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Ledare

DET NYA
LEVANDEGÖR
DET GAMLA
R
F OTO : J A N - O L AV W E D I N

esan mot ett nytt museum inom Statens musikverk startade under 2012 och är i full gång. Musikoch teatermuseet är på väg att bli en interaktiv
arena för scenkonst och medieteknik – en spelplats för
hela Musikverkets verksamhet, både nyskapande och
kulturarv. Planeringen för stängning, renovering, och
nya utställningar tog fart under förra året och kommer
att dominera verksamheten ända till nyöppningen om
några år. Det är glädjande att regeringen ökade anslaget
för renoveringen av lokalerna, en jättesatsning på det
nya museet.
Högt på Musikplattformens agenda står att främja
internationaliseringen av musiklivet i Sverige – i det
ingår både att föra ut svensk musik i världen och att ta
hit musik av hög kvalitet från andra länder. Detta internationella arbete har tagit stora kliv framåt under 2012,
med en strategisk satsning på stöd för att bygga upp en
struktur för svensk musikexport.
Musikverkets jämställdhetsuppdrag syftar till att öka
jämställdhet i musiklivet och bidra till en mer jämställd
repertoar. Under det senaste året har vi inom uppdraget
fördelat stöd till flera jämställdhetsprojekt, bland annat
till mentorskapsprogram inom olika genrer.
Dokumentationsprojektet om queerdans – dans som
går på tvärs mot fast könsrollstänkande – konkretiserar
Musikverkets uppdrag inom dansens kulturarv. Materialet blir en resurs för forskning inom både dans- och
genusvetenskap.
Detta är bara några få exempel från vår verksamhet
som den gestaltat sig under det senaste året. Här bjuder
vi på en lägesrapport från Musikverket – en myndighet
med ett brett, stort och utmanande uppdrag.
Trevlig läsning!
Stina Westerberg, generaldirektör

Uppdrag: Dansens kulturarv
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FRÅN POLSKA
TILL QUEERTANGO
Text: Viggo Lindgren

usikverket anställde Anna Nyander som
dansarkivarie för att ta sig an uppdraget, det var
med henne som dansen flyttade in på allvar i
arkiven. Hennes uppgift är att förvalta, tillgängliggöra
och utöka dansarkivet.
– Det har hänt att jag fått frågan: hur då? Stoppar du
in dansare i arkiven?
Svaret är att dans bevaras i många olika former. I samlingarna finns böcker, filmer, foton, pedagogiskt material,
forskaranteckningar och uppsatser. Arkivet samlar främst
folklig dans, den dans folk dansar då de går ut och roar
sig. Materialet sträcker sig långt bak i tiden, här finns
till exempel filminspelningar från så
inga regler om vem som ska dansa
långt tillbaka som 1920-talet. Dansen
med vem eller vem som ska föra.
”Det har hänt att jag fått
kan berätta något om tiden, den kan
Queerdans kommer att dokumenbeskriva hur traditioner, nöjen och frågan: hur då? Stoppar du teras i flera former för att skapa ett
könsroller har sett ut och förändrats
så brett material som möjligt, bland
in dansare i arkiven?”
genom åren.
annat i form av videor, intervjuer med
I samband med att Musikverket
danslärare och enkäter med danselefick sitt nya uppdrag övertog myndigheten Arkivet för
ver. Förhoppningen är att materialet ska bli en värdefull
folklig dans som tidigare fanns på Dansmuseet. Arkivet
resurs för forskning inom dans- och genusvetenskap.
upprättades 1965 av insamlaren och pedagogen Henry
De som använder arkivet är främst forskare, dansläSjöberg och är det största i Musikverkets danssamling.
rare och danselever men även allmänt dansintresserade
Samlingen utökas också med nytt material, bland annat
personer.
genom donationer. Ibland kommer privata dokumentatö– Det har också hänt att folk kommer in och tittar på marer och skänker sitt personliga arbetsmaterial.
terialet bara för nostalgins skull, berättar Anna Nyander.
– Det märks att vårt aktiva arbete med dans har väckt
Anna Nyander tycker att det är viktigt att komplettera
intresse hos allmänheten. Folk hör av sig och berättar att
samlingen med dagsaktuellt material. Hon vill att forskare
de vill skänka material, berättar Anna Nyander.
om 30 år ska kunna ta del av materialet och vad det kan
Samlingen utökas även genom Musikverkets dokumenberätta, precis som användare gör i dag.
tationsinsatser. Och det gäller mer än gammaldans och
polskor. Hösten 2012 startade Anna Nyander ett projekt där
svensk queerdans dokumenteras. Queerdans är ingen specifik genre utan snarare ett tänk. Syftet är att bryta sig loss
från de fasta könsroller som dans ofta präglas av. Det finns

F OTO : N ATA C H A P I S A R E N K O

M

Musikverkets uppdrag att BEVARA
och tillgängliggöra KULTURARV
innefattar även dans. Detta
har öppnat upp en ny dimension
av arbetet – det handlar om att
fånga RÖRELSER i ett arkiv.
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Elektronmusikstudion

FRÅN
IDÉ TILL
VERKLIGHET
Text: Viggo Lindgren

På Elektronmusikstudion, EMS,
skapas allt från ALGORITMISK
datorkomposition till kammarmusik.
Möt MARTA FORSBERG som har
huserat i EMS studior det senaste året.

F

örsta gången Marta Forsberg klev över Elektronmusikstudions trösklar var för två år sedan då
hon samarbetade med några vänner som musi
cerade på EMS. Upplevelsen gav mersmak och det dröjde
inte länge förrän hon återvände på egen hand. Under 2012
gick hon de grundläggande kurserna och fick därmed
tillgång till EMS sex studior.
– I början fick vi lära oss hur allt fungerar på en grundläggande nivå. Vi lärde oss syntar, mjukvara och allt det
fysiska – kablar, mickar och liknande.
Marta Forsberg är violinist i grunden och har spelat
mycket klassiskt. Det var när hon började ägna sig åt improvisation som lusten till det egna musikskapandet växte.
– När jag spelade och improviserade mycket så började
jag få idéer och sätta ihop låtar i mitt huvud. Men det var
först när jag kom till EMS som jag fick chansen att utveckla
dem. Jag började arbeta med sampling och sedan bygga
upp kompositioner av olika klipp.
”Att få bestämma helt
EMS studior är öppna dygnet runt
365 dagar om året, det gäller bara att
själv har varit näst intill
boka tid. För Marta Forsbergs del har
revolutionerande för mig.” det blivit en hel del sena kvällar.
– För mig har EMS varit en förutsättning. En förutsättning för att få improvisera och testa mig
fram, och när jag väl kommer i gång har jag svårt att slita
mig. Jag har fått arbeta ensam med mina kompositioner,
utan en massa bandmedlemmar som alla har olika åsikter
och tankar. Att få bestämma helt själv har varit näst intill
revolutionerande för mig. Ostördheten har hjälpt mig att
utvecklas som musiker.
Självständigt men aldrig ensamt. Det finns en öppenhet
och gemenskap mellan personal, nybörjare och gamla
studiorävar på EMS, menar Marta Forsberg.
– Ibland sätter vi oss tillsammans och lyssnar igenom
varandras verk. Vi tar inspiration från varandra, peppar
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varandra och det blir ett tillfälle att både ge och få feedback. Det blir som workshops.
ELEK TRON M USIKSTU DION
Nästa termin ska hon studera vidare på Kungliga
10 444 studiotimmar
Musikhögskolan i Stockholm, något som inte hade varit
möjligt utan tillgången till EMS, menar hon.
58 internationella besök
– Hur hade jag kunnat utvecklas och åstadkommit mina
Medverkade vid 24 konserttillfällen
arbetsprover utan EMS? Helt omöjligt. Fina datorer, av32 % kvinnor
ancerad teknik, hjälpsam och peppande personal, dyr
mjukvara – jag har haft helt otroliga tillgångar.
68 % män
Ljuddesign, noise, elektroakustiskt, drum and bass
100 kursdeltagare
och techno. Det finns en bred musikalisk mångfald på
Elektronmusikstudion och institutionen lockar tonsättare och konstnärer från världens alla
hörn. Som statlig fristående studio
vars inriktning styrs helt av de konst”Det finns en öppenhet
närer som verkar där är EMS unik i
och gemenskap mellan
sitt slag.
– Det bästa är att det inte finns
nybörjare och gamla
några tajta normer eller regler som
studiorävar på EMS.”
hindrar dig från att vara kreativ. Vad
jag än gör för musik på EMS så finns
det ingen rädsla för att göra ”fel”. För
mig har det varit helt ovärderligt.

