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Memphis in May International Festival  
 
Bakgrund: 
Memphis in May International Festival är en icke vinstdrivande organisation som varje år 
anordnar en festival i Memphis, Tennessee. Under den årliga festivalen, som pågår under en 
månad, hedras ett land genom att bli tema för årets festivalsaktiviteter och evenemang. Genom 
musik, mat och utbildningsaktiviteter har festivalen som mål att skapa utbyte och medvetenhet av 
kultur i Memphis. Organisationen har funnits i 36 år och är så pass stor att den i dag är 
självgående utan bidrag. Festivalen erbjuder återkommande evenemang som Beale Street Music 
Festival, där artister som Bob Dylan och James Brown tidigare har spelat, en World 
Championship Barbecue Cooking Contest, och en symfonikväll med Memphis symfoniorkester. 
Nya Zeeland, Italien, Belgien, Turkiet, Spanien och Storbritannien är några av de länder som 
tidigare har deltagit som honnörsland i festivalen. Nästa Memphis in May International Festival 
är i maj 2013. Sista datum för att acceptera uppdraget är den 14 juli.  
 
Datum: 
The Beale Street Music festical 3-5 maj 
International Week Salute to Sweden 6-12 maj  
The World Championship Barbecue Cooking Contest 16-18 maj 
Sunset Symphony 25 maj 
 
Krav på honnörslandet 
 
Sverigebesök: 
Tre representanter från MIMIF kommer att besöka Stockholm, Göteborg och Malmö mellan den 
21 – 29 oktober för att besöka relevanta myndigheter och organisationer som kan vara intressanta 
för festivalprogrammet.  
 
Kommentar: Ambassaden väntas här tillhandahålla information samt assistera vid samverkande 
med relevanta svenska företag, myndigheter och organisationer. Festivalen står för resans 
kostnader. 
 
 
 

	  



Memphisbesök: 
Ett besök till festivalen för Ambassadör Hafström och andra svenska regeringsrepresentanter 
under 2-3 dagar i maj. I besöket ingår att delta i olika programaktiviteter och för att träffa 
organisationens ledning. 
 
Kommentar: Besöket brukar äga rum under andra helgen i maj men kan anpassas efter 
Ambassadör Hafströms tillgänglighet.  

   
Kultur och föreställningar 
Under festivalen kommer man att ha ett brett program med svenska föreställningar inom bland 
annat dans, musik och teater. Det kommer även att visas svenska konst på museum och 
institutioner runt om i Memphis.  
 
Kommentar: Ambassaden tillhandahåller kontakter och förslag på artister och museum som kan 
passa för projektet. MIMIF står för flygbiljetter i ekonomiklass, boende, transport på plats, per 
diem och ett lägre arvode för artisterna. Nedan finns ett urval av några av de aktiviteter inom 
kultur som planeras för festivalen. 
 

• Under festivalen kommer man att ha ett så kallat ”Primary Performance” bestående av tre 
förställningar. Två dagföreställningar för high schools i området (ca 2000 studenter) och 
en kvällsföreställning för allmänheten (ca 600 besökare). Föreställningarna kommer att 
äga rum den 8-9 maj. Tanken är att föreställningarna ska ge en bild av svensk kultur. De 
kan bestå av dans, teater och/eller musik och framföras av en eller två grupper. En grupp 
bör inte bestå av mer än 8-10 personer. Båda föreställningar bör vara på engelska så att 
publiken förstår. Föreställningen för allmänheten kan vara upp till 100 min lång medan 
föreställningarna för studenterna inte bör vara längre än 80 minuter långa.  
 

• Den 13-18 maj kommer man att ha skolföreställningar. En “In school tour” med 
föreställningar för Junior High School-klasser (åldrarna 8-12 år) i området. Till dessa 
behöver man en mindre grupp. Det kommer att vara totalt 8 stycken 
föreställningstillfällen under 4 dagar med 2 stycken per dag.  

 
• Det kommer att vara flera musikaktiviteter under veckan. En av dessa är ett bluestält där 

man gärna ser förslag på svenska bluesartister att bjuda in. Gärna en musikgrupp/artist 
som har en koppling till stadens lokala produktionsbolag, The Stax Music Academy. 
Festivalen har uttryckt ett intresse för Louise Hoffsten.  
 

• Museisamarbeten; 
Festivalen är intresserad av förslag på muséer att kontakta och lämpliga utställningar för 
festivalen. Det bör nämnas att Utställningslokalerna i Memphis är relativt små. Några 
ämnen som MIMIF har uttryckt ett intresse för är vatten, natur, design, musik, film 
(Ingmar Bergman), Wallenberg och mänskliga rättigheter. 
 

