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Sveriges största musik- och dansturné
öppnar för 2020
Nu fortsätter Studiefrämjandet sitt mångåriga turnékoncept!
Våra karuseller är en unik möjlighet att utveckla sitt eget scenspråk, både för
dans och musik. Det är en karusell som alla får åka och det viktiga är inte
resultatet utan utvecklingen, precis som folkbildning ska vara!
-Studiefrämjandet lägger stor vikt i själva utbytet mellan deltagarna och det
finns heller inga kriterier för vem som får vara med eller inte. Live- och
Danskarusellen är inte bara kul och utvecklande för deltagaren, utan också en

viktig plattform för att främja den bredd och mångfald som vi har på scenen i
Sverige, säger Alfred Kihlberg, huvudansvarig Live- och Danskarusellen.
Förra året deltog fler än 1100 personer över hela landet. Alla som vill stå på
scen, spela musik eller dansa är välkomna med sin ansökan. Under turnén får
alla deltagare kontinuerlig och konstruktiv feedback från andra deltagare,
arrangörer, studiefrämjare och feedback coacher.
Ansök nu och start i januari
Den stora turnéavslutningen för hela landet arrangeras sista helgen i maj.
Livekarusellen och Danskarusellen arrangeras årligen av studieförbundet
Studiefrämjandet i samarbete med fritidsgårdar, föreningar och lokala
arrangörer runtom i Sverige.
Över 200 turnéstopp genomförs i landet för både musiker och dansare. I
januari går startskottet för båda karusellerna i Katapulten. Då står alla
deltagande grupper och artister på scenen samtidigt, på olika håll runt om i
landet!
Livekarusellen
Danskarusellen

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud
av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år
samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet
studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet.
Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19
medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.
Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till
kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som
fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet

ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.
Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö
och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga
deltagare, är kultur - främst musik.
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