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Några ord om...
...levande musiker
När restriktionerna försvann nionde februari kunde jag lägga zoomintervjuerna åt sidan och
besöka två konserthus. Det som förut var en självklarhet kändes nu som total lyx. Oj, vad jag
har saknat att lyssna på våra fina musiker så som frilansarna i Västerås och symfoniorkestern
(och barnen) i Gävle. Det här blir en fin vår. Och min dator som spårlöst försvann i höstas fanns
plötsligt att hämta ut hos polisen. Ingen kunde tala om hur och varför den hamnat där. Ett
mysterium helt enkelt!
Jonas Nyberg
Redaktör
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Plötsligt händer det
Under hela pandemin har vi fått höra
att viruset överraskar hela tiden.
Plötsligt övertrumfas detta av beskedet
att mitt i den högsta smittspridning,
avskaffar regeringen och FoHM alla
restriktioner. Kulturbranschen får
plötsligt en chans att fungera som
tidigare.
Men det väcker onekligen en massa
frågor runt vad som gäller nu. I ett – ur
arbetsrättsligt perspektiv – oklart läge
om vaccineringskrav blev det plötsligt
ännu mer oklart. Nu kan alla leva som
vanligt, men bara nästan. För de som
inte är vaccinerade ligger fortfarande
vissa rekommendationer kvar. Är det då
rimligt att fortsatt kräva att exempelvis
frilansare måste vara vaccinerade?
Nu kommer sannolikt covid-19 avklassificeras som samhällsfarlig. Betyder
det att vi är tillbaka på ruta ett och att
ett lokalt utbrott åter kan klassas som
force majeure – denna för arbetsgivaren viktiga nödutgång för att slippa
betala – med rätt att avboka utan konsekvenser? Framtiden får utvisa.
I en nära framtid får frågan om upphovsrätt större betydelse, inte bara
med tanke på DSM-direktivet – EU-direktivet om upphovsrätt som ska
impementeras i svensk lagstiftning.
Vårt riksavtal har i sanning en mycket begränsad räckvidd när det gäller
omfattningen av den upphovsrättsliga
regleringen.
SVT/SR utgår till exempel ifrån att om
man gör en inspelning eller sändning
ska detta läggas ut på respektive
bolags playkanal. Om det inte går att
lägga ut inspelningar, gör man inga
inspelningar eller sändningar överhuvudtaget. Just nu sker detta utan
ersättning till oss musiker eftersom
de nyttjandena inte är reglerade i vårt
kollektivavtal. Detta måste hanteras.

För 15 år sedan var det otänkbart att
inte ta chansen att synas i TV eller
höras i radio. Det var den viktigaste kanalen för att nå ut längre än till
sin abonnemangspublik. Jag är inte
så säker på att det stämmer längre.
Tekniken utvecklas snabbt och nu finns
det många fler möjligheter. Inte minst
i våra institutioners egna playkanaler.
Pandemin har medfört att helt nya
möjligheter öppnat sig för fler och
möjligtvis är SVT/SR på väg att förlora
sin betydelse för att nå den breda publiken. Symf har precis i dagarna haft
ett möte med SVT/SR och den statistik
de redovisade på sjunkande tittarsiffror bekräftar den bilden. Vi kanske
själva håller på att konkurrera ut public
service.
Med detta sagt är det viktigt att betona
att public service fortsatt kommer att
ha en viktig roll och vara av betydelse
för oss. Egna playkanaler är nog bra
men alla kan inte bygga upp en egen
digital plattform. De som hittar till
dessa är förmodligen redan intresserade av klassisk musik, eller har just
blivit uppmärksammade på att de finns.
Det är för de sistnämnda som SVT/SR
kommer att ha en stor betydelse för
oss. I dessa zappande och nätsurfande
tidevarv kommer några oundvikligen
att snubbla in på public services ständiga flöde av musikutbud och förhoppningsvis väcks ett nytt intresse. De blir
kanske vår nya publik.
Vi ska därför fortsätta samtalen med
SVT/SR om en reglering av play-sändningarna. Med deras nästan 9 miljarder
i anslag borde det finnas en eller annan
krona över till oss och inte bara till
Epidemic Sound och andra företag som
erbjuder royaltyfri musik.

kulturen och betydande ekonomiska
tillskott. Många tidningsartiklar och
tv-intervjuer handlar om villkoren
för kulturarbetare. Det ska bli oerhört spännande att se hur länge vi får
behålla det fokuset, från både politiker och allmänhet. Även om vi inom
kulturbranschen har ansvar för att
fokuset kvarstår så vet vi av erfarenhet
att kulturen under ett valår alltid får en
underordnad roll. Vid en mätning under
en Almedalsvecka konstaterade man
att från allt som sändes omnämndes
kulturen i sammanlagt 7-8 sekunder.
Låt oss hoppas att en positiv effekt
av pandemin blir att det under detta
valår blir mer självklart och naturligt
att lyfta kulturfrågorna i en valrörelse.
Kanske framkommer nya visioner som
ger framtidshopp. Inte minst för att alla
musikstudenter som de senaste åren
sett sina drömmar om ett yrkesliv som
musiker slockna.

Gunnar Jönsson
Förbundsordförande

I höst är det val igen. Vi har kanske
vant oss vid att man kallar till presskonferenser för att meddela beslut om
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Det råder brist på
pedagoger i kulturskolan
- vi har utbildningen du
behöver!
Läs till kulturskolepedagog (90 hp) hos oss. Utbildningen ges på helfart, men vill du studera
på deltid erbjuds ett urval av kurserna i fristående form. Grundläggande krav på förkunskaper
är motsvarande 120 hp inom ett konstnärligt ämne.
SÖK 15 MARS - 15 APRIL

MHM.LU.SE

Molière 400 år

2–23 april
Skandinavienpremiär
för Molières komedi
– nu som opera!

