omgivningarna är väldigt vackra 

med många möjligheter att gå på längre 

promenader. Det finns också en 

utomhus-sport-anläggning. 

 

 

 

Resa: 

Popkollo kommer hjälpa till att arrangera din 

resa och boka flyg till Island. Stelpur Rokka 

(värdkollot) kommer arrangera resa till och 

från flygplatsen och övriga resor på Island.  

 

Det tar ungefär 3-4 timmar att flyga till Island 

från Europa, beroende på var du flyger från. 
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Kostnader: 

Att delta på MEME rock camp är kostnadsfritt för dig. Resor och transporter på Island ingår, 

såväl som tre måltider per dag, boende, allt innehåll, utrustning och material på kollot. 

 

Varför MEME? 

Alla medverkande organisationer är medlemmar i Girls Rock Camp Alliance (GRCA). GRCA är ett 

internationellt nätverk med över 100 olika rock camps, liknande Popkollo, över hela världen. Vi 

har lärt från varandra kring att arrangera kollon. Med MEME-projektet vill vi fortsätta att lära 

från varandra på ett väldigt praktiskt sätt, genom att faktiskt arrangera ett kollo tillsammans. Vi 

vill involvera och uppmuntra unga att vara en del av denna internationella rörelse. Vi vill föra 

samman människor och skapa utrymme för att uttrycka oss själva, tro på oss själva, testa nya 

saker, lära känna nya personer och ha kul! Vi vill skapa en plats där vi kan experimentera med 

musik, media och arrangörskap. 

 

Alla som deltar i MEME-projektet har möjlighet att påverka hur det blir. Vi vill skapa utrymme 

där vi kan se varandra och ta ansvar för våra egna handlingar. 

 

 

***Vill du vara med och planera MEME?*** 

Hör av dig till oss! 
 

Medverkande organisationer: 

Stelpur rokka! / Iceland (Leading partner 

and hosting partner) 

Girls Rock Finland / Finland  

Girls Rock Dublin / Ireland 

Girls Rock London / UK 

Rock Donna / Finland 

Popkollo / Sweden 

Pink Noise / Austria 

Fundacja Pozytywnych Zmian / Poland 

Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja / 

Poland 

ATEM / Germany 

LOUD / Norway 

Femix/ Serbia  

https://www.girlsrockcampalliance.org/