2012
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Uppdrag: Jämställdhet

VEM FÅR HÅLLA
I TAKTPINNEN?



Text: Måna Degerman
Illustration: Jonas André

M

Fritz’s Corners mentorsprogram
MAKTEN ÖVER MUSIKEN vill
få in fler kvinnor på de kreativa
posterna i musikbranschen – poster
där män än så länge DOMINERAR .

akten över musiken riktar sig till unga
kvinnor som vill bli managers, företagsledare,
agenter eller artist- och repertoaransvariga.
Projektet är ett av nio som fick jämställdhetsstöd från
Musikverket under 2012.
Mentorsprogrammet sammanför kvinnor som är i början av sina karriärer, så kallade adepter, med mentorer
som har flera års erfarenhet av musiklivet. Tanken är att
de yngre deltagarna ska få ta del av äldre kollegers erfarenheter och kunskap, få tillgång till ett nytt nätverk
samt till metoder och verktyg för att bryta ojämställda
strukturer i branschen.
Intresset för mentorsprogrammet har varit stort. 60
Lundgren, projektledare på Fritz’s Corner och ansvarig för
kvinnor ansökte om att få delta som adepter och 14 av
Makten över musiken.
dem antogs. I oktober 2012 fick de för första gången träffa
Mentorerna jobbar till vardags bland annat som vd:ar,
sina personliga mentorer och därefter har paren haft löartist- och repertoaransvariga, pr-ansvariga och bokare,
pande kontakt.
främst inom pop- och rockgenrerna. De ställer upp ideellt
– Sedan programmet startade har det börjat röra på sig
i projektet.
för flera av adepterna. En fick jobb på bara några månader,
– Mentorerna har olika bakgrund, men de förenas av
andra har skaffat praktik och det hålen vilja att förändra musikbranschen
ler på att lossna för flera. Det har varit
”Vi hoppas att projektet kan som den ser ut i dag.
väldigt lärorikt och utvecklande för
Så hur ser det egentligen ut i branhjälpa till att bryta den
både adepter och mentorer, säger Lisa
schen? En del i projektet har varit
manliga kultur som råder att ta reda på just detta och ta fram
statistik över könsfördelningen på
i branschen i dag.”
nyckelpositioner i musiklivet. Enligt
Makten över musikens siffror är mansdominansen stor, på vissa poster som vd för musikförlag
och skivbolag till och med total.
– Vi hoppas att projektet kan hjälpa till att bryta den
manliga kultur som råder i branschen i dag. Vi hoppas
också att fler kvinnor ska våga starta eget när de får vägledning av personer som har gjort det själva tidigare, avslutar Lisa Lundgren.
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KU LTU RSKOL A PÅ LIK A VILLKOR
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK, vill
motverka genusfällor i musikundervisningen. SMoK
anordnar lärarseminarier som ger kunskap och
inspiration kring genusfrågor. Projektet fick 550 000
kronor i jämställdhetsstöd.

JÄMSTÄLLT M USI KLIV I N O RRBOT TEN

EN SMAK AV POPKOLLO

Norrbottensmusiken kartlägger befintliga strukturer och nätverk i det lokala musiklivet. Genom
samtal och ökad kunskap vill de få fler att arbeta
för jämställdhet. Projektet fick 78 400 kronor i
jämställdhetsstöd.

Föreningen Popkollo ger sig ut i landet för att skapa
lokala mötesplatser för unga musikintresserade
tjejer. Detta pilotprojekt med förhoppning om en
fortsättning fick 300 000 kronor i jämställdhetsstöd.

SPEL A JÄM NT

TA PL ATS!

Svensk Scenkonst vill se fler kvinnliga chefer i
musiklivet. Ledarskapsutbildningen Spela jämnt
är skräddarsydd för scenkonstområdet och riktar
sig till kvinnor. Projektet fick 460 000 kronor
i jämställdhetsstöd.

Riksförbundet för Folkmusik och Dans driver
mentorprogrammet Ta Plats! Programmet ska stödja
och coacha kvinnor på väg in i musiklivet inom
genrerna folk- och världsmusik samt dans. Projektet
fick 250 000 kronor i jämställdhetsstöd.

EN ÅTERFU N N EN REPERTOAR

KU PP!

Kungl. Musikaliska Akademien har inventerat Musikoch teaterbibliotekets stora arkiv på jakt efter verk
av kvinnliga tonsättare. Målet är att lyfta fram musik
som har fallit i glömska och göra den spelbar igen.
Projektet fick 123 000 kronor i jämställdhetsstöd.

Kvinnor upp på pulten! (KUPP!) vill se en jämnare
könsfördelning inom dirigentyrket. Föreningen
ger sig ut på turné till alla professionella orkestrar
i Sverige för att uppmana till en jämnare
könsfördelning. Projektet fick 120 000 kronor i
jämställdhetsstöd.

SI NGER/SO NGWRITER
Musik Gävleborg driver ett singer/songwriter-projekt
för kvinnor som är på väg att ta steget ut i musiklivet.
Unga musiker, ljudtekniker med flera får stöd och
vägledning av äldre kolleger i branschen. Projektet
fick 350 000 kronor i jämställdhetsstöd.
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Musik- och teaterbiblioteket

NÄR VARJE
ÅR ÄR ETT
STRINDBERGSÅR
Text: Viggo Lindgren

Böcker, noter, skivor, teatermaterial.
Musik- och teaterbiblioteket har ett
BRETT utbud och en lika stor bredd
bland BESÖKARNA . Hit kommer
tonsättare, estetelever, forskare,
ENTUSIASTER och många andra.