Tonsättare & libretto: Kirke Mechem
Svensk översättning: Harald Leander
Dirigent: Fredrik Burstedt
Regissör: Anne Barslev
Scenograf: Stine Martinsen
Kostymdesigner: Annsofi Nyberg
Ljusdesigner: Max Mitle
Maskdesigner: Angelica Ekeberg
Norrlandsoperans symfoniorkester
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Huvudsponsorer

norrlandsoperan.se

Debattinlägg

Lägg inte ner Artist- och musikerhälsan!
Många artister och musiker har sökt sig till andra mottagningar för att få hjälp med sina besvär, utan resultat. Först efter
besök hos Artist- och musikerhälsan har de kunnat bli hjälpta och uppnå sin fulla potential igen.
Det skriver Karin Engquist, läkare och teamansvarig vid Artist- och Musikerhälsan i Malmö.
Precis som elitidrottare behöver elitmusiker specialistvård
för att kunna topprestera på scen.
Nu är risken stor att Artist- och musikerhälsan, som visserligen har sin bas i Malmö, men också har mindre enheter i
Stockholm och Göteborg och som gjort insatser i hela landet,
tvingas läggas ner.
Artist- och musikerhälsan har ett unikt vårdteam där bland
andra läkare, fysioterapeuter, psykologer och audionomer
ingår. Mottagningen har specialiserat sig på artisters hälsa
och särskilda arbetsvillkor och är den enda i Sverige som har
samlad kompetens på området.
Under 25 år har Artist- och musikerhälsan utvecklat specialkunskap om orsakerna till de skador musiker och artister får
via sina yrken, liksom vilken sorts behandling som behövs.
Insatser har genomförts i orkestrar, i utbildningar för musiker på musikhögskolor och på folkhögskolor.
Björn Lovén, orkesterchef för Malmö Symfoniorkester, Malmö Live Konserthus, förklarar:
”Att arbeta tillsammans med Musikerhälsan har under
många år varit en ovärderlig tillgång för oss. Alla verksamheter förtjänar specialister likt Musikerhälsan, som väldigt
specifikt kan bedöma och stödja de många särskilda behov
som musiker har.”
Två större förändringar är orsaken till den hotande nedläggningen, dels att Region Skåne sade upp de avtal som
regionen och Artist- och musikerhälsan hade när det gäller
smärtbehandling, dels att kulturinstitutionernas upphandling av företagshälsovård bara fungerar för större enheter/
organisationer, inte för så små mottagningar som Artist- och
musikerhälsan.
Forskningsstudier visar att de flesta musiker får ont någon
gång. Gustav Melander, trumpetare i Malmö symfoniorkester
och lärare på Malmö Musikhögskola samt Visiting Professor
på Royal Collage of Music i London, berättar vad Artist- och
musikerhälsan kan betyda: ”Musikerhälsans sjukgymnast
har hjälpt mig inte bara med spänningar och smärta i kroppen och mentala spärrar, utan också vidare i mitt eget spel.
Den förståelse jag får som musiker på Artist- och musikerhälsan finns inte att tillgå någon annanstans.
Artist- och musikerhälsan hjälper också människor som bor
i Malmö, men arbetar på andra sidan Sundet. Elna Carr som
bor i Malmö och är tredje konsertmästare i Danmarks radios
symfoniorkester vittnar om betydelsen av att mottagningen
har särskild kompetens: ”Mottagningens djupa kunskaper,

erfarenhet och engagemang gjorde att jag kände mig i trygga
händer med min inflammerade handled och vågade lita på
att jag skulle bli bra igen.”
Cirka 30 procent av alla musiks
tudenter och professionella musiker besväras av scennervositet, enligt spanska studier om Music Performance Anxiety
av Ariadna Ortiz Brugues 2011 och 2019. Bland orkestermusiker i Finland visar en studie av Katriina Viljamaa med flera
2017 att kring 80 procent får smärtor av spelet under sin
yrkesverksamma period.
Artist- och musikerhälsan bistår under musikers utbildningar med hjälp när det gäller att hitta olika sätt att hantera
denna nervositet. Att hitta position och stabilitet i kroppen,
som gynnar dynamik och frihet i musicerandet är grunden.
Handens arbetssätt är också avgörande. Nervositet och
stark oro kan triggas i spelsituationer. Musiken är ju känslans bärare. När allt detta inte fungerar behövs en vård
som tar hänsyn till båda dessa viktiga funktioner och då kan
Artist- och musikerhälsan bistå.
Kultur är ett viktigt kitt i samhället. I kulturen finns utrymme
för gemensamma upplevelser och reflektioner, något som
inte minst är viktigt under den pågående pandemin.
När kulturarbetare nu behöver vara beredda på snabba förändringar i sina program, är det också en utmaning som kan
resultera i stress och smärtor. Under pandemin har Artistoch musikerhälsan upplevt en ökad tillströmning.
Många artister och musiker har sökt sig till andra mottagningar för att få hjälp med sina besvär, utan resultat. Först
efter besök hos Artist- och musikerhälsan har de kunnat bli
hjälpta och uppnå sin fulla potential igen. Allt visar det att
Artist- och musikerhälsan behövs mer än någonsin, snarare
än att läggas ner. Region Skåne har nu möjlighet att agera
för kulturarbetarnas hälsa.
Karin Engquist
Inlägget ovan belyser
skribentens egna åsikter.

SKRIBENTEN
Karin Engquist är läkare och
teamansvarig vid Artist- och
Musikerhälsan i Malmö.

SYMFONI I FEBRUARI/MARS 2022 I 5

Symfs nya ombudsman
1 april i år blir Symfs kansli komplett igen. Då börjar Theo Caldwell sin anställning. Theo har juristexamen från Lunds universitet och han har också studerat musikvetenskap. Theo kommer närmast ifrån Statens institutionsstyrelse, SiS. Där har han
jobbat som HR-strateg och gett råd och stöd till chefer och medarbetare i arbetsrättsliga frågor. Snart kommer han kunna ge
råd och stöd till Symfs medlemmar.
Redan när Theo Caldwell läste musikvetenskap han en tanke
på att jobba med musik. När han läste juridik växte sig den
tanken stark och han var framför allt intresserad av upphovsrätt. Men det blev inte så.
– När man är nyutbildad kan man inte bara välja och vraka så
det blev inte som jag hade tänkt, säger han när han besöker
Symfs kansli för första gången.
Fackliga förtroendeuppdrag
Första jobbet efter juristutbildningen var på Försäkringskassan Gotland där han fick sina första fackliga uppdrag
som sektionsstyrelseledamot och huvudskyddsombud. Han
fortsatte sedan till Sundsvall för att så småningom landa i
Stockholm. År 2013 lämnade han de fackliga förtroendeuppdragen och blev HR-specialist.
– Nu när jag både har jobbat på arbetstagar- och på arbetsgivarsidan, har kunskaper i upphovsrätt och har musikbakgrund tänkte jag att det här är ett jobb som är klippt och
skuret för mig, säger han.
Man måste våga
Han säger att han inte ville bli fast i en statlig myndighet.
– Man måste våga här i livet. Och jag är också lockad av det
planerade samgåendet med Musikförbundet. Jag är mycket
intresserad av organisationsfrågor.
Lära sig mer
Han inser att det finns stora utmaningar med att arbeta i en
ny bransch.
– Den stora utmaningen blir att sätta sig in verksamheterna
och lära sig förstå den vardag som medlemmarna har. För
även om jag spelade i ett band för många år sedan har jag
ingen erfarenhet av den miljön som Symfs medlemmar lever i.
Förhandla avtal
Theo vill gärna få tillfälle att träffa alla avdelningar och att få
presentera sig. Han ser framför sig en turné av något slag.
Han säger att han har mycket att lära.
– En annan utmaning är att förhandla kollektivavtal på central nivå. Det är nytt för mig. Jag har mest förhandlat lokala
avtal.
Nya tankesätt
Att ge råd och stöd åt medlemmar i arbetsrättsliga ärenden
känner Theo sig trygg i. Däremot finns det mycket i Symfs
kollektivavtal som skiljer sig mot det han har arbetat med
tidigare.
– I staten hade man lönegrader tidigare men det övergav man
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Theo Caldwell tittar in på Symfs kasnli iklädd fin Beatles-tröja

för mer än 30 år sedan. Nu är det individuell lönesättning
som gäller. På det sättet skiljer sig det åt. Det blir en utmaning att komma in i det nya tankesättet.
– En annan sak som är annorlunda är arbetsskyldigheten.
Här är det knutet till att exempelvis spela violin. Då är det du

gör. Det är din expertis. I min värld som statstjänsteman har man
en vidare arbetsskyldighet.

