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Skandinaver bakom musikaliska möten mellan israeler och palestinier
En svensk, en dansk och en norsk åker till Jerusalem. Nej, det är inte början på en Bellmanvits, utan berättelsen
om tre skandinaviska musikstudenter och deras arbete med att föra samman israeliska, palestinska och
skandinaviska musiker. Nya musikaliska möten ska hållas varannan månad utanför Jerusalem.
I september åkte Petter Rylén, Anne Marte Eggen och Matias Wolf Andreasen till Beit Jala utanför Jerusalem. Där träffade de
fyra israeliska och tre palestinska musiker. Det var det tredje mötet sedan 2009 musikerna emellan.
– Den här gången pratade vi om ämnen vi inte berört tidigare, som konflikten mellan Israel och Palestina, berättar Anne
Marte Eggen, musiker från Norge.
Men allt startade i oktober 2009. Då deltog Anne Marte Eggen och Petter Rylén i Malmöföreningen Spiritus Mundis projekt
Our Songs for Tomorrow. Tretton skandinaviska, israeliska och palestinska musiker repeterade, komponerade och framförde
musik tillsammans. Mötet gav blodad tand. 2011 träffades de igen i Tallinn, Estland, även denna gång i regi av Spiritus Mundi
under projektnamnet Music on Troubled Grounds.
Resultatet av mötet i Beit Jala, som deltagarna till stor del finansierade själva, är en långsiktig plan till ett helt nytt initiativ i
området. Målet är att nya möten ska hållas i Beit Jala varannan månad för att föra samman fler israeler och palestinier
genom musik och samtal. Det första mötet sker redan den 27 oktober.
– Bara att mötet nu i september inträffade var stort. Att vi lyckades forma planerna om hur vi vill fortsätta i framtiden är
ofattbart spännande och inspirerande, säger den svenske deltagaren och musikern Petter Rylén entusiastiskt.
Även andra planer finns för framtiden. Under hösten sprider Spiritus Mundi Music on Troubled
Grounds vidare till Sydafrika. De skandinaviska, israeliska och palestinska deltagarna åker i januari till
Seshego, Sydafrika för att fördjupa relationen och ta in och dela med sig av musik och kultur med
sydafrikanska deltagare.
– Vi vill dela med oss av våra berättelser och vår tro på musiken som en väg igenom vad som tycks
vara omöjliga situationer, säger Petter Rylén om den stundande resan till Sydafrika.
För mer information kontakta Emma Hansson på emma@spiritusmundi.nu eller 040-24 05 05 eller Petter Rylén på
petter.rylen@gmail.com
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