
M U S I K K T E R A P I    |   N U M M E R  1  -  2 0 1 4

Det er ettermiddag i townshipen 
Alexandra og sola har akkurat tørket 
opp trappa vi sitter på. Min kollega Lisa 
sitter med laptopen på fanget, jeg med 
en slitt og fuktig A4 siders intervjuguide 
i hånden. Mellom oss sitter Mary, Field 
Band medlem siden 2008, og forteller oss 
hva Field Band betyr for henne: 

“After a long day I’m just used 
to coming here (to the Field 
Band rehearsals) and release 
all my thoughts and things I 
have built up during the day. 
Then I dance and dance and 
my mind and body are more 
relaxed”.

Mary og de andre medlemmene vi 
snakker med er alle klare på de positive 
effektene musikken har i livet deres. De 
forteller om ny tro på seg selv og sine 
muligheter, om talenter de har oppdaget 
og venner de har fått.

PULSE er et nytt utvekslingsprosjekt 
mellom Norges Musikkorps forbund (NMF) 
og Field Band Foundation (FBF), sponset 
av Fredskorpset. Siden 2001 har disse 
organisasjonene utvekslet musikklærere 
i utvekslingsprogrammet Bands Crossing 
Borders. Dette programmet har bidratt 
til at FBF i dag er i stand til å drive all 
undervisning i bandene selv. De har også 
støttet oppbyggingen og driften av et 
akademi hvor FBF utdanner sine egne 
instruktører. Fra høsten 2013 tok PULSE 
over stafettpinnen. Dette skoleåret 
er det fem sør afrikanere som jobber i 
Norge, mens vi er fire nordmenn her i Sør 
Afrika. Felles for oss er at vi er utdannet 
og eller har erfaring i fagfeltet musikk og 
helse. Selv er jeg musikkterapeut.

PULSE arbeider for å øke kunnskapen om 
hvordan musikk er knyttet til helse og for å 
jobbe for band som inkluderer alle uansett 
kjønn, kulturell bakgrunn eller spesielle 
behov.Vi er delt i to team som bidrar i 
Field Band Foundation på ulike måter. 
Det ene teamet bor i Parys i delstaten 
Free State og har et særlig fokus på å 
støtte band som inkluderer medlemmer 
med ulike funksjonsnedsettelser. Lisa og 
jeg bor i Johannesburg og arbeider med 
å forstå hvordan Field Band aktiviteten 
påvirker helsen til det «generelle» 
medlem. Dette gjør vi for å kunne dele 
denne kunnskapen med de ansatte i 
organisasjonen. Målet er at instruktørene 
skal få en økt forståelse og selvtillit 
i arbeidet de gjør og at ledelsen skal 
kunne se sammenhengene for å kunne 

kommunisere mest mulig effektivt til 
sine interresenter og sponsorer.

Vi har også et særlig fokus på jenters plass i 
bandene. Sør Afrika er et mannsdominert 
samfunn som enda har en lang vei å 
gå før kvinner og menn har de samme 
mulighetene. FBF har derfor satt dette 
som et av sine viktigste fokusområder 
og PULSE har som en hovedmålsetning å 
bidra i dette arbeidet.

Field Band Foundation (FBF) er en non 
governmental organisation (NGO) som 
ble startet i 1997 for å gi barn og unge 
fra vanskeligstilte områder i Sør Afrika 
en mulighet til å lære seg «lifeskills»1 
gjennom musikk og dans. Musikalsk er de 
inspirert av den amerikanske marching 
band tradisjonen og inkluderer dans, steel 
drums, perkusjon og brass. Tilsammen 
eksisterer det 46 band i 23 ulike regioner. 
Hvert band har ca 125 medlemmer som 
øver to ganger i uken. Øvelsene skjer, 
som navnet tilsier, i fielden. Bildet 
på side 26 viser perkusjonsgruppen i 
Dobsenville (Soweto) som øver under 
ledelse av Bongani Goliath, bandets 
musikalske leder.

1  “Life skills” refererer til en stor gruppe 
psykososiale og interpersonlige egenskaper 
som kan hjelpe folk til å ta veloverveide 
beslutninger, kommunisere effektivt og 
utvikle mestringsstrategier for å leve et sunt 
og produktivt liv. Life skills kan handle om 
personlige handlinger og handlinger I forhold 
til andre, samt handlinger for a forandre 
omgivelsene slik at det bidrar til å fremme helse 
(Unicef i Neverdal 2010:2).

