Unga musiker ordnade egen
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I helgen arrangerades ett event
på Perrongen för Världens
Barn. Det var releaseparty för
nyinspelningen av ”We Are The
World” med Ida Gärling, Karin
Karlsson och andra unga musiker.

Det var Ida Gärling och Karin Karlsson som
höll i lördagens event på Perrongen under
temat “We Are The World”. 27 ungdomar
i åldrarna 8–24 har tillsammans spelat in
en skiva och en musikvideo till låten med
samma titel.
Allt överskott från försäljningen går
oavkortat till Världens Barn. Elisabeth
Rambrant från denna organisation var på
plats och berättade om vad pengarna ska
gå till, att de vill få bort barnsoldater och
att dessa ska tillåtas att istället gå i skolan.
Hon berättade också att barn som föds
med hiv i Indien lämnas bort och inte ens
barnhemmen vill ta emot dem.
Pengarna som kommer in till Världens
Barn ska hjälpa barnsoldater att få gå i
skolan och hjälpa till att sprida kunskap om
hiv och aids för att smittade barn inte ska
kastas ut från sina familjer.

Gemenskap och inspiration

Under kvällen visades musikvideon för alla
besökare och i videon får vi se gemenskapen
mellan ungdomarna som varit med och
genomfört projektet.
Matilda Meedendorp, en av besökarna, är
nöjd med kvällen. Hon tyckte att videon var
bra och fin. Vi undrar om hon blev inspirerad
till att göra något liknande, och det skulle
hon kunna tänka sig att göra. Matilda tyckte
att stämningen var bra och mysig, alla var
där av samma anledning.
På Perrongen fanns en bössa där man
kunde skänka pengar till Världens Barn,
och även köpa biljetter för att få en av de
inspelade skivorna, som tyvärr inte hade
hunnit komma. Om man inte var där
under kvällen kan man köpa skivan hos
Katrineholms-Kuriren, Kulturskolan eller i
caféet på Perrongen.

Bråda dagar

Det har varit mycket jobb för Ida Gärling
och Karin Karlsson. Tre veckor efter
att de bestämt sig för att göra projektet
flyttade Karin till Nya Zeeland, för att
vara utbytesstudent. Allt fick därför göras
under bara två veckors tid, men mycket har
hunnits med, som att ordna stämmor och
söka rättigheter för låten.
– Vi hoppas på att få bra respons, att folk
tycker att det är en bra sak och värt att
skänka pengar för, säger Ida.
Emelie Lindström

I världen. Den moderna tekniken gjorde
att Karin Karlsson (ovan) kunde vara med
på ”We Are The World”-partyt från Nya
Zeeland där hon befinner sig. Ida Gärling
(nedan) delade ut rosor till deltagarna som
kommit till Perrongen där det också bjöds
på musik och mingel. Bilder: Maja Primdahl