Nyhet

Nyhet

Super LED lampa
6-8 timmars
Enbatteritid
av Nordens

Ge medlemmarna verktyg
ledande leverantörer
bländfri för
alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)
publiken
Theo Caldwell kommer nu att byta ”sida”. Hans nuvarande arbete
Super LED lampa Passar även till våra av musikinredningar
Klavernotställ.
6-8 timmars batteritid
som HR-strateg innebär att företräder arbetsgivaren.
bländfri för
alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)
Garanti 10 år på
– Det gäller att våga vara djävulens advokat när man sitter där Passar
med även till våra Flygelpubliken
och pianomedar
Corona
Covid
19
skydd
”Stage” lättvikts Gradänger
cheferna. De vill ofta göra saker på ett visst sätt medan min roll
är
Klavernotställ.
Skydd för personal och elever.
att förklara hur det ligger till med arbetsrätten och om det faktiskt
Nu har vi fått hem en ny sändning
Garanti
10
år
på
är möjligt. Ibland kan jag ha en bromsande funktion. Jag tänker att
Digitalpiano
av våra plexiglas-skärmar som
Flygel- och pianomedar
det är samma sak i ett fackförbund. Medlemmarna vill göra förändfungerar perfekt som skydd.
Passar till alla
”Stage” lättvikts Gradänger
och flyglar.
Livstids Garanti på alla
ringar och min roll blir att ge dem verktygen att få det gjort. pianon
Kullagrade dubbelSkärmarna har måtten
Passar till alla
pianon och flyglar.
Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet.

Medar flygel

Även för

Medar piano

hjul av hög kvalitet.

teleskopnotställ & vagnar

Medar flygel

1400 x 800 x 6 mm.

Bagatell 1

Medar piano

Köp 6

Världsledande
med bl.a. 85 %
av den amerikanska marknaden och
75 % av den franska.
Inga skruvar - bara att
dra upp och ner.
Snygg design som
passar i alla miljöer.
Finns i olika modeller

• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ
• Stor vagn + 18 notställ
Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

Gillar arbetsmiljöfrågor
En vagn
lastad...
med
världens mest sålda notställ
Under tiden Theo Caldwell arbetade på Försäkringskassan påkommer
Gotland blev han vald som huvudskyddsombud.
– Jag fick också täcka upp för andra avdelningar som inte hade
Akustik-skärmar
egna skyddsombud. Jag fick åka runt och gå skyddsronder och göra
riskbedömningar. Arbetsmiljö ligger mig varmt om hjärtat så när
Gunnar Jönsson berättade att jag också skulle bli regionalt skyddsombud så blev jag jätteglad.
• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ
• Stor vagn + 18 notställ
Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

Bagatell 2

Världsledande
med bl.a. 85 %
av den amerikanska marknaden och
75 % av den franska.
Inga skruvar - bara att
dra upp och ner.
Snygg design som
passar i alla miljöer.
Finns i olika modeller

för 5

Teleskop
standard

ORKESTER / KÖRSTOL

KLAVERNOTSTÄLL

TELESKOPET

En vagn
kommer lastad...
med världens mest sålda notställ

Bagatell 1

betala

Bagatell 4

Bagatell 3

Bagatell 2

Stor erfarenhet av försäkringsärenden
Från
Digitalpiano
7 500 kr
En viktig och eftertraktad kompetens som Symfs nye ombudsman
har är socialförsäkringsärenden. Han har stor erfarenhet av Försäkringskassans kärnverksamhet.
Livstids Garanti på alla
teleskopnotställ
& vagnar
– Jag har arbetat som handläggare men senare som omprövare
av
Akustik-skärmar
försäkringsbeslut. Framför allt inom barn och familj med frågor om
underhållsstöd och barnbidrag. Jag har också arbetat med omprövför 5
betala
Från
Köp 6
ning av sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension.
7 500 kr
TELESKOPET
Även för

Teleskop
transport
lättvikt

450:-

”Nothajen” slukar alla dina notblad,
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

”Sitt

Bagatell 6

Bagatell 5

Flyttas mycket enkelt.

Bagatell 3

TELESKOP
DIRIGENT REGAL

Bagatell 4
PIANO PALLAR

BACH

ORKESTER / KÖRSTOL

KLAVERNOTSTÄLL
Flaggskeppet
bland våra
dirigentnotställ.

AMADEUS

Något mindre och
smidigare än storebror, men absolut lika
stabil och solid.

Teleskop
transport
lättvikt

450:- att flytta tack vare
Mycket enkelt

Teleskop
standard

rätt”

stativ med hjul.

+46 (0) 13-527 50 • info@bagatell.se • www.bagatell.se
”Nothajen” slukar alla dina notblad,
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

”Sitt

Bagatell 6

Bagatell 5

Flyttas mycket enkelt.

rätt”

TELESKOP
DIRIGENT REGAL

PIANO PALLAR

BACH

Flaggskeppet
bland våra
dirigentnotställ.

AMADEUS

Ser fram emot studiebesök
Symfs nye ombudsman Theo Caldwell kommer att börja sin tjänst 1
april. Han tror att det kommer att ta ett tag att bli varm i kläderna.
+46 (0)
Superpå
LED
lampaoch ope– Jag ser fram emot att få göra studiebesök
konsert6-8 timmars batteritid
rahus. Det ska bli spännande att få läraalternativt
mig mer
om våra
nätanslutning.
(15st medlemledlampor)
Passar även till våra
mars värld.
Klavernotställ. Jonas Nyberg

Nyhet

13-527 50 • info@bagatell.se • www.bagatell.se

Nyhet

Super LED lampa
6-8 timmars batteritid

Garanti 10 år på

”Stage” lättvikts Gradänger
Välj vagn med 12, 15 eller 25 notställ
Passar till alla
pianon och flyglar.
Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet.

SJ ändrar villkor!
Medar flygel

Digitalpiano

Digitalpiano

Medar piano

Livstids Garanti på alla
teleskopnotställ & vagnar

Medar piano

Symfs medelemmar kan boka resor med SJ till rabatterat pris. Det
Livstids Garanti på alla
är TCO som har förhandlat fram rabatten som är på 10%. Nu ändrar
teleskopnotställ & vagnar
SJ förutsättningarna.

• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ
• Stor vagn + 18 notställ
Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

Bagatell 1

Bagatell 2
r5

la fö
6 beta

Världsledande
med bl.a. 85 %
av den amerikanska marknaden och
75 % av den franska.
Inga skruvar - bara att
dra upp och ner.
Snygg design som
passar i alla miljöer.
Finns i olika modeller

Teleskop
standard

”Stage” lättvikts Gradänger

Medar flygel

Även för

Även för

n
Förut har det gått boka alla resor med rabatt. NuFråtvingas
att
p
Köman
7 500 kr
TELESKOPET
ha större framförhållning. Tio dagar i förväg gäller för bokningar
om du vill få ett rabatterat pris. Priser med rabatten är röda. Om de
En vagn
är svarta kan det bero på två saker: Det
ärlastad...
mindre än 10 dagar till
kommer
med världens mest sålda notställ
resan eller att en annan operatör än SJ kör sträckan du valt.

”Manhasset”

Världens mest sålda med livstidsgaranti

Garanti 10 år på

Flygel- och pianomedar

Bagatell 1

bländfri för
publiken

alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)

Passar även till våra
Klavernotställ.

Flygel- och pianomedar
Passar till alla
pianon och flyglar.
Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet.

När pandemin är över kan ni återanvända skärmarna till Akustikskärmar mellan div instrument.
På grund av stor efterfrågan av
plexiglas
bländfri
för i runt hela världen har vi
ett begränsat antal så gör din
publiken
bokning snarast.

Något mindre och
smidigare än storebror, men absolut lika
stabil och solid.

Från
7 500 kr

Bagatell 3

En vagn
kommer lastad...
med världens mest sålda notställ

Teleskop
transport
lättvikt

Du bokar SJ-resor genom att logga in på
Symfs medlemssidor.
Akustik-skärmar
Flyttas mycket enkelt.
Har du problem att logga in? Hör av dig till Jonas eller Maggan på
kansliet så hjälper vi dig.

Akustik-skärmar

450:-

betala

för 5

Världsledande
med bl.a. 85 %
av den amerikanska marknaden och
75 % av den franska.
Inga skruvar - bara att
dra upp och ner.
Snygg design som
passar i alla miljöer.
Finns i olika modeller

KLAVERNOTSTÄLL

• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ
• Stor vagn + 18 notställ
Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

Bagatell 3

Bagatell 2
Köp 6

KLAVERNOTSTÄLL

TELESKOPET

Bagatell 4
Teleskop
standard

Teleskop
transport
lättvikt

450:-

ORKESTER / KÖRSTOL
”Nothajen” slukar alla dina notblad,
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

Bagatell 5

Flyttas mycket enkelt.

TELESKOP
DIRIGENT REGAL

Flaggskeppet
bland våra
dirigentnotställ.

”Nothajen” slukar alla dina notblad,
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

Bagatell 5

Bagatell 4

ORKESTER / KÖRSTOL

”Sitt

rätt”

Bagatell 6

”Sitt

rätt”

Bagatell 6
PIANO PALLAR

BACH
AMADEUS

Något mindre och
smidigare än storebror, men absolut lika
stabil och solid.

+46 TELESKOP
(0) 13-527 50 • info@bagatell.se
• www.bagatell.se
PIANO PALLAR
DIRIGENT REGAL

Flaggskeppet
bland våra
dirigentnotställ.

BACH
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Något mindre och
smidigare än storebror, men absolut lika
stabil och solid.

+46 (0) 13-527 50 • info@bagatell.se • www.bagatell.se

Kontrabassisten Sigrid Granit funderar och tittar i orkesterutdragen under workshopen i Västerås Konserthus

Provspelningsworkshop
Efter nästan två år av inställda och uppskjutna provspelningar börjar lediga tjänster i Sveriges orkestrar att utannonseras igen. Frieda Mossop som är vice ordförande i Symfs frilansavdelning och Verity Gunning-Olsson, båda två musiker
i Västerås Sinfonietta, fick idén om att göra workshops för musiker som vill bli bättre på att provspela. Musikalliansen
tände på idén och i höstas, när pandemiläget såg hoppfullt ut, hölls workshops för blåsmusiker. I februari var det stråkmusikernas tur och Symfoni var på plats i Västerås Konserthus.
– Tanken med kursen är att ta bort ”mysteriet” som ligger
bakom att göra en bra provspelning och ge konkreta tips som
man kan med sig till en riktig provspelning. För att lyckas
med det vill vi försöka skapa en trygg miljö och samtidigt ska
det kännas som om det är en verklig provspelningssituation,
säger Verity Gunning-Olsson när hon inledningstalar.
Sju stråkmusiker hade samlats för att spela sin provspelningsrepertoar. Svarta skärmar stod uppställda i Lilla salen i
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Västerås konserthus och vid flygeln satt rutinerade pianisten
Asuka Nakamura. På ”jurysidan” satt Kungliga Hovkapellets
konsertmästare Tale Olsson iklädd rollen som coach och
vägledare.
När musikerna spelar lyssnar hon och gör anteckningar.
Hon öser beröm och uppmuntran över den som har nyss har
spelat men hon ger också handfasta råd.

visualiserade hur jag packade upp fiolen, spände stråken,
stämde, plockade fram noterna och hur jag ställde upp dem
på notstället. Och så började jag spela min Mozartkonsert.
Vanligtvis somnade jag mitt i första satsen. Jag upprepade
detta varenda kväll och när jag kom till provspelningen så
kändes allt naturligt. Jag spelade bra och var nöjd efteråt,
berättar hon.

Tale Olsson lotsar, coachar och uppmuntrar

– Hämta a:et i förväg. Juryn tycker att det är tråkigt att lyssna på folk som stämmer, säger hon.
Tale Olsson pratar lugnt och lågmält med musikerna efter
att de spelat sina solostycken och sina orkesterutdrag. Hon
ger tips om frasering, om dynamik, om rytmiseringar och om
kontaktpunkten för stråken. Någon av deltagarna säger: När
man blir nervös så flyttar man stråken längre från stallet.
– Men resultatet blir inte bättre så det är inget argument,
svarar Tale.
Den simulerade provspelningssituation skapar nervositet
och många av de som spelar är lite missnöjda när de kommer framför skärmarna för att få feedback.
– Nästan alla ni säger att ni var nervösa men jag kan inte
höra det på spelet, säger Tale Olsson.
Alla som har provspelat vet vad nervositet kan ställa till med
och Tale Olsson berättar hur hon lyckades med att bemästra
sin, för länge sedan när hon skulle provspela för en position i
en orkester.
– Varje kväll, under en månads tid, när jag gick och lade mig
gick jag igenom hela proceduren för provspelningen. Jag

När musikerna spelat klart och
pratat en stund med Tale går de
bakom skärmen igen och spelar
delar av repertoaren igen, nu med
de föreslagna justeringarna. Stämningen blir betydligt mindre laddad
ju längre dagen fortskrider och det
skrattas en del. Ute i pentryt har
Musikalliansens vd Osiel Ibáñez
dukat fram tårta och bryggt kaffe
och där samlas alla för att prata
om hur det kändes och om vad man
kan göra för att övervinna nervosiCellisten Carl Henning
Fredriksson lyssnar på
tet och andra mentala hinder. Prefeedback från Tale Olsson
cis som Verity och Frieda önskade
så känns det tryggt och musikerna öppnar sig för varandra
och för Tale som bidrar med råd och tips för att lyckas.
– Bara för att man inte vinner en provspelning betyder inte
det att man misslyckats. Har man gjort sitt bästa så är väl
det en stor framgång, säger hon.
Dagen därpå fortsätter workshopen, som arrangerats av
Musikalliansen i samarbete med Västmanlandsmusiken, nu
med spel utan skärm. För den stråkmusiker som missat det
här tillfället att förkovra sig ges ett nytt tillfälle i slutet på
maj i år. På Musikalliansens hemsida finns mer information.
Jonas Nyberg

Symfs medlemsförsäkringar:

Tre premiefria månader!

Nytt medlemserbjudande:
Symf har under året förhandlat ett nytt försäkringsavtal
genom Länsförsäkringar. De försäkringarna administreras
genom Tydliga. Nu erbjuds alla medlemmar möjligheten att
teckna Olycksfalls-, Liv- och Sjukförsäkringen som ingår i
Symfs försäkringspaket premiefritt under tre månader.
De försäkringar som ingår i Symfs gruppförsäkringspaket
är till för att ge dig och din familj ett extra skydd och stöd
vid oförutsedda händelser så som sjukdom, olycksfall eller
dödsfall. Du väljer själv vilka försäkringar du vill teckna utifrån din livs- och familjesituation.

Det innebär att vi kan erbjuda ett flexibelt och prisvärt
försäkringsskydd som kompletterar det skydd du redan har
genom lagar och eventuella avtal.
Erbjudandet är öppet från och med den 1 mars till och med
den 31 maj.
Du tecknar vald försäkring via www.tydliga.se/e-symf genom
att logga in med ditt bankID och du erhåller då per automatik
en tre månaders premiefri period. Här kan du även ta del av
för- och efterköpsinformation, villkor, skadeblanketter och
förmånstagarförordnande.
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Layan och Sabirin förbereder sig för en av sina insatser
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Musik med klass i Gävle
Skolbarnen i klass 5c på Andersbergskolan i Gävle skrev musik och text tillsammans med artisten och låtskrivaren Emma
Nordenstam. Tebogo Monnakgotla orkestrerade och arrangerade musiken. Marie Rosenmir dirigerade Gävle Symfoniorkester som tillsammans med barnen framförde konserter för mellanstadieklasser från hela Gävleborgs län.
På generalrepetitionen av föreställningen ”Verklighetens
sånger” är det full fart i Gevaliasalen i Gävle Konserthus.
Orkester, dirigent, tekniker, barn och Emma Nordenstam
försöker få ordning på sina och barnens insatser. Det är
knappt om tid och det är mycket som ska klaffa. Stojiga och
glada barn blir märkbart tagna och plötsligt mycket blyga
när de går fram två och två till mikrofonerna för att säga
sina repliker. Det ska bli tolv konserter på fyra dagar och
de är uppdelade så att alla får chansen att vara solister vid
ett tillfälle var. Det är härligt rörigt och Emmas tålamod är
oändligt. Med snälla händer och med ett outsinligt leende
lotsar hon alla fram till mikrofonerna längst fram på podiet.
Det märks att det inte är första gången hon jobbar med barn.
– Jag hade gjort ett sånt här
projekt förut.I höstas skrev jag
låtar med Pipsvängens barnkör
i Hökarängen. Jag och Tebogo
tänkte att vi kunde göra något
liknande med symfoniorkester
som ett Skapande skola-projekt, säger Emma Nordenstam.

Emma Nordenstam

Hon säger att hon vill åt någonting som bara barn har men
som inte riktigt går att sätta
fingret på.
– Vuxna kan ha fantasi och
barns fantasier kan vara lite
fyrkantiga men det finns något
som är genuint hos barn, säger
hon.

Tebogo Monnakgotla håller med.
– Låttexterna som barnen har skrivit är otroligt roliga och
ibland helt oväntade, säger hon.

Emma instruerar tre killar ur Andersbergsskolans klass 5c

Projektet började med att Tebogo och musiker från orkestern åkte ut och besökte klassen i deras skola. De visade
instrument och pratade. Emma kunde inte följa med. Hon låg
hemma och var sjuk men barnen fick se hennes videor.
– Det var en bra start för mig för när jag träffade dem senare
trodde de att jag var känd för att de hade sett mig på en
skärm, säger Emma.
Barnen fick skriva ner vad de skulle vilja skriva låtar om.
Karin Hansson Lasses, kontrabasist i orkestern och barnoch ungdomsproducent, hade sagt att de kunde skriva om
vad som helst.
– Karin sa till klassen: ”Det kan handla om till exempel fotboll”. Så alla barn hade skrivit fotboll på sina lappar, skrattar
Emma.
Men till slut handlade det inte alls om fotboll utan om trehjulingskrockar på förskolan, avatarer på Roblox, plikttrogna
tjuvar, kristaller och mycket annat.
Emma hjälpte till med att få låtarna färdiga.
– Jag försökte fånga upp vad de vill göra och bara styra precis så mycket som det behövdes, säger hon.
Emma Nordenstam satte gitarrkomp till låtarna och hade
kontinuerlig kontakt med Tebogo Monnakgotla som orkestrerade och arrangerade musiken.

Layan började spela trombon efter att msuiker från Gävle Symfoniorkester
besökte klassen. Här sitter hon i brasset för första gången.

Fortsättning på nästa uppslag
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www..olaﬀaren.se

Allt för stråkmusikern!
Strängar, tillbehör, noter,
etuier och presenter

Övernatta
i Stockholm?
Som medlem i Symf har du möjlighet
att till självkostnadspris hyra Symfs
lägenhet i Nalenhuset på Regeringsgatan i Stockholm. Lägenheten har
två sovrum med sammanlagt fyra
sängar. Det finns ett vardagsrum och
ett kök med husgeråd.

