
De senaste två åren har vi, den ideella organisationen Love by Force International, arrangerat
Funkistalang – en fest och talangtävling där alla människor, oavsett funktionsvariation, kunnat
uppträda på scenen. Nu vill vi göra tävlingen tillgänglig för fler – genom att ta den online! 
 
Covid-19 har påverkat mångas liv. Det är svårare att träffa vänner och hålla på med sina intressen.
Dessutom har flera dagliga verksamheter, fritidsaktiviteter och klasser tvingat stänga ner. Men 
 isolering hindrar inte oss från att ha roligt, eller hur? Som ett sätt att sprida lite glädje i vardagen har vi
bestämt oss för att köra Funkistalang Online, en helt digital talangtävling där du kan delta hemifrån.
Ingen talang är för liten eller för stor och endast fantasin sätter gränserna! Vi är redo! Är du?
 
"Jag tycker att det är otroligt viktigt att alla människor, oavsett om de har en funktionsvariation eller inte, får 
vara inkluderade och bli sedda. Tänk att leva hela livet utan att få applåder. Att känna sig åsidosatt. Det är 
inte rättvist." - Pa Modou Badjie, grundare av Funkistalang och Love by Force International.

VAD ÄR FUNKISTALANG?

Jobbar du på kommun, gruppboende, daglig verksamhet, med assistans eller liknande?

Vi vill att så många som möjligt ska få chansen att delta i Funkistalng Online! Därför får du gärna sprida
informationen till kollegor, brukare och vänner. Eller varför inte ta en eftermiddag och hjälpa någon att
delta? Ta hand om varandra och sprid extra mycket glädje i dessa tider! Självklart är det gratis att delta. All
information finns på www.funkistalang.se – det går också bra att maila oss på kontakt@funkistalang.se



Love by Force

@LoveByForceInternational

Funkistalang

1. Din talang
Alla har talang – vad är du bra på? Sjunga, dansa, trolla, skoja, teater, mima, DJ, cykla, jonglera,
TikTok eller något helt annat? Vill du uppträda själv, med en vän eller en grupp? Du bestämmer! 
 
2. Spela in videon
För att tävla spelar du in en video – filma själv eller be någon om hjälp. 
 
3. Dela videon
För att tävla behöver vi få videon. Det finns flera sätt, välj ett av dessa: 
      – Ladda upp den på sociala medier med #funkistalang. 
      – Skicka den i DM till oss på Love by Force eller till Pa Modou Badjie. 
      – Maila oss på kontakt@funkistalang.se.
 
4. Klart!
Nu är du med och tävlar i Funkistalang Online. Vill du tävla igen med en annan talang eller en ny
video? Det går såklart bra!  Och såklart: det är helt gratis att delta i Funkistalang Online.
 
5. Vinnaren utses
Du kan skicka in bidrag hela april – tävlingen avslutas 30 april 2020. Efter det kommer vi tillsammans
med en jury rösta fram en etta, tvåa och trea. Juryn består bland annat av Panetoz och Sean Banan.

REGLER

Sociala medier                          Samarbetspartner                         Kontakta oss

kontakt@funkistalang.se

PRISER
Vinnaren:
Första pris är en plats i finalen av Funkistalang i
Stockholm i höst. I priset ingår eventuell boende för
segraren och en vän, anhörig eller assistent. Dessutom
får du ett diplom och en överraskning på posten.
 
Tvåan och trean:
Diplom och en överraskning på posten.

Love By Force International är en

ideell förening som bland annat

står bakom Funkistalang. Grundare

är Pa Modou Badjie, mest känd från

Panetoz, sina föreläsningar och sitt

arbete med Vägen Ut. Målet med

Love by Force International är att

skapa gemenskap, sprida glädje

och synliggöra alla människor.
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WWW.FUNKISTALANG.SE


