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Popkollo firar 15 år med festival för alla åldrar 
Popkollo är musiklägret för tjejer och transpersoner som startades i Hultsfred 2003 på initiativ av 
artisten Marit Bergman. I år fyller Popkollo 15 år och firar med att anordna festival på Nalen i 
Stockholm den 24 februari. Det blir en heldag och kväll fylld av workshops, panelsamtal, liveakter 
och DJs och vänder sig till alla åldrar. 
 
Det började i Hultsfred 
Året var 2003 när Marit Bergmans idé om ett musikläger för tjejer förverkligades på den lilla festivalorten 
Hultsfred och 19 deltagare i åldern 10-16 år samlades under tio intensiva dagar för att spela musik 
tillsammans. Lägret blev en succé och spred sig snabbt till flera ställen runtom i landet. I dag är Popkollo 
en rikstäckande organisation med medlemsföreningar på 16 orter som gör verksamhet för 500 deltagare 
årligen.  
 
Närmare 4000 tjejer och transpersoner har gått Popkollo 
Under sina 15 år har Popkollo hunnit med att arrangera 222 kollon för 3874 deltagare. 775 ledare har 
jobbat med kollona, 861 band har bildats och tusentals låtar skrivits, repats och framförts. Förutom 
sommarkollona, som är huvudverksamheten, ligger Popkollo bland annat bakom satsningar som Vem 
kan bli producent - verksamhet för att förändra normerna i producentvärlden, och Musik som mötesplats - 
Popkollo för nyanlända tjejer och transpersoner. 
 

- Popkollo vill att alla ska ha samma möjligheter att skapa, spela musik och ta plats i 
musikvärlden. Vi kommer fortsätta skapa de arenor och sammanhang som behövs för att det ska 
kunna hända, även de kommande 15 åren, säger Nathalie Appadu, ordförande i 
riksorganisationen Popkollo som själv gick Popkollo som 14-åring. 

 
Festival med godbitar från kolloverksamheten 
15-årsfirandet äger rum på Nalen i Stockholm och på programmet finns mycket praktiskt att prova på, 
bland annat en låtskrivarworkshop med Maia Hirasawa och DJ-workshop med DJ Suck ma titties. På 
kvällen blir det fest och på scen ser vi bland andra artisten, låtskrivaren och producenten Beatrice Eli, 
som gästat Popkollo och Vem kan bli producent vid flera tillfällen: 
 

- Att medverka på popkollo har varit så inspirerade! Jag tror det är oerhört viktigt att det finns 
trygga platser där tjejer och transpersoner får tillgång till teknik, kunskap och gemenskap, säger 
Eli. 

 
Nathalie Appadu fortsätter: 

- Vi vill att festivalen ska vara ett tillfälle för de som kanske är nyfikna på popkollo men inte vågat 
ta steget att anmäla sig till ett kollo att komma och prova på workshops, träffa oss ledare och 
kunna ställa frågor. Även vuxna som aldrig varit aktiva inom organisationen men kanske hört 
talas om oss och är intresserade av det politiska och feministiska arbete vi driver - programmet 
innehåller något för alla oavsett ålder, musikalisk erfarenhet eller ingång i Popkollo, säger 
Appadu avslutningsvis. 

 



Popkollo Festival fakta 
Datum: 24 februari 
Plats: Nalen, Stockholm 
Tider: 10-02 (dagsprogram 10:00-18:00, kvällsprogram 20:00-02:00 (åldersgräns 18 år eller från 13 år i 
vårdnadshavares sällskap) 
Program:  
Workshops: Låtskrivande, DJ, Musikproduktion, Ukulele, Kör, HBTQ (med fokus på T) m.m. 
Panelsamtal: 15 år med Popkollo, Upphovsrätt, Musik som mötesplats, Vem kan bli producent, Andra 
Popkollon i Europa 
På scen: Beatrice Eli, Hen-Ingvarz, Katthem, Baby baby bullshit + Hemlig gäst! 
DJ:s: DJ MeiYáo, DJ SUCK MA TITTIES m fl 
Mer info: festival.popkollo.se  
 
Tillgängliga för intervjuer: 
 
Jon Aagaard Andersson 
Projektledare Popkollo Festival, frilansande skribent, poet och konstnär. Har på senaste tiden jobbat 
mycket med normer inom det egna transcommunityt med fokus på vithet och maskulinitet. 
Pressbild: www.popkollo.se/press  
 
Nathalie Appadu 
Juridikstuderande, spelar i banden Glenn Echo och Putikka och ordförande i riksorganisationen Popkollo. 
Deltog på Popkollo första gången som 14-åring 2007.  
Pressbild: www.popkollo.se/press  
 
Liv-Marit Bergman 
Artist, låtskrivare och initiativtagare till Popkollo. Medverkar på Popkollo Festival i panelen 15 år med 
Popkollo. 
Pressbild: http://www.mynewsdesk.com/se/livenation/images/marit-bergman-pressbild-2017-875974  
 
Maia Hirasawa 
Artist, låtskrivare och har medverkat som gäst på Popkollo sedan tidigare. Medverkar i en 
låtskrivarworkshop på Popkollo Festival. 
Pressbild: http://www.headstomp.com/node/3408  
 
 
Övergripande presskontakt Popkollo Festival: 
Jon Aagaard Andersson - 08-42 00 52 32 
jon.aagaard.andersson@popkollo.se  
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