Arrangemanget anordnas av kommunens folkhälsosatsning i samarbete med
barn - och utbildningsförvaltningen och ABF
För mer information kontakta Catherine Forsberg, folkhälsosamordnare
Telefonnummer: 076 125 83 94 eller catherine.forsberg@nynashamn.se

Kulturdagarna anordnas av kommunens folkhälsosatsning i samarbete med
ABF. Kulturdagarna startar den 26 april och håller på till den 4 maj.
Syftet är att lyfta fram den kultur som finns bland Nynäshamns barn och
ungdomar samt de arenor som arbetar med att barn och ungdomar har en
möjlighet att utföra kultur. Dessutom kommer dagarna att ha preventiva
inslag då flertalet aktörer som arbetar förebyggande för att förbättra
hälsoläget i Nynäshamn kommer att medverka.
Se närmare program för kulturdagarna på:
www.nynashamn.se/kommunen/folkhalsa/kulturdagar

ATT VARA EN OSÄKER
TONÅRING TILL ATT BLI EN
VÄRLDSSTJÄRNA
Anette Olzon, sångerska i det
världsberömda bandet Nightwish håller
föredrag för årskurs nior och gymnasiet
under kulturdagarna

Stadshusplatsen 1, 149 81 Nynäshamn
Tel 08-520 680 00, kommunstyrelsen@nynashamn.se, www.nynashamn.se

Program
Onsdag den 27 april

Torsdag den 28 april
Fredag den 29 april

Kl 8.00-11.00 Sunnebyskolan
Kl. 12.30-14.30 Vanstaskolan
Kl 8.00-10.00 Viaskolan
Kl. 11.00-14.00 Gröndalskolan
Kl. 8.00-10.00 Gröndalskolan
Kl .12.30-13.30 Nynäshamns
gymnasieskola

Anettes föredrag är en berättelse från hennes liv som tonåring till
hennes liv idag som sångerska i det världsberömda bandet
Nightwish. Hon kommer att berätta om hur hon har arbetat med att
stärka hennes självförtroende och hur hon fått styrkan att våga
satsa på sig själv.
Anette kommer att berätta om sig själv samtidigt som hon vill
skapa en dialog med eleverna. Anettes föredrag håller på i ca 50
minuter och hon kommer att besöka alla ungdomar i årskurs nio
samt gymnasiet i Nynäshamns kommun.

Bakgrund till föredraget
Som tonåring upplevde Anette att hennes tjejkompisar
inte gillade henne. Hon blev inte slagen men utfryst.
Resultatet blev många timmars gråt hemma efter skolan,
ont i magen och en känsla av att inte vara tillräckligt bra.
Självförtroendet började vackla och Anette började arbeta
på en fasad som inte riktigt stämde överens med den tjej
hon var inom sig. Ett antal jobbiga år som tonåring med
ett dåligt självförtroende följdes av år med barnafödande
och olika arbeten.
Anette hade dock en dröm som hon inte kunde släppa,
hon ville hålla på med musik. Anette älskade att sjunga
och fick dessutom mycket beröm för hennes starka och
fina röst. Av en tillfällighet fick Anette reda på att det
finska bandet Nightwish sökte en sångerska. Anette
skickade in en demo och fick jobbet.
Sedan 2008 har Anette arbetat som sångerska i det
världsberömda bandet Nightwish. Hon har turnerat och
besökt alla världsdelar. Upplevt hur det är att tillsammans
med bara killar bo tätt tillsammans i en turnébuss. Fått
erfara både goda sidor som sämre sidor av ett kändisskap.