PULSE i Sør-Afrika                                           
Tekst: Randi Margrethe Mathiasdatter Larssen. Foto: Aleksander Braaten
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 “There`s more to life, you can be rich and be grumpy but you can have nothing but a trumpet and be the happiest man there is” 
(FBF instruktør)
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Bandet i Dobsenville er et av de åtte bandene Lisa og jeg 
besøker regelmessig. Alle er plassert i townshiper2 i nærheten 
av Johannesburg. Tiden i bandene bruker vi til å observere 
øvelsene, intervjue medlemmer og snakke med instruktørene. 
Når vi ikke er i bandene sitter vi på hovedkontoret og analyserer 
data og skriver rapporter. Nå arbeider vi med en status quo 
rapport for organisasjonens forståelse av linken mellom musikk, 
helse og sosial inkludering. Denne rapporten vil være med 
på å danne grunnlaget for arbeidet PULSE skal gjøre i årene 
fremover, og den gir oss en mulighet til å dokumentere utvikling 
i forhold til prosjektmålene. Grunnlaget for rapporten er en 
spørreundersøkelse vi utarbeidet og gjennomførte før jul, samt 
observasjoner, intervju og litteratur. Spørreundersøkelsen ble 
gjennomført med til sammen 71 instruktører (tutors), bandledere 
(band coordinators), prosjektkoordinatorer (project officers) og 
ledere i FBF. Her er noen hovedfunn.

Musikk og helse i Field Band Foundation
PULSE arbeider ut fra en holistisk forståelse av helse. Helse er 
mer enn fravær av sykdom. Field Band Foundation er en «life 
skills organisasjon» som bruker musikk og dans som medium for å 
styrke medlemmenes muligheter til å leve gode liv. Slik vi ser det 
er dette et typisk «musikk og helse» arbeid. Når man arbeider 
med lifeskills, arbeider man også med helse. For mange FBF 
ansatte har det vært utfordrende å holde «life skills» og «musikk 
og dans» sammen. Det er fortsatt mange som ser på dette som 
to adskilte ting. Dette fører til lange undervisningsbolker om 
for eksempel life skillen «hva er samarbeid?», i stedet for at 
de ser at de allerede jobber med dette gjennom de musikalske 
aktivitetene. Dette får medlemmer og ansatte til å miste 
interesse og fokus, da de er der for å spille og danse (jf. Neverdal 
2010:2). Dette er noe av bakgrunnen for PULSE målsetningen om 
å øke forståelsen om sammenhengen mellom musikk og helse 
blant de ansatte.

For at PULSE skulle ha et utgangspunkt for å jobbe med dette 
målet, trengte vi en status quo. Med spørreundersøkelsen ville 
vi finne ut hvordan de ansatte forstår sammenhengen mellom 
«musikk og helse». Vi ba dem om å definere hva de så på som god 
helse. Vi fant da at 52 prosent inkluderer psykologiske aspekter 
ved helsen i sin beskrivelse, som denne instruktøren:

“Being able to socialise with others with a positive 
attitude, being positive to overcome difficult situations 
through rehearse and sharing your emotions with them 
you trust”. (instruktør)

2  Township (el. locations) refererer i Sør- Afrika til bosetninger som ble 
opprettet for non-whites (svarte, fargede og indere) under Apartheid. De 
eksisterer fortsatt som forsteder til byer/ tettsteder. 

mens 32 prosent forklarer helse som noe rent fysisk:

(Good health is:) “…taking good care of yourself, 
drinking a lot of water, eating healthy food and exercise 
regularly”. (instruktør)

Når vi spør dem om hvordan musikalsk aktivitet kan være 
helsefremmede, peker 56 prosent på psykologiske aspekter ved 
helsen. Jeg vil nå trekke frem de to sammenhengene som ble 
nevnt oftest.

Musikk og følelser
På spørsmål om hvordan musikalsk aktivitet kan være 
helsefremmend, nevner 46 prosent muligheten til å uttrykke og 
regulere følelser. Dette er klart den sammenhengen som flest 
trekker fram. Når vi videre ber dem forholde seg til utsagnet: 
«playing music and dance enable the members to express 
their emotions», sier 85 prosent seg enig eller veldig enig i 
dette. De som selv arbeider med musikk, som instruktørene 
eller bandlederne, er de som i størst grad anerkjenner denne 
sammenhengen. Vi tror dette henger sammen med at de selv 
har erfaring med det å musisere. En bandleder sier følgende om 
musikkens helseeffekt:

“When feeling happy, music can add more to your 
happiness. When feeling down and sad, music can 
cheer you up. When you’re stressed or irritated music 
can calm you down”. (bandleder)

Dette er ett av mange svar på hvordan de ansatte i FBF bruker 
musikk for å ta vare på seg selv og regulere egne følelser. Det 
er særlig mange som nevner at musikken hjelper dem til å takle 
stress og bli avspente.

