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Höstbrev
Världsorkester välkomnas i det Sörmländska kulturlandskapet
Operainitiativets planer att göra Södermanlands län till ett experimentområde för musikens och kulturens positiva krafter att påverka integrationen har fått sitt första konkreta gensvar.
I slutet av augusti fattade Flens kommun beslut att med lokala kulturmedel stödja planen att skapa en
Världsorkester under ledning av musikern Lutte Berg som har erfarenheter av liknande projekt i både
Italien och Kenya men numera flyttat tillbaka till sin barndoms trakter i Flen.
Redan har insamlandet av musicerande migranter börjat och förhoppningen är att kunna uppvisa
minst en slagfärdig orkester med cirka tjugo musikanter med egna instrument, redan under första hälften av 2016.
Meningen med projektet är att åtskillnader människor emellan, som tenderar att cementeras och skapa
motsättningar, skall upphävas och att i stället positiva vibrationer får tillfälle att spridas såväl bland de
"egna "som bland gammalsvenskar. Vidare skall på detta sätt konkret visas att vardagslivet vid sidan
av arbetets mödor kan fyllas med humana kontakter som långsiktigt ger positiva socioekonomiska effekter.
Detta är början på "Open Opera" spåret som avser locka även andra kulturaktiviteter att pröva sin
förmåga att bygga på drömmen om att bidra till det Nya Sveriges utveckling mot ett fortsatt öppet
och mångkulturellt samhälle men med svenska värderingar som grund.
Det hör till bilden att Flens enhälliga nämndbeslut om bidrag överklagades av en lokal SD-politiker
redan efter någon dag under åberopande av påstådda formella fel. Försöket att härigenom stoppa ett
integrationsarbete får ses som en politisk aktivitet som ändå tyder på att projektet tas på allvar som ett
verksamt medel mot bl.a. rasmotsättningar.
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Operainitiativet vill särskilt tacka: Jacob Wallenbergs Stiftelse, Elisabeth Douglas,
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