M

L A R S N O R É N . F OTO : J O A K I M R O O S / SC A N P I X

usik- och teaterbiblioteket är ett mångsidigt bibliotek. Det hänger med i aktuella trender, följer användarnas önskemål och satsar
samtidigt på att kunna erbjuda ett unikt material som
skiljer sig från andra bibliotek.
Det är en blandad målgrupp som besöker biblioteket.
Bland låntagarna finns forskare som undersöker gamla
verk, regissörer som ska sätta upp skådespel, teatergrupper som letar pjäser, elever från både högskolor och gymnasier som förbereder sig inför provspelningar och andra
med intresse för teater, dans och musik.
Under 2012 gjordes totalt 47 415 utlån på Musik- och
teaterbiblioteket, det motsvarar 204 utlån om dagen.
Verk av Franz Schubert, Benjamin Britten och Andrew
Lloyd Webber låg högst upp på listan över utlånade noter
2012. Mycket material laddas också ner digitalt, här toppade Boijes notsamling med gitarrmusik listan med över
53 000 nedladdningar.
Rikard Larsson är bibliotekarie med ansvar för litteratur
och material inom teater.
– Den vanligaste frågan jag får kommer från mindre
teatergrupper eller amatörteatrar som letar efter verk
att framföra. Ofta är det mindre sällskap på en till tre
personer, säger han.
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M EST UTL ÅNAT – TEATER
1. Demoner – Lars Norén
2. Först föds man ju – Line Knutzon
3. Älskap – Märta Tikkanen
4. Sinne – Anja Hilling
5. Dramarturgi – forestillinger om teater
– Svein Gladsø

M EST UTL ÅNAT – M USIK
1. Libretto till Maskeradbalen – Verdi

Antal roller finns registrerat och sökbart för varje pjäs2. The Study of Orchestrastion – Samuel Adler
manus. Bibliotekets system är unikt och gör det lätt att
3. Hennes röster – rocktexter av Turid Lundqvist,
hitta lämpligt material för teatersällskap i alla storlekar.
Eva Dahlgren och Kajsa Grytt – Hillevi Ganetz
Rikard Larsson förklarar att trender blottas genom ut4. Musik och språk – ett vidgat perspektiv på
lånen av teatermaterial.
barns språkutveckling – Ulf Jederlund
– Det finns alltid efterfrågan på aktuella pjäser, många
5. Stora musikguiden – musikteori för alla
lånare vill titta igenom originalmanus till pjäser de ny– Roine Jansson
ligen sett. Till exempel Spökhotellet av Georg Feydeau
som gick på Stockholms stadsteater 2012 och Demoner
av Lars Norén som gick på Stockholms stadsteater 2013.
Sedan finns det pjäser som alltid
terial köps in finns det en rad faktorer
är populära. Strindbergsåret 2012
som vägs in för att skapa ett relevant
”Den vanligaste frågan
märktes till exempel inte av särskilt
urval.
jag får kommer från
mycket. På Musik- och teaterbib– Omvärldsbevakning är viktigt för
lioteket är varje år ett Strindbergsår,
att vi ska hålla oss uppdaterade om
mindre teatergrupper eller vad som händer i teater-, musik- och
nationalskaldens verk tillhör alltid
amatörteatrar som letar biblioteksvärlden, säger Rikard Larsde mest utlånade.
Även trender utanför biblioteket är
son. Det gäller även att ha koll på andra
efter verk att framföra.”
viktiga att hålla koll på. När nytt mabibliotek för att undvika att köpa in
dubbletter i onödan. Universitetsbiblioteken har vanligtvis pedagogisk litteratur, jag fokuserar
i stället på att köpa in litteratur med historiskt perspektiv.
M EST UTL ÅNADE N OTER
Men det är inte bara upp till biblioteket att bestämma
1. Gesänge für eine Singstimme mit
vilket material som ska köpas in. Kerstin Carpvik, biblioKlavierbegleitung – Franz Schubert
teksansvarig, förklarar att också bibliotekets användare
2. A midsummer Night’s Dream
har möjlighet att påverka inköpen. Om något är mycket
– Benjamin Britten
efterfrågat, köps det in.
– Vi lyssnar alltid på våra besökare och vad de vill ska
3. The Phantom of the Opera
– Andrew Lloyd Webber
finnas i biblioteket. Ingen annan kan svara bättre på den
frågan än de, säger hon.
4. 15 ausgewählte Lieder – Jean Sibelius
5. Quartett Es-dur – Robert Schumann

M EST N EDL ADDADE N OTER
1. Boije 53 000 nedladdningar
2. Utile dulci 3 577 nedladdningar
3. Roman 567 nedladdningar
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Musik- och teatermuseet

PÅ VÄG MOT
ETT NY TT
MUSEUM
Text: Måna Degerman
Foto: Miki Anagrius

Ett anrikt museum i förändring.
MUSIK- OCH TEATERMUSEET har inlett
resan mot en ny skepnad – en interaktiv
arena för scenkonst och medieteknik.

F

ör Musik- och teatermuseets besökare tedde sig
nog 2012 som ett tämligen vanligt år. De interaktiva
utställningarna lockade besökare i alla åldrar. Det
digra programutbudet bjöd på gästspel, konsertserier och
teatersamtal med några av Sveriges främsta scenkonstpersonligheter. För de lite yngre besökarna erbjöds familje
visningar, aktiviteter i verkstaden, musiklek, barnsångsing-along och extra späckade program under sport- och
höstloven. Precis som vanligt alltså.
Men parallellt med den ordinarie verksamheten pågick
ett intensivt arbete bakom kulisserna. 2012 var året då
utvecklingen mot ett nytt Musik- och teatermuseet tog
fart på allvar.
– Vi har länge haft en vision om att utveckla Musik- och
teatermuseet till ett nytt, spännande scenkonstmuseum.
Under 2012 föll flera saker på plats som gjorde att vi
äntligen kunde dra i gång arbetet, säger Musikverkets
generaldirektör Stina Westerberg som också fungerat
som museets chef i väntan på rekryteringen av en ny
museichef.
Tanken på ett nytt scenkonstmuseum har funnits med
ända sedan 2010 när dåvarande Musikmuseet blev Musikoch teatermuseet med nya teatersamlingar och ett utökat
uppdrag.
Men nya föremål och ett helt nytt konstområde kräver
sitt utrymme. Arbetet med att katalogisera och lära känna
de drygt 46 000 nya teaterföremålen i samlingarna pågår.
Samtidigt har behovet av en upprustning av museets lokaler blivit allt tydligare.
Musik- och teatermuseet ligger i en anrik byggnad
på Östermalm i Stockholm, det gamla Kronobageriet
på Sibyllegatan. Huset är Stockholms äldsta bevarade
industribyggnad samt en av få magasinsbyggnader som
finns kvar i staden. Det innebär en vacker och unik miljö,
men också att särskild hänsyn måste tas inför alla typer
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av renoveringar och ombyggnader.
– Att bygga om lokalerna för att passa ett nytt interaktivt museum är inget man gör i en handvändning. Vi har
hela tiden vetat att det krävs en jättesatsning för att driva
igenom vår vision för det nya, säger Stina Westerberg.
När regeringens budgetpresentation presenterades
i september 2012 stod det klart att det är en satsning
som kulturdepartementet är villig att
göra. I enlighet med Musikverkets
”Vi har länge haft en
önskan utökar regeringen myndigvision om att utveckla
hetens budgetram med ytterligare 4
miljoner kronor från 2014. Pengarna
Musik- och teatermuseet
är öronmärkta för utveckling av uttill ett nytt, spännande
ställningslokalerna och skapandet av
det nya museet.
scenkonstmuseum.”
– Anslagsökningen från och med
2014 är ett stort förtroende. Det är
mycket glädjande att kulturdepartementet delar vår vision.
Ett modernt scenkonstmuseum med interaktiva utställningar. Så beskriver Stina Westerberg det nya Musik- och
teatermuseet som småningom ska flytta in i nyrenoverade
lokaler på Sibyllegatan. Fina ord, men vad betyder de
egentligen i praktiken?
Texten fortsätter på s. 16 »»

M U S I K- O C H T E AT E R M U S E E T H Å L L E R T I L L I G A M L A K R O N O B AG E R I E T PÅ Ö S T E R M A L M I S TO C K H O L M .

