MUSIKLÄGER FÖR
TJEJER & TRANSPERSONER
10–18 ÅR

Inga
per
a
k
s
n
u
förk
att
r
ö
f
s
v
krä
delta!

För en jämställd
musikscen
Popkollo är en ideell organisation som arrangerar
sommarkollo och andra musikverksamheter för tjejer och
transpersoner. Vi vill erbjuda en trygg ingång i musikens
värld för grupper som är underrepresenterade där idag,
och våra kollon riktar sig både till de som aldrig har hållit
på med musik tidigare och de som redan har spelat en del.
Vårt mål är en jämställd musikscen – och i förlängningen
ett jämställt samhälle.
Popkollo startades i Hultsfred 2003 och består idag
av en riksorganisation som samlar ideella lokalföreningar runt om i landet. Lokalföreningarna
arrangerar varje år ett gäng sommarkollon, höst-,
sport- och påsklovskollon och andra aktiviteter
på olika orter i Sverige. Alla Popkollos ledare
har genomgått en ledarutbildning och lärt sig
smarta tips och trix för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla att vara med och
vara kreativa tillsammans.

Vadå »Pop«?
»Pop« i vårt namn står för
populärmusik – allt från punk
och metal till hiphop och r’n’b till
visor och jazz och till… pop!
På Popkollo får du en bred introduktion till musikens värld och
vilken musikstil som är fokus
beror på dig och de du spelar
med.

Hur funkar det?
På ett popkollo får du prova att spela olika instrument, bilda band och repa med
hjälp av handledare, skriva låtar, delta i workshops med musiker, producenter och
artister, spela in och spela live. Du behöver inte ha spelat tidigare för att delta!
Det finns kollon med och utan övernattning och åldern varierar från 10–18 år.

Våra olika typer av kollon
Vi har kollon med olika inriktningar, för olika åldrar och med eller utan övernattning. Vi anordnar även kollon online. Kollon med övernattning är 7–10 dagar långa
och då ingår boende och mat. Kollon utan övernattning är 4–7 dagar långa och du
sover hemma.
Popkollo 10–14 år och 12–16 år
En bred introduktion i musikens värld för dig som antingen är nybörjare eller
har spelat förut.
Popkollo Fortsättning 14–18 år
För dig som antingen gått Popkollo en eller flera gånger förut eller är nybörjare
över 16 år.
Popkollo särskild inriktning 14–18 år
För dig som vill fokusera lite extra på en viss genre eller teknik. I år kan du välja
mellan Folkmusik, Hiphop, Producent och Rock/Punk.

Vad kostar det?
Vi tycker att alla som vill och behöver ska kunna
gå på Popkollo. Därför har vi en glidande skala på
deltagaravgiften, där du och dina vuxna själva
avgör vad ni kan betala.
Priser 2021:
Popkollo med övernattning 7–10 dagar
(inkl mat och boende): 1500–7500 kr
Popkollo utan övernattning 4–7 dagar:
150–2500 kr
Popkollo online: 150–2500 kr
Om den lägsta avgiften är för hög finns
det en Popkollofond där du enkelt kan
ansöka om att få lägre avgift. Detta sker
i samband med anmälan till kollot och du
får besked om avgift samtidigt som ditt
antagningsbesked.

Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsformuläret för det kollo du vill gå på
vår hemsida www.popkollo.se. Antagningen till våra sommarkollon sker i olika
omgångar under våren tills alla platser är fyllda. När du får antagningsbesked
beror på när du anmäler dig:
Anmälan 10 feb–8 mars: besked 9 mars
Anmälan 9 mars–5 april: besked 6 april
Anmälan 6 april–3 maj: besked 4 maj
Efter 4 maj sker antagning löpande en gång i veckan,
och när du får ditt antagningsbesked har du en vecka
på dig att bekräfta din plats. För att ha störst chans att
få en plats på det kollo du vill gå är det bra att anmäla dig så tidigt som möjligt.

Covid-19
Popkollo följer aktivt händelseutvecklingen kring Coronaviruset/COVID-19 och
gör en löpande riskbedömning. Givetvis följer vi de rekommendationer som råder
inför och under varje kollos genomförande. Det går att läsa mer om åtgärder och
anpassningar på vår hemsida. Om ett kollo ställs in eller om en deltagare inte kan
delta på kollo med anledning av nya restriktioner, sjukdom eller symtom kopplat
till Covid-19 finns möjlighet att få tillbaka deltagaravgiften.

sommarkollon 2021
Kollon med övernattning

Kollon utan övernattning

12–16 år
Malmö, 28 juni–4 juli
Jokkmokk, 5–10 juli
Tjörn, 5–11 juli
Umeå, 20–29 juli

10–14 år
Borås, 21–24 juni
12–16 år
Göteborg, 21–24 juni
Stockholm, 12–16 juli

14–18 år
Kungälv, 28 juni–4 juli
Tjörn, 5–11 juli

14–18 år
Göteborg, 13–17 juli

Särskild inriktning, 14–18 år
Rock/punk, Kungälv, 28 juni–4 juli
Folkmusik, Åsa, 12–18 juli

Särskild inriktning, 14–18 år
Hiphop, Göteborg, 13–17 juli
Producent, Stockholm, 26–30 juli
Kollon online

@popkollo
#popkollo

Särskild inriktning, 14–18 år
Producent, 12–16 juli
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INFO & ANMÄLAN:
WWW.POPKOLLO.SE

UDSP

ONS

OR 2
02 1

:

