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Kumba dragplåster när
förortsungdomar intar
Culturen
På lördag bjuder nybildade föreningen Unlimited Guidance på We Connect
Concert på Culturen. Med Pantrarna i Göteborg och Megafonen i Stockholm
bland förebilderna, vill föreningen ta vara på ung skaparkraft i förorten och
ge ungdomar möjlighet att utveckla sina talanger. Förutom Kumba, hip hoptjejen från Skåne som väckt sensation med självbiografiska låten ”I staden”
och som synts i ”Lyckliga gatan”, ställer en uppsjö av lokala artister inom
olika musikstilar upp på festen.
Unlimited Guidance, som bildades i höstas, har redan väckt viss
uppmärksamhet i samband med att de invigde Kulturnatten i september och
ordnade workshops i anslutning till en konsert med Petter ett par månader
senare. We Connect Concert är deras hittills största event.

Initiativtagare till föreningen är Diana Kambugu, kulturentreprenör som
driver företaget Guid2Give som stöttar fattiga ugandiska kvinnor genom att
sälja deras slöjdprodukter i Sverige samt Rashid Kibridge, mer känd som
rapparen Rashy K. Upptakten till lördagens konsert bildade ett besök av
Murat Solmaz från Pantrarna i Västerås i december, i samband med att
Elektra Folkets Bio visade filmen Jag är fan en panter.
– Det var för många det häftigaste de varit med om. Han lyssnade verkligen
på folk, man kände sig sedd och uppmuntrad, förklarar Rashid Kibridge.
Murat Solmaz kommer därför tillbaka på lördag eftermiddag kl. 15.30, för en
gratis visning av filmen på Elektra följd av en inspirationsworkshop.
Konserten börjar kl. 19.
We Connect Concert inleder sportlovet och stöds av Västerås stad,
Västmanlandsmusiken, Culturen och Folkets Bio Västerås.
Tid: lördag 21 februari. 15.30 gratis visning av Jag är fan en panter följt av
workshop med Murat Solmaz från pantrarna. 19.00–21.00 We Connect
Concert.
Musikartister:Kumba Mbye, Rashy K, Shawney Str8ball, Silly Selection,
Oddvibes, Mikklo & TusenFalk, Osten af, Clarrisa, Apee och ray
Djs: M&A
Dansgrupper : Enough Dance Crew,The Thunder Divas Crew (TTDC)
Open mic
Entré: Konserten: 80 kr/medlemmar Unlimited Guidance 50 kr. Fri entré till
film & workshop.
För mer information
Unlimited Guidance – Diana Kambugu, Diana.kambugu@gmail.com, 072932 98 07 och Rashid Kibridge, kibirige_@hotmail.com, 0720-49 40 37
Västerås stad – kultursekreterare Kerstin Klingmann,
kerstin.klingmann@vasteras.se, 021-39 14 65

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett
tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås.
En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan
och tekniken lever i en framgångsrik symbios.
Jobba i Västerås stad
Gå i skola i Västerås
Västerås är årets studentstad