Musik- och teatermuseet

I SAM LI NGARNA
Teatersamlingarna omfattar cirka 46 000 objekt och
innehåller bland annat scenografimodeller, skisser,
bildkonst, kostymer och drygt 4 000 teaterdockor.
Instrumentsamlingen är en av världens största med
nära 7 000 instrument. De äldsta instrumenten är
från tidigt 1600-tal, men samlingen innehåller även
nytillverkade instrument.

M E R PA RT E N AV O B J E K T E N I M U S E E T S S A M L I N G A R F I N N S I M U N K H ÄT TA N U TA N F Ö R S TO C K H O L M .

M U S E E T H A R E N O M FAT TA N D E P E D A G O G I S K V E R K S A M H E T M E D V I S N I N G A R O C H V E R K S TÄ D E R .
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M USEET I SI FFRO R 2012
80 219 personer besökte museet, varav drygt hälften
var under 19 år.
94 885 unika besökare på webbplatsen.

E T T AV N Ä R A 7 0 0 0 I N S T R U M E N T I M U S E E T S S A M L I N G A R .

Tre nya utställningar: Musikfabriken – toner
från tippen, Thank You for the Music samt en
foajéutställning med exempel ur teater- och
instrumentsamlingarna.

DET NYA M USEET
Utvecklingen mot ett nytt interaktivt museum för
scenkonst tog fart på allvar under 2012.
Regeringen utökar budgetramen med fyra miljoner
kronor om året från och med 2014. Pengarna är
öronmärkta för utvecklingen av det nya museet.

M A R I O N E T T E R I U T S TÄ L L N I N G E N S M Å A K TÖ R E R , S TO R A R O L L E R .

Museet stänger för renovering i början av 2014.
Verksamheten kommer då bedrivas på andra platser.
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Musik- och teatermuseet

– Museets själ handlar om att involvera besökaren och
precis som i museet i dag ska det nya museet locka besökaren till medskapande. Det ska finnas plats att utforska
och pröva på. Och förhoppningsvis kommer det nya huset
att ge inspiration till fördjupning i de olika konstformernas historia och till eget utövande och skapande som en
förlängning av museibesöket.
Tanken är också att museet ska bli en arena för hela
Musikverkets verksamhet. Instrumenten och teaterföremålen i museets egna samlingar ska naturligtvis ha
sin plats, men en lika självklar del kommer att bli den

elektronmusik och ljudkonst som har
skapats på Elektronmusikstudion de
senaste 50 åren.
”Under tiden museet är
En annan idé är att tillsammans
stängt kommer vi att ha full med det fria musiklivet i Sverige visa
aktivitet med pedagogisk upp de musikprojekt som får finansiering från Musikverket – här finns allt
verksamhet och utställ
från nyskriven opera till ett samarbete
mellan
svenskt och sydafrikansk hipningar på andra platser.”
hop att välja bland.
– Renoveringen av det gamla huset
inleds i januari 2014. Under tiden museet är stängt kommer vi att ha full aktivitet med pedagogisk verksamhet
och utställningar på andra platser. Vi kommer bland annat
samarbeta med Kulturhuvudstadsåret i Umeå och Musikverkets ungdomsråd. Allt detta kommer vi att berätta mer
om när det närmar sig.
Exakt när portarna till det nya museet öppnas är ännu
oklart, men resan har börjat.

Uppdrag: Stöd till musiklivet
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MUSIK FRÅN
TIGRIS UTLOPP

usikföreningen Re:Orient beslutade
Text: Måna Degerman
sig för att samla ihop gräddan av det irakiska
musiklivet för en gemensam Sverige-turné. ProI mars 2013 sammanstrålade
jektet är ett av 103 samarbetsprojekt som fick ekonomiskt
några av Iraks främsta musiker
stöd från Musikverket under 2012.
i Sverige. Från
i olika
Repertoaren bestod dels av traditionella stycken ur den
irakiska musikhistorien, dels av nyskrivet material från
länder möttes de upp för att
de deltagande musikerna.
turnera
med
– Med krigen som drabbat Irak i omgångar har många
konserten Vid Tigris utlopp
irakiska musiker och även deras publik spridits runtom
– en hyllning till
musik.
i världen. I det här projektet kopplade vi samman båda
grupperna genom de institutioner som medverkade, säger
projektledaren Cecilia Hörnell-Sunar.
Med på turnén var även kompositören, musikern och
Sammanlagt hölls fyra konserter i mars månad, i Uppfredsaktivisten Yair Dalal. Dalal har irakiskt judiskt ursala, Stockholm, Malmö och Göteborg.
sprung och är i dag bosatt i Israel. Han är mästare både
En av artisterna var sångerskan Farida Mohammad
på stränginstrumentet oud och på fiol. I sin musik utAli, en av få kvinnor som tolkar alforskar han det judiskt babyloniska
maqam al-iraqi, den irakiska varian- ”Med krigen som drabbat
musikarvet blandat med element av
ten av klassisk arabisk musik. I dag
jazz och blues.
Irak har många irakiska
lever hon i Holland och tillsammans
Ytterligare en framstående oudspemed Iraqi Maqam Ensemble arbetar
lare
var med på turnén – Omar Bamusiker och deras publik
hon för att upprätthålla den irakiska
shir, som lärde sig spela instrumentet
spridits runtom i världen.” redan som femåring av sin pappa, den
musiktraditionen.

EXILEN

TILLSAMMANS

FA R I D A M O H A M M A D A L I O C H I R A Q I M A Q A M E N S E M B L E .

IRAKISK

VID TIGRIS UTLOPP
Sverigeturné med framstående irakiska musiker
som i dag lever i exil
Turnén arrangerades av organisationen Re:Orient
Projektet fick 350 000 kronor i stöd från Musikverket
Projektet är ett av 28 internationella samarbets
projekt som fick pengar från Musikverket 2012

berömde oudspelaren Munir Bashir. Efter att ha fortsatt i
sin fars fotspår och spelat traditionell irakisk folkmusik
runtom i Mellanöstern, blandar han i dag in såväl flamenco som jazz i sin musik.
– Att musikerna som deltog är av skilda bakgrunder –
som kristna, sunni, shia och judar – och tillsammans stod
upp mot våldet gör mig extra stolt över turnén, säger
Cecilia Hörnell-Sunar.

18

Verksamheten i siffror

21 MILJONER
TILL MASSOR AV
VERKSAMHET
Text: Eva Andersson

När de stora kostnadsposterna löner och
hyror är betalda återstår 21 MILJONER
kronor till verksamhet, utrustning och allt
annat. Med KOMPETENS och expertis ger
Musikverket stöd och service till såväl
intresserad ALLMÄNHET som aktiva
utövare, forskare och andra intressegrupper.

89

anställda gjorde jobbet
Under 2012 hade Musikverket i genomsnitt 89
anställda, antalet varierar lite vid olika tidpunkter
på året. Detta motsvarar 77 heltidstjänster med en jämn
könsfördelning, med en liten övervikt för kvinnor som
utgör 52 procent av de anställda.

87 600

digitaliseringar
Genom digitalisering blir kulturarvet tillgängligt för många och arkiv
material som är i dåligt skick räddas till eftervärlden.
1 700 dokument, 75 000 katalogkort, 1 000 fonogram, 9 500
fotografier och 400 musikinstrument digitaliserades
under 2012.