“When you are hurt or angry and you feel like doing 
stupid things by the minute you starts dancing you 
are releasing the stress and tension on your body. You 
become relaxed and can feel the fresh air”. (instruktør)

Field Bandene opererer i vanskeligstilte områder. Townshipene 
er preget av høy arbeidsledighet, lave inntekter og stor grad 
av alkoholisme, stoffmisbruk og kriminalitet. Noen medlemmer 
lever under svært vanskelige forhold og enkelte er selv forsørgere 
for sine småsøsken. Vi kan regne med at stress er et velkjent 
fenomen. Det å da ha erfart at det finnes en «time out» som får 
deg til å bli avslappet og «føle den friske lufta», er en ressurs 
medlemmene kan ta med seg videre i livet.

Perkusjonsgruppen i Dobsenville (Soweto) Fra National Championship
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Glede, «the joy of playing and dancing together», er videre det 
flest FBF ansatte oppgir som grunnen til at de ble værende i Field 
Band. Dette er også det som slår oss når vi er med på øvelser 
og mesterskap. På den årlige «National Championship» som ble 
holdt i Johannesburg i september konkurrerte 1700 medlemmer 
i band fra hele landet om ulike priser. Det var et engasjement 
uten sidestykke!

«Home away from home» - Om å høre til

“FBF boosts members and tutors confidents. It gives 
our members sense of pride. It gives our members 
sense of ownership. It gives our members sense of 
belonging”. (instruktør)

I artikkelen «Music and the quality of life» peker Even Ruud på 
at den økte fragmenteringen i moderne samfunn har svekket 
de tidligere sterke sosiale nettverkene, noe som resulterer 
i individuell isolasjon og ensomhet (Ruud 1997:94). FBF 
medlemmene kommer fra områder hvor stabile sosiale nettverk 
ikke kan tas for gitt, og der det er et stort behov for trygge 
rom å høre hjemme i. FBF tilbyr et slikt rom for mange og 
mange medlemmer og ansatte omtaler FBF som sitt hjem og sin 
familie. Alle intervjuobjektene våre nevner betydningen av det 
å høre til, få venner og være en del av et team. Dette er noe 
som også Ellen Neverdal (2010) trekker frem i sin forskning om 
betydningen av deltakelse i et Field Band:

What became evident to me is that a feeling of belonging 
to the band is what all research participants emphasize 
in different ways. Belonging is central aspects of the 
music group as an arena for social development (ibid: 
28).

Medlemmer sier at de har fått «flere venner enn de noengang 
kunne drømme om», de føler «de er en del av noe større» og 
«de har fått noe å «gi alt» for». Det ser ut som opptredenene 
de har i særlig stor grad er med å underbygge følelsen av å høre 
til i et team:

“Before the National Championships, that time when 
you come to the camp. The feeling of being together 
and getting to know each other better.  That exciting 
moment, wanting to win. That excitement we all 
have”. (Alexandra, danser, 15 år)

Even Ruud (1997) bekrefter hvordan musikalsk aktivitet kan gi 
en dyp følelse av å være bundet sammen og å være inkludert:

Being with others through music may thus provide 
intense experiences of involvement, a heightened 
feeling of being included, of a deep relation with 
others. Through the intimate frame given by musical 
activity, individuals are bound together through 
common musical experiences (ibid: 95).

De musikalske opplevelsene medlemmene har sammen er med 
på å skape en stolthet over å høre til, over å være et «vi», i det 
mange kaller sin «familie» eller «sitt hjem».

PULSE videre
PULSE er foreløpig et treårig prosjekt som skal utveksle nye 
deltakere hvert år. Håpet er at samarbeidet skal fortsette i nye 
prosjektperioder. Det er mye spennende å ta tak i: Tiltak for å 
inkludere begge kjønn på lik linje og tiltak for å bli fanebærere 
når det gjelder inkludering av medlemmer med spesielle behov. 
Generell kunnskapsvekst blant de ansatte er også viktig så de kan 
gjøre en best mulig jobb for sine medlemmer og kommunisere 
dette mest mulig effektivt til sine interessenter og sponsorer. Som 
PULSE deltaker har man mulighet til å jobbe i et tverrfaglig team 
der man går opp veien selv sammen med Field Band Foudation, 
som gjør et unikt arbeid i Sør Afrika. Hvis det er noen som er 
interesserte vil jeg varmt anbefale å søke. Det er også mulig å 
følge prosjektet gjennom bloggen: www.pulsestrongertogether.
com. 
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