Följ oss gärna på
Instagram: @@olaﬀaren
Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08 - 668 13 15 Öppettider se hemsidan

Kontakta Maggan på kansliet eller
logga in på medlemssidorna på
symf.se så får du veta mera.

www.pv9.net
Stig Hedbom
Certifierad Reparatör och
Professionell Flöjtist.
Flöjtateljé med utställning
i Järfälla, 2 mil norr om
Stockholm.
Reparationer och renoveringar,
även antika flöjter.
Pv9 Flute Workshop Stockholm
Pionvägen 9, 17674 Järfälla
Tel 070-270 48 08 • pv9@telia.com

Konserthuset Stockholm och
Kungliga Filharmonikerna söker

Biträdande
orkesterchef
Läs mer på www.konserthuset.se

Sista ansökningsdag 3 april

Musica Vitae söker cello alt. stämledare
Provspelning 12 och 13 maj

Musica Vitae | Nygatan 6 Växjö | musicavitae.com/lediga-tjanster/

12 I SYMFONI I FEBRUARI/MARS 2022

– Jag har ofta tagit strukturen från Emmas gitarrkomp när
jag gjort orkestreringen. Men till vissa låtar hade de spelat in
grejer på synt som jag har sen har använt, säger Tebogo.
Klassen hade varit på besök i konserthuset och lyssnat på en
repetition när orkestern spelade John Williams tubakonsert.
– Då var det harpa med så alla vill ha harpa på sina låtar. Men
det gick inte för orkestern har ingen harpist anställd. Så jag
fick fixa så att det lät harpigt ändå, säger Tebogo.
De är båda två nöjda med hur allt blev till slut. Tebogo tycker
att det blev mycket roligare än hon hade väntat sig.
– Man ska inte ropa hej förrän man har mött publiken förstås,
säger Emma.
Det finns en viktig aspekt av projektet som Emma vill framhålla.
– Syftet med projektet är att barnen ska känna att musikens
och Gävle Symfoniorkesters värld inte är en egen värld. Det
är samma värld som vi lever i. Det här konserthuset är deras
och de har tillgång till det. De kan vara med och skapa kultur
och musik när de växer upp. Det vill vi starkt förmedla och det
känns som vi gör det.
Jonas Nyberg

Tebogo Monnakgotla följer repetitionen med stenkoll på partituret

Peder Källman 2013, efter A. Stradivari 1716.

HUVUD, AXLAR, KNÄ OCH TÅRAR

- en workbook för kulturutövare

Mer än 100 tips och
övningar som rör
musikers mentala och
fysiska hälsa!
Läs mer och beställ på
www.bodyartmind.se

Februarierbjudande
125 kr/bok
(ord 150 kr)

www.pederkallman.se

Amiralitetsgatan 20, 414 65 Göteborg. 070-325 21 39
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Frilansavdelningen ǀ E-post: frilans@symf.se

Kära frilansare
Nu är det några dagar sedan restriktionerna slopades och många av oss vågar
börja hoppas på att kunna arbeta i
samma utsträckning som före pandemin. Den senaste coronavågen har än
en gång inneburit många inställda jobb
för oss, och med inställda jobb även
uteblivna eller sänkta inkomster. Än så
länge har vi inte sett något nytt coronastöd för enskilda utövare i vår bransch.
Även om vi nu kommer att kunna jobba
igen, råder det fortfarande frågetecken kring regler vid sjukdom. Riskerna
för inkomstbortfall när man blir sjuk
under kortare anställningar är betydande – i synnerhet om arbetsgivaren
står utanför avtalet mellan Symf och
Svensk Scenkonst. En uppmaning till
alla er medlemmar är att i möjligaste
mån skriva kontrakt, även för kortare
produktioner. Ju fler vi är som gör det,
desto mer kan vi ändra praxis, och
Symf får större möjligheter att kunna
hjälpa till när problem uppstår.
Arbetsgrupp för sammanslagning av
Symf och Musikerförbundet
Möjligheten att slå ihop de två förbunden för yrkesverksamma musiker undersöks vidare och en arbetsgrupp har
bildats där förtroendevalda ur de båda
förbunden finns representerade. Det
stora flertalet av Musikerförbundets
medlemmar har en arbetssituation som
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påminner om vår. Arbetet i avdelning
14 berör idag främst situationer som
uppkommer i orkestrar och körer, men
många av våra medlemmar arbetar
på fler arbetsplatser än så. Vi spelar i
kammarmusikföreningar, i kyrkor, på
företagsevent, inom vård och omsorg –
precis som våra kollegor i Musikerförbundet. Förhoppningsvis kan ett större
och enat fackförbund för musiker ge
mer inflytande där det tidigare saknats.
Projektstöd och verksamhetsbidrag för
fria grupper
Många av Symfs frilansande medlemmar har, som sagt, sin huvudsakliga
inkomst som vikarier i institutionsorkestrarna eller -körerna. Men många
arbetar också i, eller driver själva,
ensembler som stöttas av exempelvis Kulturrådet. Det är ensembler för
samtida musik, mindre operasällskap,
barockensembler med mera. Gemensamt för dessa ensembler är att de
får kämpa för att ge sina musiker en
anständig lön. Knappt är ett projekt
sjösatt förrän de måste söka bidrag för
nästa. Kriterierna för att få bidrag kan
upplevas som snåriga och bristen på
kontinuitet avskräckande. Huvudansvaret för bidrag till det fria musiklivet
har nyligen flyttats från Musikverket till
Kulturrådet. Symf arbetar för att våra
medlemmar ska uppleva att systemet

blir rättvist och välfungerande. Är den
klassiska musiken representerad utanför de stora konsert- och operahusen
idag? Vem bär ansvaret för att Sverige
ska ha ett rikt kammarmusikliv?
Har du som Symf-medlem sökt projektbidrag eller andra verksamhetsstöd?
Hur upplevde du den processen?
Skriv och berätta för oss om dina/era
erfarenheter:
mejla till: avd14@symf.se

Nils Carlsson, ordförande avd 14

Symfs deklarationshjälp
läggs ut på symf.se i början på mars. Där får du tips och råd om hur du
ska deklarera på allra bästa sätt! Om du är Symfmedlem, såklart!

Behöver du få tag i professionella musiker?
Du hittar dem i Frilanskatalogen!
www.symf.se

Så funkar a-kassan
Tycker du att a-kassan är krånglig? På www.unionensakassa.se
reder vi ut vad som gäller.
Under Så funkar försäkringen (Regler och villkor) finns samlad
information för dig som är kulturarbetare.
På sidan Frågor och svar har vi samlat information från hela vår
webbplats i andra format, både kortare och längre, för att du ska
kunna hitta det format som passar dig bäst.
Du kan välja bland vanliga frågor för att få svar, titta på våra filmer
eller grotta ner dig i våra fördjupningsblad. Vår förhoppning är att
du ska få en större förståelse för försäkringen och vad som gäller för
just dig.