3

utgivningar … 
… och 11 500 sålda Capriceskivor. Under året gjordes 3
återutgivningar: Don Cherry – Organic Music Society,
Åke Hodell – Spirit of Ectasy & The Way to Nepal och Sång
under segel tillsammans med Svenskt visarkiv.

246

dokumentationsinspelningar
Svenskt visarkiv intervjuar nyckelpersoner
inom jazz-, folk- och världskulturmusiken och
inledde under 2012 dessutom en uppföljande dokumentation av skolgårdskultur.

F OTO : M I K I A N AG R I U S

8

publikationer
6 tryckta och 2 e-publikationer: Sigurd Sternvall – Sång
under segel, Jan Bruér – Putte Wickman, klarinettist,
Eva Rune – Bröllopssånger och kärleksvisor ur nordisk folktradition, Ralf Novak-Rosengren och Marie Länne Persson
– Romanifolkets visor, Marie Selander – Inte riktigt lika
viktigt?, Svenskt visarkivs Noterat samt Jan Ling – Nyckelharpan och Musik- och teaterbibliotekets Dokumenterat.
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10 000

2,4

1 000

616 000
1 800
6 070

studiotimmar … 
… 58 internationella EMS-gäster, 100
personer som deltog i Elektronmusikstudions utbildningar och 245 verk skapade av tonsättare och konstnärer på plats som lämnades in till
dokumentation.
visningar … 
… och 80 000 besökare. Musikverket arrangerade drygt 200 programtillfällen,
nästan alla inom Musik- och teatermuseet. Förutom de
permanenta utställningarna gjorde museet tre tillfälliga
utställningar: Musikfabriken – toner från tippen, Thank
You for the Music och en foajéutställning med exempel
ur teater- och instrumentsamlingarna.

47 500

lån
Musik- och teaterbiblioteket förmedlade 40 000 bibliotekslån och 7 500
fjärrlån. Via fjärrlån kan låntagare i hela Sverige hämta
ut sina lån på andra bibliotek.

15 700
117

frågor
De allra flesta förfrågningarna kommer
till Musik- och teaterbiblioteket men
även till Svenskt visarkiv och Musik- och teatermuseet.
projekt fick pengar 
1 145 projekt sökte stöd för samarbeten i musiklivet. 117 ansökningar beviljades: 47 för internationella projekt, 38 för nationella projekt och 32 mindre
projekt.

miljoner till jämställdhetsprojekt
89 ansökte om Musikverkets jämställdhetsstöd
och 2,4 miljoner kronor fördelades. De gick till
projekt som syftar till att främja jämställdheten i musiklivet i enlighet med Musikverkets särskilda jämställdhetsuppdrag som löper mellan 2011 och 2014.
besökare …
… hade Musikverkets webbplatser
sammanlagt under 2012.

följer på Twitter
Musikverkets konton på Twitter: @Musikverket, @Musteabibl, @Musteamuseet och
@Visarkivet har sammanlagt 1 800 följare.
gillar på Facebook
Statens musikverk, Musik- och teatermuseet, Musik- och teaterbiblioteket,
Svenskt visarkiv, Caprice Records och Elektronmusikstudion har Facebooksidor. Sammanlagt har de 6 070
gillamarkeringar.

900

år av kulturskatter
Statens musikverk bevarar, tillgängliggör och
levandegör teaterns, dansens och musikens
kulturarv. I samlingarna finns massor av material: 30 000
poster i raritetssamlingarna, 6 000 instrument, 46 000
teaterföremål, 120 000 böcker, 378 000 noter, 250 tidskrifter, 40 000 pjäsmanus, 1 000 filmer och 75 000 streamade
album.
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Musikverket i siffror

104 MILJONER
I ANSLAG
Text: Eva ANDERSSON

Under 2012 hade Musikverket cirka
124 MILJONER kronor att disponera.
Intäkterna kommer från ANSLAGET
från regering och riksdag, från
andra BIDRAG och till viss del från
avgifter för verksamheten.

F OTO : M I K I A N A G R I U S

I N T ÄKT E R

79
25
4,1
15,8

miljoner i anslag
I december varje år beslutar riksdagen om anslagsförslagen i regeringens budgetproposition. För
2012 uppgick anslaget till 79 miljoner.
Musikmiljoner
25 öronmärkta miljoner i ett särskilt anslag fördelas till samarbetsprojekt i det fria musiklivet.

miljoner i intäkter från verksamhet
Här ingår avgifter och andra ersättningar gällande
verksamheten på museet, försäljning av material,
butiksförsäljning och andra avgifter.

miljoner i bidrag
Den stora posten i denna pott är 9 miljoner från
nedlagda Rikskonserter som enligt regeringsbeslut har gått till att främja internationell samverkan.
Här ryms också 3 miljoner för Musikverkets uppdrag för
jämställdhet i musiklivet. Därtill forskningsanslag och
särskilda bidrag till Elektronmusikstudion.

KOST NADE R

50
23
21,6
1,5

miljoner till löner
Musikverkets verksamhet utförs av personalen. 66
procent av anslaget på 76 miljoner går till personalkostnader, 77 heltidstjänster – 89 anställda under 2012.

miljoner till lokaler
2012 gick 23 miljoner gick till lokalkostnader på
Torsgatan, Sibyllegatan, i Gäddviken i Nacka, på
Söder Mälarstrand och i Tumba.
miljoner till verksamhet
Här ingår all verksamhet för Musikverkets
enheter som utställningar, låneverksamhet,
publikationer, IT och administration.
miljoner till övriga kostnader
Exempelvis avskrivningar, nedskrivningar och
finansiella kostnader.

Läs mer i årsredovisningen på Musikverkets webbplats:
http://statensmusikverk.se/om-statens-musikverk/.

Uppdrag: Stöd till musiklivet
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MED BACH
I FÖRSKOLAN

Text: MÅNA DEGERMAN

aga Duo består av två välmeriterade musiker,
flöjtisten Sareidah Hildebrand och gitarristen
Joakim Lundström. Våren 2012 besökte de tre
förskolor i Stockholm med målet att få barn i unga åldrar
att intressera sig för klassisk musik. Projektet genomfördes med ekonomiskt stöd från Musikverket.
Scenkläder och rekvisita lämnades hemma. Duon var
endast rustad med sina instrument och en noga sammansatt repertoar med musik av bland andra Johan Sebastian
Bach, Evert Taube och tangokompositören Astor Piazolla.
– Vi ville skala av framträdandet för att fånga barnens
intresse för det essentiella – musiken. Annars är det lätt
att den drunknar i andra intryck, säger Joakim Lundström.
Målet var att med enkla medel skapa en grund för en
framtida publik och framtida musikutövare på olika nivåer.
Barnen fick höra samma konsert tre gånger och även prata
om sina upplevelser av musiken.
– Vi var lite oroliga för att de skulle ha svårare att sitta
still och lyssna för varje gång vi kom men det var precis
tvärtom, intresset ökade för varje gång. Barn har en väldigt
god lyssningsförmåga och är väldigt kreativa.
Inspelat videomaterial från förskoleturnén ger en
bra bild av hur den unga publiken tog till sig musiken.
Knäpptysta och storögda lyssnar de nästintill andaktsfullt
till musiken. Efter Så skimrande var aldrig havet får den
som vill välja bland ett antal bilder som han eller hon
tycker påminner om musiken. Någon pekar på ett äpple,
en annan associerar till ett rött hjärta och ytterligare en
pekar på en stadssilhuett i mörker.
Enligt Joakim Lundström är det viktigt att barnen själva
får vara med och gestalta för att mötet med musiken ska
bli bra. Han betonar även vikten av att det sker i små grupper med tid för eftertanke och samtal samt att musiken
håller hög kvalitet.