 



 
Utbildningsdelen: 
 
Studentutbyte, amerikanska studenter till Sverige 17-19 år:  
Ett utbytesprogram där 10-14 amerikanska high school studenter från Memphis får besöka 
Sverige under 10-14 dagar. Under vistelsen ska de bo hos svenska värdfamiljer, delta i klasser på 
en svensk skola och besöka svenska kulturminnen och andra sevärdheter.  
 
Kommentar: MIMIF ser gärna att vi hjälper till med att hitta lämplig värdskola samt värdfamiljer 
och att vi står för kostnader på plats i Sverige. Flygbiljetterna står MIMIF för. 

 
Studentutbyte, svenska studenter till USA 17-19 år:  
MIMIF erbjuder svenska studenter att få komma som utbyte till Memphis med samma upplägg 
som ovanstående.  
Kommentar: Ambassaden står för flygbiljetter medan MIMIF står för övriga kostnader. 

  
Praktiktjänstgöring:  
Memphis in May erbjuder 3-4 svenska universitetsstudenter att få göra praktik för organisationen 
mellan 28 februari – 1 juni 2013.  
 
Kommentar: Ambassaden hjälper till med att etablera kontakt med en lämplig skola. 
 
Utanför dessa aktiviteter kommer festivalen att på egen hand anordna en internationell 
lärarkonferens där man diskuterar svensk utbildningspedagogik och hur man kan förbättra 
lärandet i amerikanska skolor med inflytande av honnörlandets metoder.  
 
The World Cargo Crate: 
MIMIF kommer att sätta ihop 4 stycken olika fraktlådor med ett blandat innehåll som figurer, 
information, objekt med mera som representerar Sverige. Dessa lådor kommer sedan att skickas 
till fyra olika skolor för att fungera som instrument för lärarna när de utbildar eleverna om 
Sverige.  
 
Kommentar: Ambassaden hjälper till med att bistå innehåll för lådorna. Det ska vara samma 
innehåll i alla fyra lådor.  
 
Lärarkonferens: 
I samband med festivalen kommer MIMIF att anordna en internationell lärarkonferens för lärare 
på skolor runtom i USA. På konferensen kommer man att ha workshops och föreläsningar om 
honnörslandets utbildningssystem och utlärningsmetoder för att influera de amerikanska lärarna. 
 
Kommentar: Ambassaden hjälper till med att tillhandahålla relevant information samt eventuellt 
en gästföreläsare. 
  
 
Handel 
Ordförande för MIMIF, Jim Holt, anordnar programmet för aktiviteterna rörande business & 
trade på festivalen. Det kommer bland annat att vara ett antal dagar av seminarier och workshops 



för inbjudna svenska och amerikanska företag och handelskammare för utbyte av erfarenhet och 
kontakter. 	  
	  
Kommentar: Ambassaden hjälper till med att etablera kontakt med relevanta svenska företag, 
SACC och andra som passar för syftet så att de kan träffa MIMIF representanterna på sin resa till 
Sverige i oktober. 	  
	  

• Här anser vi att Electrolux är ett självklart alternativ men vi behöver även fler förslag.   
• Gaming? Andra intressanta området att lyfta fram under detta block? 

Mat 
Inom matområdet så arrangerar festivalen olika aktiviteter.  

• Bland annat ett antal utbildnings- och avsmakningskvällar för allmänheten med syfte att 
lära sig om svensk matkultur. Till detta evenemang behöver festivalen två svenska kockar 
för framtagande av meny, tillagning samt föreläsande. En namnkunnig kock som tar fram 
en meny och lagar mat på en high end restaurang 
 

• En viktig del av festivalen varje år är ”The World Championship Barbecue Cooking 
Contest” som pågår mellan den 16-18 maj. Här vore det naturligtvis roligt om några 
svenska kockar kunde ställa upp 
 

• Ambassaden tycker det vore roligt om en kock kan göra ett gästspel på en eller flera 
skolor i Sverige och visa på svensk skolmat (då utbildning är en viktig del av festivalen 
(man vill sända 15-20 ungdomar från Memphis till en svensk skola och ta emot lika 
många svenskar på plats). Detta är inget Festivalen har gjort tidigare men vore ett 
intressant tillägg 

 
• Dessutom tror vi att det skulle var intressant att passa på att sälja/ lansera svenska 

kokböcker på engelska.  
 


