
De senaste åren har vi, den ideella föreningen Love by Force International, arrangerat
Funkistalang – en fest och talangtävling där alla människor, oavsett funktionsvariation,
kunnat uppträda på scenen. Under pandemin gjorde vi den tillgänglig för fler genom att ta den
online. För isolering behöver inte hindra oss från att ha roligt, eller hur?

Som ett sätt att sprida lite glädje i vardagen har vi bestämt oss för att även i år arrangera
Funkistalang Online – en helt digital talangtävling där alla med funktionsvariationer kan delta
hemifrån.

Ingen talang är för liten eller för stor och endast fantasin sätter gränserna! Vi är redo! Är du?

VAD ÄR FUNKISTALANG?

ÅRETS JURY:

Alla människor har rätt att synas!

En helt digital talangtävling! Spela in din talang, dela
din video i sociala medier eller skicka till oss senast
30 april. Vem blir vinnaren av Funkistalang 2022?
#Funkistalang



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 i 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 delta 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 jättebra!  Och såklart: det är helt gratis att delta i Funkistalang Online och för alla åldrar.

5. Vinnaren utses
Du kan skicka in bidrag hela april – tävlingen avslutas 30 april 2022. Efter det kommer vi tillsammans
med en jury rösta fram en etta, tvåa och trea som presenteras i våra sociala medier.

Viktig info:
Genom att skicka in din video godkänner du att vi publicerar delar av den på våra sociala medier och
hemsida – både för årets tävling och för att sprida framtida tävlingar. Även våra samarbetspartners
får dela videon i sina kanaler. Vill du inte synas? Skriv till oss så löser vi självklart det!

REGLER

kontakt@funkistalang.se
www.funkistalang.se

PRISER
Vinnaren:
Finalplats i Funkistalang Live i Stockholm och hotellnatt
efter finalen (datum kommer senare). Pokal och ett diplom.
Vinnaren får även ett hemligt specialpris.

Tvåan och trean:
Diplom och en pokal på posten.

Alla som deltar:
Ett diplom – antingen digitalt eller 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 – oavsett funktionsvariation.

OM OSS

Sociala medier                           Samarbetspartner                        Kontakta oss