J O H A N N S E B A S T I A N B A C H . F OTO : T H E G R A N G E R CO L L E C T I O N

H

Går det att intressera
en hel FÖRSKOLEGRUPP för
kammarmusik? Haga Duo gav sig
ut med gitarr och flöjt för att försöka
väcka SPELGLÄDJEN och få en hel
förskolegrupp att njuta av BACH .

– När barnen bad oss spela Bach igen och när hela gruppen gungade loss till en tango av Piazolla så värmde det
verkligen våra musikerhjärtan. Vi ser det som ett tydligt
bevis på att det faktiskt fungerar jättebra att spela klassisk
musik för barn, avslutar Joakim Lundström.
I den första ansökningsomgången under 2013 fick Haga
Duo ytterligare stöd för att genomföra projektet i större
skala med besök på fler förskolor.

K AM MARM USIK I FÖRSKOL AN
Syftar till att intressera barn för klassisk musik
Haga Duo har gett nio förskoleföreställningar
med musik av bland annat Bach
Projektet beviljades 75 000 kronor från
Musikverket 2012
Projektet har fått ytterligare 126 740 kronor
i stöd för en fortsättning
Se filmen på Musikplattformens webbplats:
http://statensmusikverk.se/musikplattformen/
artikel/kammarmusik-i-forskolan/
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Caprice Records

JAZZ I KULTKLASS

FICK NY TT LIV
Text: MÅNA DEGERMAN

DON CHERRYS 40-åriga jazz

D

on Cherry (1936–1995) räknas som en av de
största inom modern jazz. Han föddes i Oklahoma
City, växte upp i Los Angeles där han plockade
upp trumpeten och bosatte sig småningom i Sverige. Här
mötte hans säregna och experimentella jazz en ny publik.
Don Cherry kom att få stort inflytande över den svenska
musikscenen under 1960- och 70-talet.
– Don Cherry var en nyskapare, lyhörd för olika kulturers musik och han hade förmågan att blanda dessa
kulturyttringar till något eget. Som musiker var han öppen
och orädd och det märks extra tydligt på Organic Music
Society, säger Ulf Björkman på skiv”Han var en nyskapare,
bolaget Caprice Records.
het på nya impulser, främmande kulLp:n spelades in under 1971 och
turer och stilblandningar. Skivan låg
lyhörd för olika kulturers helt
1972, bland annat i ett stort kupoltält
rätt i tiden, säger Ulf Björkman.
utanför Moderna Museet på Skepps- musik och hade förmågan
40 år senare har skivan fått nytt
holmen i Stockholm. Tältet som gick
och intresset tycks knappast ha
att blanda dessa kultur liv
under namnet Bucky Dome var ett
minskat. Denna gång har Caprice
yttringar till något eget.” Records gett ut de 13 låtarna både på
kombinerat konst- och musikprojekt
med Don Cherry i rollen som kapelllp och cd. Det färgstarka omslaget är
mästare. Skivan släpptes 1973 med ett färgsprakande omdetsamma som 1973 men den ursprungliga inlagan har
slag av konstnären Moki Cherry, Don Cherrys fru. Den
kompletterats med fotografier av Gunnar Smoliansky
sålde snabbt slut i affärerna och kom med tiden att bli ett
och Paul G. Deker samt med en nyskriven text av den
hett byte för jazzintresserade skivsamlare.
amerikanske musikjournalisten John Corbett. Skivan har
– Den sålde mycket bra när den släpptes första gången
mötts av översvallande recensioner och har sålt i över
och kom med tiden att bli en riktig kultplatta. Många av
4 200 exemplar, de flesta i USA och England, med Sverige
Sveriges då bästa jazzmusiker medverkar och många av
på en tredjeplats.
dem spelade live med Don Cherry under den här perioden.
– Kultstatusen har hållit i sig och skivan har fått ett välDet fanns också en stark nyfikenhet hos publiken, nyfikendigt varmt mottagande. Många av de som köpte musiken
på lp vill i dag ha den på cd, samtidigt är det populärt
med vinyler hos en yngre publik. Lägg till att plattan varit
mycket svår att få tag i under en lång period så har vi en
del av förklaringen till att den säljer så bra. Men framför
allt är det musiken och Don Cherrys personliga uttryck
som lockar lyssnarna, nu som då, avslutar Ulf Björkman.

D O N C H E R RY. F OTO : G U N N A R S M O L I A N S K Y

fortsätter att förtrolla lyssnarna.
Skivan ORGANIC MUSIC SOCIETY
har sålt i över 4 000 exemplar
sedan Caprice Records gav
ut den på nytt i maj 2012.
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SAGT I PRESSEN #1
Organic Music Society […] sammanfattar på ett
lysande sätt Don Cherrys musikaliska gärning i
Sverige (med fokus på 1971 och 1972). Genom en
omvittnat magnetisk personlighet samlade han
frisinnade jazzmusiker kring sig för ett kollektivt
musikskapande på en mängd instrument, helt i
tidens anda. – Dan Backman i Svenska Dagbladet,
16 maj 2012

SAGT I PRESSEN #2
På den här skivan vill […] Don Cherry skapa ett
uttryck oberoende av trivialiteter som plats, nationer
eller tid – det är andedräktens, samhällets och, i sin
innersta kärna, människornas uttryck. Ljudkvalitet
eller virtuositet är oviktigt, allt som betyder något
är stundens uttryck och skapande och det gemen
sammas utrymme som musiken öppnar upp.
– Dan Ruccia i Dusted Magazine, 11 september 2012
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Musikplattformen

MYCKET MER
ÄN BARA PENGAR
TILL MUSIKLIVET
F OTO : M I K I A N A G R I U S

Att få 25 MILJONER att växa. För
Musikplattformen är pengarna som delas
ut till projekt i MUSIKLIVET bara början.

Text: Viggo Lindgren

fekten av de 25 miljoner kronor som delats ut årligen, dessutom är den tänkt att på sikt utgöra en unik kunskapsbank
som hela musiklivet kan dra nytta av.
– Vi kan se hur projekten lever vidare, hur samarbeten
uppstår, hur erfarenheter påverkar andra projekt eller skapar helt nya. Allt detta är en del i nästa steg – att utveckla
arbetsmetoderna och verktygen för att kunna sprida erfarenheterna till fler.
Musikplattformen för statistik över projekten för att
få en överblick av fördelningen mellan kön, genre och
platser. Målet är att skapa en jämnare fördelning och
spridning över landet bland de projekt som beviljas stöd.
töd till innovation och utveckling i musiklivet
– Statistik är användbart men vi är noga med att inte
– så har chefen Jonas Burman tillsammans med sina
fastna i genrer, det blir lätt en tröskel att snubbla över.
medarbetare definierat MusikFokus ska alltid vara på att stärka
plattformens uppdrag.
”Det vi gör är mycket mer än musiklivet, oavsett genre. Eftersom vi
– Det krävdes dialog för att forma
ger stöd till samarbetsprojekt mellan
att bara dela ut pengar. flera parter innebär det ofta att genrer
vårt uppdrag och vår uppgift. Vi var
nyfikna på det svenska musiklivet,
Vi främjar det nyskapande överskrids och tänjs ut.
och de var nyfikna på oss, säger Jonas
Trycket från ansökningarna har
och stöttar nya uttryck.”
Burman.
varit högt, vilket i sig säger något om
Efter att ha rest land och rike runt
det svenska musiklivet.
och fört diskussioner med länsmusikorganisationer, ar– Det finns en stor kreativitet och ett enormt driv för
tister och arrangörer under 2012 blev Musikplattformens
att skapa och synas. Det finns ett uppdämt behov av att
uppgift tydligare, både för musiklivet runt om i Sverige
ständigt hitta nya arenor och inleda nya samarbeten. På
och för dem själva.
så vis känns det verkligen som att vi gör nytta genom att
Rent konkret handlar det om att fördela pengar till promöjliggöra för konstnärer att förverkliga sina visioner,
jekt i det fria musiklivet, närmare bestämt 25 miljoner
säger Jonas Burman.
kronor om året. Men värdet är större än så.
– Det vi gör är mycket mer än att bara dela ut pengar. Vi
främjar det nyskapande och och stöttar nya uttryck. Det är
så vi vill stärka det fria musiklivet, säger Jonas Burman.
Samtliga projekt som får stöd får själva dokumentera
sin verksamhet, vilket gör dem möjliga att följa upp. Den
sammantagna dokumentationen ger en bred bild av ef-

