
      
	  
	  
I	  Love	  Music	  Camp	  –	  ett	  camp	  för	  ungdomar	  med	  funktionsnedsättning	  
	  
Prova	  på,	  upptäck	  och	  lär	  dig	  vad	  det	  handlar	  om	  att	  arbeta	  inom	  upplevelseindustrin!	  
	  
Under	  1	  dag	  ger	  vi	  ungdomar	  mellan	  13-‐20	  år	  möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  det	  mesta	  inom	  musik,	  
film	  &	  TV.	  Du	  får	  t.ex.	  jobba	  i	  några	  av	  Sveriges	  finaste	  studios,	  klippa	  musikvideos,	  skriva	  
låtar	  och	  ”jamma”	  med	  kända	  artister.	  Vi	  kommer	  ge	  en	  inblick	  i	  hur	  det	  går	  till	  att	  jobba	  
”backstage”	  men	  också	  få	  känna	  på	  att	  vara	  artist/musiker.	  Alla	  deltagare	  kommer	  få	  sitt	  
material	  som	  de	  har	  gjort	  under	  campet.	  
Du	  kommer	  få	  bekanta	  dig	  med	  arbeten	  som:	  
	  

• Musikproducent	  
• Studiotekniker	  
• Artist	  
• Musiker	  
• Bildproducent	  
• Låtskrivare	  

	  
Funktionsnedsättning	  behöver	  inte	  alls	  vara	  någon	  begränsning	  i	  dessa	  sammanhang.	  Det	  
handlar	  bara	  om	  att	  bryta	  fördomar	  om	  vad	  personer	  kan	  och	  inte	  kan.	  Vi	  vill	  genom	  detta	  
camp	  ge	  en	  orientering	  i	  upplevelseindustrin	  och	  i	  förlängningen	  locka	  fler	  personer	  med	  
funktionsnedsättning	  till	  denna	  bransch,	  genom	  utbildning	  och	  därefter	  arbete.	  
	  
Campet	  arrangeras	  av	  Stage4you	  Academy	  och	  våra	  medarbetare	  kommer	  att	  ansvara	  för	  
genomförandet.	  Som	  deltagare	  kommer	  du	  också	  få	  träffa	  artister,	  producenter,	  låtskrivare	  
och	  andra	  personer	  som	  jobbar	  inom	  branschen.	  	  
	  
Campet	  ligger	  onsdagen	  den	  28	  oktober	  på	  Stage4you	  Academy	  kl.	  08.00-‐18.30.	  
Frukt,	  fika	  och	  dricka	  ingår,	  medtag	  egen	  lunch	  (uppvärmningsmöjligheter	  finns).	  
	  
Anmälan	  till	  campet	  sker	  på	  vår	  hemsida	  www.ilovemusiccamp.se	  där	  kan	  du	  också	  hitta	  mer	  
information.	  Sista	  anmälningsdag	  4	  okt.	  Det	  finns	  endast	  20	  platser	  så	  anmäl	  dig	  idag!	  
	  
Om	  du	  vill	  kontakta	  oss	  direkt;	  kontakt@ilovemusiccamp.se	  eller	  lina@stage4you.se	  
tel	  0486-‐41669	  
	  
”Välkommen	  till	  vårt	  camp	  och	  låt	  dig	  inspireras	  av	  en	  spännande	  bransch,	  full	  av	  
möjligheter.”	  
	  
//Maxe	  Axelsson	  
Stage4you	  Academy	  


