Ethno Sweden 2016
Ethno är ett folk- och världsmusikläger för ungdomar mellan 16- 25 år. Ethno Sweden
håller till i Rättvik, precis vid Siljan. Det brukar vara ungefär 100 deltagare varav
hälften från Sverige och resten från olika delar av världen. Det kommer oftast 2-4
representanter från varje land, i år fanns det deltagare från 16 länder och varje
kontinent representerades. Deltagarna var bland annat från Nepal, Vanuatu, Västpapua,
Gambia, Guatemala, Skottland, Kroatien, USA, Palestina, Indien.
Det blev en intensiv vecka fylld med musik, dans och aktiviteter. Under veckans gång
hinns det med väldigt mycket bland annat så dansar vi varje kväll, badar och spelar
ännu mer på nätterna, det hålls konserter och vi har en eftermiddag med
hantverkspyssel som leds av personer från folkmusikens hus i Rättvik. Grundtanken är
att dela varandras kultur och folkmusikskatter via workshops som hålls under dagarna
men även nätterna fylls av musikens språk som vi alla förstår.
Man lär känna varandra under veckans gång och vid slutet är vi en enda härlig familj.
Vi gör allt ihop och man är sällan ensam, därav skapas den fantastiska gemensamheten
som vi alla upplever på Ethno. En del skulle säkert säga att en vecka är alldeles för
kort tid för att något sådant ska uppstå men ungefär halvägs genom veckan händer
något som är svårt att sätta ord på. Helt plötsligt släpper alla gränser och den nervositet
som fanns i början försvinner och det är precis som att vi känt varandra väldigt länge.
Hur man ser ut, hur bra man spelar på sitt instrument eller vilken samhällsklass man
tillhör. Allt det där finns inte på Ethno, alla är bara människor och livet är väldigt
enkelt.
Det som Ethno lämnar efter sig är något vackert inuti, minnen för livet och vänner som
man vet är på riktigt. Det som jag bär med mig är att livet verkligen är värt att leva och
nyfikenheten för andra kulturer, hur andra människor lever sina liv.
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