S

Uppdrag: Barn och unga
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FÖR UNGDOMAR,
AV UNGDOMAR
Text: Viggo Lindgren

Under 2012 inrättade
Musikverket ett UNGDOMSRÅD .
Syftet är att integrera ungdomars
PERSPEKTIV och behov
i myndighetens verksamhet.
Här ger två av rådets
MEDLEMMAR sin syn på saken.
Tobias Jonson

Hur kan Musikverket bli mer intressant för ungdomar?
Genom att satsa mer på sociala medier, alla finns på Facebook och det är lättaste sättet att nå ungdomar på. Det är
också intressant att berätta om musikutveckling: varför
ser dagens musik ut som den gör? Hur har instrument
förändrats genom tiderna?
Vilken fråga brinner du extra starkt för?
Jag vill att folk ska acceptera både klassisk och modern
musik. Alldeles för ofta träffar jag människor som spelar
klassisk musik men ogillar modern musik, det behöver
inte vara antingen eller. Själv spelar jag kyrkorgel men
producerar också house. Det är viktigt att Musikverket har
samma approach gentemot klassisk och modern musik.
Den moderna musiken skulle inte finnas om det inte vore
för den klassiska.

M USIKVERKETS U NGDO MSRÅD
Består av 15 musik- och teaterintresserade personer
mellan 15 och 20 år.
Målet är att integrera ungdomsperspektivet i verk
samheten, locka fler yngre användare och hjälpa dem
att ta vara på sina rättigheter inom kulturområdet.

TO B I A S J O N S O N . F OTO : J A N - O L AV W E D I N

Vad kan Musikverket erbjuda?
Många ungdomar känner till Musik- och teatermuseet,
men få har koll på resten av Musikverket. Musik- och
teaterbiblioteket är en jättebra tillgång för estetelever.
Jag vet hur dyrt det är med noter och biblioteket är en
guldgruva för en fattig musikelev.

Nemo Karlsson Asp
Vad kan Musikverket erbjuda?
Musik- och teaterbiblioteket är en otrolig tillgång för
musikelever. Det finns väldigt mycket material, av olika
sorter, och det är lättillgängligt.
Hur kan Musikverket bli mer intressant för ungdomar?
Två av de vanligaste kanalerna som ungdomar kommer
i kontakt med musik genom är film och tv-spel. Tv-spelsmusik kan ofta vara storartade verk av kända kompositörer. Jag tror att Musikverket skulle kunna göra många
intressanta saker om både filmmusik och tv-spelsmusik.
Vilken fråga brinner du extra starkt för?
Det som jag velat pusha för är en diskussion om gränsen
mellan ”klassisk” musik och ”annan” musik – var går
den? Man snackar om ”populärmusik” men vad är det
egentligen? Beethoven var ju jättepopulär. Jag skulle
också vilja se fler interaktiva utställningar på museet.
Utställningar man går igenom och möts av information
på olika sätt.
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Musik- och teatermuseet

DRAMATISKA
SAMTAL PÅ
MUSEET

Spännande gäster från
olika delar av teatervärlden
bjöd på DJUPLODANDE
samtal om sina konstnärskap.
Under 2012 hölls sex
entimmessamtal inför publik
i museets serie TEATERSAMTAL .

Text: MALIN KARLSSON

15 MARS 2012
F OTO : F R E D R I K P E R S S O N / SC A N P I X

Mellika Melouani Melani, konstnärlig ledare på
Folkoperan, regissör och skådespelare, i samtal
med kulturjournalisten Roger Wilson om sin syn på
scenkonst, konstnärliga drivkrafter och utmaningar,
förebilder och falluckor, visionerna för Folkoperan
och om sin tid på Teater Tribunalen i Stockholm.

22 MARS 2012
F OTO : J E N S L' E S T R A D E / SC A N P I X

Gertrud Larsson, dramatiker och regissör, i samtal
med Roger Wilson – bland annat om arbetet med
sina föreställningar Blåvingar, Svensksåld och Avd
305 och den nystartade fria gruppen Teateretablissemanget som hon grundat tillsammans med
skådespelarna Helena Sandström och Anna-Lena
Efverman.

Rikard Wolff, skådespelare och artist, i samtal med
teaterrecensenten Lars Ring om konstnärskap och
om platser, händelser och möten som har varit
avgörande i livet. Wolffs självbiografiska roman
Rikitikitavi (2011) med tillbakablickar till barndomen,
ungdomsåren och artistlivet la grunden för samtalet.

F OTO : F R E D R I K S A N D B E R G / SC A N P I X

29 MARS 2012

F OTO : M AT S B ÄC K E R
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11 O K TO B ER 2012

C A R O L I N A F R Ä N D E . F OTO : D A N H A N S S O N / S V D/ SC A N P I X

F OTO : J O H A N S T R I N D B E R G / SC A N P I X

S U Z A N N E O S T E N . F OTO : R O B I N H A L D E RT/ SC A N P I X

F OTO : F R E D R I K P E R S S O N / SC A N P I X

Gunilla Nyroos och Lennart Hjulström. I mer än 40
år har publiken kunnat följa dem som skådespelare
och regissörer inom film, tv och teater. Tillsammans
med kulturjournalisten Kajsa Norell talade skåde
spelarna och paret Gunilla Nyroos och Lennart
Hjulström om sina konstnärskap, om kärleken till
teatern och till varandra.

18 O K TO B ER 2012
Marcus Lindeen är dramatikern som ständigt rör
sig i gränslandet mellan verklighet och fiktion och
som bland annat har tagit sig an Ingmar Bergmans
ofilmade manus. I ett samtal med Roger Wilson om
förhållandet mellan det dokumentära och det fiktiva,
det egna konstnärskapet och rollen som dramatiker.

25 OK TOB ER 2012
Suzanne Osten (Unga Klara), Carolina Frände
(Stockholms stadsteater Skärholmen) och Martina
Montelius (Teater Brunnsgatan 4) i samtal med
Sveriges Radios Anneli Dufva och Roger Wilson i ett
panelsamtal om konstnärliga visioner, ledarskap och
hur man når nya generationer med sin scenkonst.