Du hittar information om oss och om arbetslöshetsförsäkringen
på vår hemsida unionensakassa.se. Om du har frågor kan du
skicka ett meddelande på Mina Sidor eller ringa på 0770-77 77 88.

SYMFONI I FEBRUARI/MARS 2022 I 15

Musik- och teatermuseets samlingar har fått ett nytt hem. Här finns en veritabel skattkammare att upptäcka för musik-, dans- och teaterintresserade

Bibliotekets samlade samlingar
Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm har 250 år på nacken. Ett år efter att Kungliga Musikaliska akademien instiftades
år 1771 gjordes det första inköpet och samma år mottog man sin första gåva. I mitten 1800-talet öppnades biblioteket för
allmänheten och det är fortfarande öppet. Här ryms 120 000 böcker, 378 000 noter, 40 000 pjäsmanus och mycket mer. Det
är ett av Europas främsta bibliotek på musikområdet.
Under sommaren 2021 flyttade man in i nya och fräscha lokaler på Gärdet i Stockholm. Det har inneburit en rad förbättringar, både för besökarna och för personalen.
– Den stora skillnaden mot förut är att vi har samlingarna
på en och samma plats. Tidigare hade vi ju en stor del av
materialet i Gäddviken, i arkivdepån, säger Kerstin Carpvik
som är överbibliotekarie.
I de nya lokalerna finns inte bara biblioteket utan också
Visarkivet med sina ljudsamlingar och studior. Även Caprice
Records som också ingår i myndigheten Musikverket finns
här.
– Det är roligt för personalen men också praktiskt. Nu har
vi inga långa framtagningstider. Vi kan gå och hämta direkt,
säger Elisabet Andersson, en av bibliotekets bibliotekarier.
Elisabeth har jobbat som korist i Göteborgsoperans kör, och
även varit Symf-medlem, på den tiden man höll till på Stora
Teatern och ännu inte fått det nya operahuset. Många av de
som arbetar i biblioteket har en bakgrund i musik och teater.
Bibliotekets samlingar har undan för undan byggts upp allt
sedan Gustav III instiftade den Kungliga Musikaliska akademien år 1771. Ledamöterna åkte runt i Europa, samlade in
musik och byggde upp det som blev Kungliga Musikaliska
akademiens bibliotek. Syftet var att skapa bättre förutsättningar för det svenska musiklivet med inhemsk musikutbildning och tillgång till instrument och noter. Tidigare
hade svenska musiker i stor utsträckning tvingats söka sig
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utomlands för utbildning.
– På 1970-talet delades det upp. Biblioteket blev för sig, musikhögskolan för sig och akademien likaså, berättar Elisabet
Andersson.
2010 tillfördes de stora teater- och danssamlingar som
tillhört Drottningholms slottsteater och nu fick man heta
Musik- och teaterbiblioteket. Här finns enorma samlingar av pjäser, noter, partitur, musiklitteratur, biografier och
mycket annat. En del av allt detta går att hitta i hyllorna som
besökarna har tillgång till men delar av samlingarna måste
besökarna beställa fram.
– Om man söker en speciell besättning, en stråkkvartett, en
trio eller musik av exempelvis kvinnliga tonsättare eller vad
som helst, så hjälper vi till med att ta fram det. Men man kan
inte gå fram till en hylla och plocka fram det utan man behöver gå via katalogen, säger Elisabet som framför allt jobbar
med rariteter – tryckta utgåvor och handskrifter, som är mer
än 100 år gamla.
Bibliotekets äldsta handskrift innehåller kyrkomusik från
cirka 1150. Det mest exklusiva är kanske Haydns 49:e symfoni i autograf (alltså handskrift av kompistören själv) och en
fyra sidors skiss till Mozarts opera Clemenza di Tito.
För den som är nyfiken på vad Musik- och teaterbiblioteket
kan erbjuda är det enkelt att söka i bibliotekets webbkatalog.
En snabb sökning på sökordet stråkkvartett gav över 1300
träffar. Om det känns överväldigande hjälper bibliotekets

personal gärna till att göra sökningarna mer träffsäkra. Det går
också bra låna via ett vanligt bibliotek var som helt i landet.
– Allt vi har i vår webbkatalog finns i Libris som är en nationell
bibliotekskatalog. Det betyder att alla bibliotek i landet kan
skicka beställningar till oss och då skickar vi beställningen på
fjärrlån till dem. De kan också skicka förslag på inköp till oss.
Böcker och musikalier de själva inte behöver men som kan vara
intressanta för oss, säger Kerstin Carpvik.
Allt som finns i katalogen kan dock inte lånas hem. Rariteter och
handskrifter får man beställa fram och studera på plats.
– Det här är ju ett bibliotek för alla och alla har rätt att ta del av
våra samlingar. Man kan få fotografera dem med sin mobiltelefon. Utan blixt, säger Elisabet.
Det finns också skannrar och kopiatorer i lokalerna som besökarna får använda till visst material, som inte är för ömtåligt
eller skört.
– Men de flesta som kommer hit får låna det de vill för det mesta
vi har är utlåningsbart, säger Kerstin.

Lediga tjänster i
Norrlandsoperans
symfoniorkester

Stämledare Fagott
3:e Valthorn
Alternerande
Konsertmästare
Stämledare Pukor

Handskrivna stämmor ur en sinfonia som Roman troligen skrev med anledning
av prins Gustafs (Gustav III) födelse som ägde rum 13 januari 1746

Viola

Tobias Danielsson är bibliotekarie och är en av de som arbetar
med orkestersamlingarna. Han säger att det är lite knepigare
med orkestermusiken.
– Vi kan låna ut pianomusik av Philip Glass men orkestermusiken av samma tonsättare är ofta hyresmaterial som förlagen bestämmer över. Däremot Mozart och Beethoven är inga
problem att få låna. Vi har också mycket modern musik som vi
absolut kan låna ut.
Tobias vill slå ett slag för blåsorkestermusiken.
– Den är inte lika begränsad som orkestermusiken. Där finns det
mycket större vidd och det ges ut ny blåsmusik som vi kan köpa
in. Blåsorkestrar får gärna komma med förslag på vad vi ska
köpa in, säger han.
De är alla tre måna om att fler människor ska hitta till de nya
fina lokalerna på Tegeluddsvägen på Gärdet. De berättar att
trots att alla Sveriges bibliotek har en haft en nedåtgående
besökstrend de senaste åren har Musik- och teaterbiblioteket
inte tappat besökare (om man bortser från pandemitiden) även
om flytten kanske har gjort att en del låntagare än så länge har
lite svårt att hitta rätt. De nya lokalerna ger dessutom betydligt
bättre utrymme för forskare att kunna jobba ostört. Bibliotekarierna menar dock att biblioteket är underutnyttjat och att det
finns potential för att ta emot betydligt fler besökare.

