HIPHOP 101
S t u d i o s
Presentasjon av Jonathan Castro
@hiphop101studios

Jonathan

«Boss» Castro er barne-og

ungdomsarbeider, A&R manager, prosjektkoordinator,
og skuespiller i teaterstykket, “Blokk Til Blokk” på Det
Norske Teatret.

Jonathan utmerker seg gjennom sitt engasjement og
arbeid med ungdom.

Han har i mange år jobbet ved Agenda X, antirasistisk
senters ungdomsavdeling, og han er grunnlegger og
ildsjelen bak Hip Hop 101, et fritidstilbud for
musikkinteressert ungdom som har holdt hus på
Rommen Scene, Stovner Rockefabrikk, Romsås Klubben
The Raven, Ammerud klubben, Sinsen Kulturhus, Volt
Aktivitetshus i Akershus, og er pr. dags dato et ukentlig
tilbud på Røde Kors sitt ressursenter “Orkis” på
Grønland.

"I SYV ÅR HAR JONATHAN CASTRO
LOKKET DRABANTBYUNGDOM I OSLO
VEKK FRA GATENE MED TALENTFARMEN
HIPHOP 101. NÅ BEGYNNER RESULTATENE Å
VISE SEG: DEN 17 ÅR GAMLE STOVNERRAPPEREN YOMI KLATRER PÅ VIRALLISTENE I TYSKLAND, ARGENTINA, BRASIL
OG FRANKRIKE."

SITAT AV ØYVIND HOLEN FRA D2
ARTIKKEL: "GRORUDDALENS HIPHOP
FABRIKK". UTGITT 29.NOVEMBER
2018.
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Musikkstudio tilbudet HipHop 101 ble startet
i 2011, og tilbudet har sine rot i musikk
relatert ungdomsarbeid, etter at det ble
startet i en periode i Bydel Stovner hvor alle
lokale fritidstilbud har blitt lagt ned, og
mangelen på ungdomstilbud var tydelig.

Derfra har det utviklet seg til å bli en
utviklings, og lærings base for alle unge
artister som trenger veiledning innenfor
tekstskriving, innspilling, promotering og
oppfølging av eget verk. Ved å motivere de
unges deltagelse gjennom utvikling av
musikk tiltaket HipHop101 promoterer vi
fellesskap, inkludering og møteplasser som
bryter grenser.

HipHop101 stimulerer også til tros- og
livssynsdialog, og forebygger ekstremisme
og hatkriminalitet.
Kjernen i forebygging av radikalisering, og
utvikling av ekstremisme er den samme som
for forebygning av blant annet skolefrafall,
rusproblematikk og kriminalitet.

"Frantzen fant selvtillit, mestringsfølelse og
fellesskap da han høsten 2016 snublet over det
gratis musikkurset Hiphop 101 på Rommen
ungdomsskole, i likhet med fremadstormende
artister som Def Jam Norway-stjerneskuddet
Ezzari og Warner-satsingen Yomi, som også
tok sine første musikalske skritt i det
provisoriske studioet til produsenten og
rapperen Jonathan «Boss» Castro."
SITAT AV ØYVIND HOLEN (D2)

Vi ser et enormt behov for å skape en
arena hvor man bygger broer mellom
forskjellige miljøer, også tilrettelegge en
plattform for kreativ utvikling.

Dette er mer enn bare et tilbud hvor unge
barn får hjelp til å skrive sine første tekster.

Hiphop101 handler om hvordan man kan
motivere ungdommer til skole, jobb og
karriere. Deltakerne i HipHop101 skal være
synlige, og positive rollemodeller i
nærmiljøet, og dermed inspirere andre
ungdom til å ta ansvar for lokalmiljøet.

Sentrale temaer som mobbing, vold,
rasisme, kroppsidealer, identitet, selvtillit,
styrke, konsekvenser etc. blir tatt opp og
jobbet med.
Måten dette blir jobbet med er først og
fremst dialog.

HipHop 101 jobber også mot store
milepæler deltakerne kan glede seg til.
Som for eksempel opptre på store
festivaler, og VG lista for å nevne noe.

Våre ungdommer har allerede vært på
store scener som Rockefeller, Sentrum
scene, og Oslo Spektrum.

"Yomi ramlet inn i musikken
helt tilfeldig, fordi han gikk på
Rommen ungdomsskole
samtidig som Jonathan Castro
drev Hiphop 101 som tilbud
etter skoletid.
– Det vi kunne gjøre etter
skoletid, var enten å henge på
skolen, spille «Fifa» hos en
kompis eller henge på senteret
og kanskje kjøpe oss en slush.
Vi ble jo drittlei av å henge
hele tiden, vi ville gjøre noe. På
grunn av Hiphop 101 sluttet jeg
å henge, og satt isteden i
kjelleren og skrev tekster til
neste uke, så jeg hadde noe
klart til Castro, forteller Yomi."
Sitat av Øyvind Holen (D2)

Vi erfarer at musikk/tekstskriving krever disiplin,
planlegging, fokus og engasjement. Musikk kan være
tidkrevende, men kan også frigjøre tid og energi.
Kombinasjon mellom musikk og studier gir en positiv
synergieffekt av både treningen samt disiplinen som
læres.

Det er erfart at når man lykkes i de små stegene på
veien (gjennom disiplin og arbeidsevne), at det også
smitter over på andre områder i livet.

HipHop101 bidrar til positiv læring med utgangspunkt i
interesse og indre motivasjon. Med HipHop101 fostrer vi
ansvar for egen læring blant ungdommene, som igjen
bidrar til samhold og respekt.

HipHop101 tilbyr en alternativ
læringsmodell hvor unge føler mestring
gjennom utviklende og meningsfylt arbeid
(musikkproduksjon).

Tiltaket fremmer integrering gjennom å
synliggjøre gode rollemodeller fra
HipHop101 samt gjennom arrangement
som inkluderer alle.

På det meste drev Jonathan Castro
tilbudet fire kvelder i uken, på like mange
steder. Han kjørte ofte elevene hjem,
passet på at de ikke hang etter i
skolearbeidet. Han spanderte gjerne pizza
og kebab på de ivrigste, tok dem med på
konserter og introduserte dem for etablerte
artister.
"

– De må få se at det ligger så mye mer bak
enn bare å lage musikk. Hadde jeg hatt et
lignende tilbud da jeg var 12–14 år, kunne
jeg funnet ut ting jeg først fant ut i 20årene". - Jonathan Castro
Sitat av Øyvind Holen (D2)

8 år senere er alt arbeidet Jonathan
Castro har lagt inn i dette tilbudet
mer synlig en noengang i
ungdomsmiljøet i Oslo, og i
musikkbransjen.

Nå føler vi at HipHop 101 kan nå nye
høyder.

Toppen av fjellet vil være å ha vårt
eget sted, vår klubb, vårt eget
HipHop 101 studios i samarbeid med
Oslo Røde Kors.

Dette formålet fortjener Oslo's beste
utsikt.

– Nå ser jeg etter samarbeidspartnere for å starte et eget
Hiphop 101-studio, for å igangsette ungdom til å hjelpe annen
ungdom med musikkarbeid, forklarer Jonathan Castro.
Din, Aiba, Nalband, Ezzari og Yomi fant sin lidenskap på
Hiphop 101. Ingen av dem lager gangstarap, Yomi synes det
er tøffere å vise følelser. Derfor skriver han om jenter og
kjærlighet.

SITAT AV ØYVIND HOLEN (D2)