M A RT I N A M O N T E L I U S . F OTO : M A G N U S H A L LG R E N / D N / SC A N P I X
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Konstnärliga rådet

HALVTID FÖR
KONSTNÄRLIGA
RÅDET

F OTO : M I K I A N AG R I U S

Konstnärliga rådet beslutar vilka
projekt som ska beviljas ekonomiskt
stöd och är RÅDGIVANDE i frågor
som rör stödet. I rådet sitter ÅTTA
ledamöter utsedda av regeringen för en
tidsperiod om tre år. I slutet av 2012
var det HALVTID för dagens ledamöter.

Text: Måna Degerman & Viggo Lindgren
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Eva Saether
Vad är dina viktigaste lärdomar från den här perioden?
– Det har varit oerhört stimulerande att samarbeta med
de övriga medlemmarna i konstnärliga rådet. Vi har sins
emellan väldigt olika kompetensområden och tillsammans utgör vi ett bra team med stor respekt för varandras kunskaper. Det har också varit lärorikt att ta del av
de många ansökningarna. Sverige sjuder av musikalisk
kreativitet och det har varit bistert att behöva ge avslag på
så många oerhört bra projektidéer. Vi har gjort ett digert
arbete dels med själva kriterierna för anslagsbedömning
och dels med de praktiska och tekniska dimensionerna av
rutinerna kring läsningen av ansökningarna.

Vad är viktigast i arbetet framöver?
– En del genrer är relativt sett underrepresenterade bland
ansökningarna, det gäller att nå dem. Vi saknar också
delvis expertis inom konstnärliga rådet när det gäller
populärmusik trots att vi har en stor kompetensbredd
tillsammans. Det är också viktigt att lärdomarna från den
första generationens rådsmedlemmar förs över till nästa
generation. Valet av nya rådsmedlemmar är en grannlaga
uppgift.

Lennart Strömbäck
Vad är dina viktigaste lärdomar från den här perioden?
– Inblicken i det stora behovet av stöd till den fria musikkonsten är iögonfallande. Men också vetskapen om den
mångfald av kreativitet som sjuder ute i musiklivet runt
om i hela landet.
Vad har stödet gjort för nytta?
– Det är ingen tvekan om att Musikverkets miljoner är
viktiga för musikkonsten i Sverige: samverkansprojekt,
utvecklingsprojekt, nätverksbyggande och konstnärligt
musikskapande över huvud taget. Musikplattformen
spelar en viktig roll för svensk musiks möjligheter till
internationell samverkan och möjlighet att nå utanför
landets gränser.

A L F O N S K A R A B U D A . F OTO : M A J A S U S L I N

Vad har stödet gjort för nytta?
– Det är för tidigt att uttala sig om, tycker jag. Generellt
tycker jag att vi har alldeles för litet anslag att förfoga över.

Alfons Karabuda
Vad är dina viktigaste lärdomar från den här perioden?
– Att svenska upphovspersoner och utövare håller mycket
hög klass. Att Statens musikverk inte bara är en facilitator
utan en förutsättning. Och att det tar betydligt längre tid
att bedöma ansökningar än vad jag hade räknat med …
Vad har stödet gjort för nytta?
– Vi har i så många fall varit den avgörande faktorn för att
kunna främja utveckling av svensk musik. Statens musikverk har lyckats stödja utan att styra, och det är sällsynt.
Vad är viktigast i arbetet framöver?
– Att verka för sann musikalisk mångfald genom att nå
dem som antingen inte vet att vi finns eller än värre tror
att de inte har en chans att erhålla medel för sina viktiga
och spännande projekt.

KO NSTNÄRLIGA RÅDET
Stina Westerberg, generaldirektör

Vad är viktigast i arbetet framöver?
– Jag tror att en genomlysning och utvärdering av de
effekter som plattformens stödformer har medfört är
viktig. Att Musikverket tar initiativ till samtal med Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Export Music Sweden, med
flera för samordning, rollfördelning och gränsdragning
utifrån de olika aktörernas uppdrag. Täcker man alla
ytor? Finns det skuggytor? Vad saknas? En fråga som
alltid är aktuell: hur skapar dessa aktörer en relevant
och optimerad stödmodell för landets musikarrangörer,
inklusive festivaler?

Sofia Jernberg, musiker
Alfons Karabuda, kompositör
Anna Lindal, professor
Paula af Malmborg Ward, tonsättare
Eva Saether, docent
Gustav Sjökvist, professor
Lennart Strömbäck, projektledare
Stefan Östersjö, musiker
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Uppdrag: Internationellt

MUSIKLIV
I INTERNATIONELLT

LJUS
Pengar till 47 utlandssamarbeten
i musiklivet, en ny STRATEGI och en
treårig MILJONSATSNING på export.
Musikplattformens INTERNATIONELLA
arbete tog stora kliv framåt under 2012.

A

Text: MÅNA DEGERMAN

tt främja internationaliseringen av
sikermöte i Tbilisi och en barockuppsättning i samarbete
musiklivet i Sverige är ett centralt uppdrag för
med unga tjejer i Sydafrika. En del av pengarna gick till
Musikplattformen. I begreppet ingår både att föra
ett antal projekt initierade av Musikverket, till exempel
ut svensk musik i världen och att ta hit musik av hög
en räddningsinsats för att bevara ett hotat musikaliskt
kvalitet från andra länder.
kulturarv i Gambia. Dessutom inleddes ett treårigt exUnder 2012 gick arbetet framåt på flera plan. En ny
portsamarbete med Export Music Sweden med målet att
internationell strategi klubbades i samråd med musiklivet,
stärka det fria musiklivets närvaro utomlands och sätta
nätverksarbetet fördjupades och nära sju miljoner kronor
svensk musik på kartan.
fördelades till 28 internationella samarbetsprojekt i musik– Mässor och festivaler kan tjäna som språngbrädor
livet. En musikturné på den burmesiska landsbygden och
för de aktörer i musiklivet som vill söka sig utomlands.
ett konstnärligt samarbete mellan svensk och amerikansk
Men hittills har det svenska deltagandet varit utspritt
samtida konstmusik är två exempel.
och spretigt med varierande verkningsgrad. Det har
Hösten 2012 fick den internationella kassan dessutom
saknats en aktör som kan samordna deltagandet, kanaett rejält tillskott när stiftelsen Rikskonserter formellt gick
lisera energin och maximera utdelningen, säger Isabel
i likvidation. Regeringen gav MusikThomson, internationell koordinator
verket i uppdrag att använda de dryga
på Musikplattformen.
”Det har saknats en aktör
9 miljoner kronor som blev över från
När uppdraget löper ut 2015 ska
den statliga stiftelsen till ytterligare
Export Music Sweden vara den
som kan samordna deltainsatser för att främja musiklivets
självklara arrangören av exportfrämgandet, kanalisera energin jande aktiviteter för svensk musik i
internationalisering.
Pengarna gick dels till 19 nya inoch maximera utdelningen.” samband med de viktigaste interternationella samarbeten i musiklivet,
nationella mötesplatserna för branbland annat ett svenskt-georgiskt muschen, det gäller till exempel mässor
som Jazzahead och Classical Next. En strategisk plan
för fortsatt utveckling av verksamheten från år 2016 och
framåt ingår också i uppdraget.
– Den internationella kultursfären har kommit betydligt längre än Sverige i sin professionalisering vad gäller
deltagande i mässor och liknande. Om svenska fria musikaktörer vill ta sig fram på den marknaden kräver det
ett motsvarande förhållningssätt. Export Music Swedens
roll är att driva den utvecklingen framåt, avslutar Isabel
Thomson.

F OTO : J O N A S A N D R É
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PRODUCERAD AV STATENS MUSIKVERK
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www.statensmusikverk.se