Läs mer och ansök på
norrlandsoperan.se
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upphovsrättsligt fria och vi digitaliserade i princip allt, berättar Elisabet.
Nu ser de fram mot nya projekt som tillgängliggör mer av
deras omfattande musiksamlingar.
– Stenhammar, till exempel, skulle vara kul att sätta i gång
med. Han har varit död ett bra tag och det skulle kunna gå
att digitalisera det som är fritt. Sedan kan man gå vidare till
någon annan, tycker Elisabet.

Bibliotekarierna Tobias Danielsson, Elisabet Andersson och Kerstin Carpvik

– Vi vill ju att alla som är intresserade av musik och teater
ska hitta hit. Det behöver inte bara vara personer som jobbar
med det. Du kan ju låna en biografi om Rolling Stones om du
vill det, säger Tobias Danielsson.
Även om samlingarna från början hade en tung övervikt av
västerländsk konstmusik har utbudet breddats mer och mer.
– Vi har musikal, jazz, folkmusik och alla tänkbara genrer.
Många hittar inte det de letar efter för att de söker på Google,
men de kanske inte letar hos oss, säger Kerstin Carpvik.
– Vi har också mängder med pedagogiskt material. Det finns
väldigt mycket som vi behöver få ut. Och gärna till nästa
generation som tror att om man inte hittar det på internet,
så finns det inte. Vår katalog är inte Google-indexerad och då
hittar man inte alltid till oss. Däremot är Libris det och det
går ibland att komma till oss den vägen, säger Kerstin.

Biblioteket tar emot studiebesök men resurserna är begränsade och gör det svårt att komma ut och informera i den
omfattning man skulle vilja.
– Vi har förmått att göra punktinsatser men vi skulle behöva bättre möjligheter att åka ut till musikskolor och andra,
säger Kerstin.
På frågan om vad en typisk besökare frågar efter kommer
några olika svar.
– Förr var det mest frågor om klaverutdrag från operor,
säger Kerstin Carpvik.
– Teaterpjäser. Många unga besökare kommer och vill få tag i
pjäser. Det är kul, tycker Elisabet Andersson.
– Sångare kommer ofta in och vill hitta ett specifikt verk, för
en speciell sättning, säger Tobias Danielsson.

Det är en ganska liten del av samlingarna som är digitaliserad och det går inte heller att digitalisera allt. Mycket av
materialet som finns i samlingarna är upphovsrättsskyddat.
– Vi kan bara lägga ut sådant som är fritt. Tonsättaren måste
ha varit död i 70 år. Inte heller alla nyutgåvor kan läggas ut
eftersom de olika förlagen har rättigheter till materialet,
säger Elisabet Andersson.
Digitaliseringen och tillgängliggörandet av samlingarna har
varit igång under lång tid. Ett exempel är Johan Helmich
Romans musik där inte bara Musik- och teaterbiblioteket
innehav har skannats in och bearbetats. Under arbetsnamnet ”Frihetstidens musik” har man haft ett samarbete med
Lunds Universitet och Uppsala universitet.
– Det har gått ut på att katalogisera och digitalisera hela Roman-samlingen, Utile Dulci-samlingen och en tredje samling
som heter Hallardt. Det är handskrivna noter från 1700-talet.
Det är jättemycket! 400 noter i Uppsala. 750 i Lund och 1200
hos oss. Allt hamnar i databasen Alvin som finns hos Uppsala
Universitet och hittas lätt på deras webbplats. Där kan man
gå in och se Romans handskrivna noter. Det är jättespännande, säger Elisabet.
Ett annat projekt som man gjort tillsammans med Kungliga
Musikaliska Akademien var det som kallades ”Ett levande
musikarv”.
– Vi dammsög samlingarna på kvinnliga tonsättare som var
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I den luftiga entrénhallen i huset på Tegeluddsvägen där Musik- och
teaterbiblioteket håller hus kan man ta en kopp kaffe och titta på det
fantastiska trädet som hänger i glastaket. Upp och ned!

Det finns något som extra värmer en musikbibliotekaries
hjärta.
– När ungdomar kommer och vill se ett Stockhausen-partitur och jublar när de får det imponerande materialet i sina
händer. Det är härligt att vara med om och då känns det
hoppfullt för återväxten, säger de.
Symfoni säger: Välkommen att besöka ett av världens äldsta
bibliotek som fortfarande håller öppet för allmänheten.
Jonas Nyberg

Masters of Symphonic Golf
Varje år brukar ett gäng golfande musiker och anställda vid ett stort antal konsert- och operahus träffas dagarna efter midsommar. Vi tävlar individuellt, och i lag från respektive orkester, men framförallt är det två dagar med trevligt umgänge och
genuint utbyte utav erfarenheter från våra arbetsplatser.
När vi närmade oss denna andra sommar i pandemins
tecken vågade vi oss på att ordna detta i full skala. Det hela
utspelade sig på Mauritzbergs Slott & Golf vid Bråviken utan-

för Norrköping. Det fanns nog ett lite uppdämt behov av att få
delta i detta och det var så många som 37 medverkande från
10 orkestrar samt frilansare.
Vinnare av lagtrofén var Göteborgs Symfoniker och orkestrarna som deltog var: Det Kongelige Kapel (Danmark),
Kungliga Filharmonikerna, Sveriges Radio Symfoniorkester.
Malmö Opera, Marinens Musikkår, GöteborgsOperan, Wermland Opera, Kungliga Operan, Norrköpings Symfoniorkester,
Göteborgs Symfoniker samt frilansare.
Det är i skrivande stund inte bestämt spelplats för årets upplaga av Masters of Symphonic Golf men reservera datumen
27-28 juni för årets tävling. Vi välkomnar gärna golfare från
fler institutioner. För mer information hänvisar vi till facebooksidan Masters of Symphonic Golf.
Välkomna i juni 2022!

I förgrunden Erik Matisson och i bakgrunden deltagarna vid prisutdelningen

Hans Hernqvist, Erik Mattisson & Johan Söderberg

MUSIKALLIANSEN ANSTÄLLER 10 MUSIKER
Musikalliansen utökar antalet anställda med tio nya frilansande
musiker. Du som har frilansat som instrumentalist, sångare,
korist, musikalartist eller dirigent under de senaste fem åren
eller mer, är kvalificerad för att ansöka.
Ansökningsperiod: 15 februari t.o.m. 31 mars 2022.
Mer information om anställningen och hur du registrerar
din ansökan finns på: musikalliansen.se
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