Verksamhetsberättelse 2006
Spiritus Mundi är en kulturförening som har till syfte att förbättra integrationen i Malmö samt att öka
förståelsen för och toleransen av olika samhällen och kulturer. Musik är grunden som arbetet bygger på.
Det är en fristående organisation, men som finansieras av ESF-rådet, AF kultur och fyra stadsdelar; SI,
Li/Bo, Ro och Fo, i Malmö. Spiritus Mundi startade sin verksamhet 2003. Under 2004 startade föreningen
ett kulturellt utbytesprogram mellan Sverige och flera länder i Mellanöstern och turnerade i Jordanien,
Oman och Bahrain.

I projektet Möten Musik Mångfald arbetade vi med elever i årskurserna 4-9 i fyra stadsdelar i Malmö. Alla
barn, ca 15 000, fick uppleva en konsert på Palladium med våra musiker; sammanlagt ett 30-tal konserter
på Palladium under 2006. I vår lokal och ute på skolorna hade vi "Det goda mötet", där elever från olika
stadsdelar möttes i övningar och lek. Förberedelser inför CD-projektet, där 150 elever får komponera text
och musik som vi sedan spelar in professionellt i vår studio, gjordes. Projektet Möten Musik Mångfald
avslutas 30 september 2007.

Kulturambassadörsutbildningen pågick under hela 2006 med undervisning i islamologi, global engelska,
ledarskapsutveckling,

change

management,

team

building,

presentationsteknik

och

kommunikationsfärdigheter. Ett antal gästföreläsare med särskilt inspirerande syfte höll i föreläsningar. Ett
20-tal personer har deltagit i utbildningen, som har som syfte att ge deltagarna den kunskap som krävs
för att vara en länk mellan två eller flera personer/grupper med olika bakgrunder. En kulturambassadör
hjälper människor att kommunicera med varandra och är mogen att hantera, kommunicera och förhandla
i en mängd krävande situationer.

Kulturutbyten och samarbeten med Egypten, Bahrain, och Dubai, inleddes. Fyra kulturambassadörer
besökte nämnda länder och samtalade med och spelade för regeringsmedlemmar och religiösa ledare,
t.ex. Egyptens kulturminister och Grand Mufti Dr. Ali Gomaa.

Förutom konserterna på Palladium för skolbarn, uppträdde Spiritus Mundi på en mängd scener, bl.a. två
gånger under Malmöfestivalen, på Sofiero slott under "Den stora trädgårdsfesten", i Globen under "VM i
samarbete" och på Rådhuset i Malmö på Sveriges kommuners och landstings årliga kulturkonferens.
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