
RUM-RIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER

RUM - Riksförbundet Unga Musikanter är en av Sveriges största ungdomsorganisationer med ca 

30 000 medlemmar. RUM samlar barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller 

spelar teater. RUM:s vision är att vara ett förbund där vinsten ligger i personlig, social och kreativ 

utveckling och som möjliggör möten för alla barn och unga, med musik och kultur som 

gemensam nämnare.  

Vad gör RUM?  

• Vi ordnar kurser, konserter, workshops, festivaler och mycket annat kul för våra medlemmar.  

• Vi samtalar med politiker och myndigheter i frågor som är viktiga för musicerande unga.  

• Vi ger våra medlemmar råd i frågor som rör musik, organisation och ekonomi och arbetar för 
medlemmarna och deras föreningars utveckling.  

• Vi skapar kontakter mellan våra medlemmar både i Sverige och utomlands. 

MusikRUM - Vår egen festival!  

MusikRUM är vår musik- och kulturfestival för barn och unga. Här samlas unga deltagare från hela Sverige för 
att inspireras och utvecklas tillsammans på roliga workshops, konserter och mycket mer. Festivalen riktar sig 
till åldrarna 6–25 och är precis som alla RUM:s verksamheter helt alkohol- och drogfri.    

Läs mer på www.musikrum.se 

Framtidens Musikpris  

Framtidens Musikpris instiftades av RUM för att uppmärksamma dem som ger barn och unga chansen att 
utvecklas inom musik och kultur. Priset delas årligen ut till pedagoger, eldsjälar, organisationer, skolor, 
ensembler och unga som skapar möjligheter för ett rikt och blomstrande framtida musikliv.   

Läs mer på www.framtidensmusikpris.se 

Landslaget i blåsmusik  

Varje sommar får unga i åldern 15–25 år från hela Sverige chansen att spela tillsammans i Landslaget i 
Blåsmusik, en av RUM:s äldsta verksamheter. Under två veckor möts unga musikanter från hela Sverige för att 
musicera på hög nivå och utvecklas tillsammans. Det är intensiva repetitioner och veckorna avslutas med en 
konsertturné. Uttagningarna till Landslaget sker genom provspelningar under våren.   

Läs mer på hemsidan www.rum.se/var-verksamhet/landslag/ 
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Kurser, läger, frossor och allt däremellan! 

Det händer massor av roliga och spännande saker i våra 25 distrikt! Det är här mycket av RUM:s verksamhet 
sker, det ordnas bland annat workshops, läger, temadagar, festivaler och mycket mer. Från distrikten kan våra 
medlemmar även söka olika typer av bidrag för att kunna åka till RUM:s aktiviteter eller på aktiviteter som 
andra organisationer gör i samarbetet, med RUM:s olika distrikt.   

Exempel på distriktsaktiviteter: 

• Folkmusikworkshops 

• Dirigentkurser 

• Orkesterläger 

• Kammarmusikläger 

• Saxofonfrossor  

• Trumpetfestivaler 

• Låtskrivarkurser 

• Ungdomsbarockorkester   

. . . och mycket mer.   

Är du morgondagens ledare?  

RUM vill att unga ska engagera sig och få utvecklas som individer. Därför har vi skapat 
ledarskapsutbildningen SPETS. Utbildningen fokuserar på ledarskap och personlig utveckling, så som 
gruppdynamik, teambuilding, feedback, ledar- och främjar tekniker, förenings-och mötesteknik och mycket 
mer. Läs mer på  

www.rum.se/var-verksamhet/utbildning/ 

RUM:s medlemmar....  

…. får chansen att utvecklas musikaliskt och personligt.  

…. kan delta i roliga aktiviteter över hela landet.  

… träffar nya vänner och har kul! 

För att kunna göra allt detta behöver alla föreningar och distrikt engagerade personer som kan sitta i styrelser 
och skapa aktiviteter, är det du? Är du inte medlem, se nedan hur du blir det, och är du redan medlem, prata 
med din förening och ditt distrikt idag för att se vad just du kan bidra med. 

Bli medlem i RUM!  

För att bli medlem i RUM behöver du vara med i en förening.  
Det är föreningen som kontaktar RUM och ansöker om medlemskap. 

Är du inte med i någon förening?  
Det är lugnt, vi hjälper dig gärna att starta en. 

Mejla till medlem@rum.se så får du mer information
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