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I november i år invgdes SOKstiftelsen.
Det är den organisation (som bland
annat ägs av Symf) som ska se till att
den som vill göra en omställning av sitt
yrkesliv ska få möjlighet till det.
Det finns dock många frågor kring vårt
nya omställnings- och karriärväxlingsavtal. Kommer pengarna räcka till alla
skådespelare, dansare, sångare och
instrumentalister som vill skaffa sig en
alternativ karriär? Kommer arbetsgivare
sätta press på sina anställda för att de
ska lämna sitt yrke i förtid? Det senare
vore oförlåtligt! Vi har ju alla lagstadgad
rätt att arbeta tills vi fyller 67 år. Att växla
yrke, däremot, är helt frivilligt. Ingen
annan än vi själva ska ta initiativ till det!
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Den 9 november 1989 öppnades gränsövergångarna mellan Öst- och Västtyskland,
och muren föll. Den 9 november i år valdes
Donald Trump till USA:s president, han vill
bygga en mur. Kommer man i framtiden att
se de senaste 27 åren som en parentes i
historien, ett experiment med en öppnare
värld? Det återstår att se.
Visst har öppenheten en baksida, den
process vi känner som globalisering lämnar
många utanför. Livet upplevs som styrt av
en ansiktslös marknad som ger upphov till
både maktlöshet och ilska. Att detta skapat
en grogrund för populistiska rörelser både
i USA och Europa är inte alls förvånande.
Men vi får inte, och kan inte, acceptera
enkla svar på komplicerade frågor. Vi ska
inte heller demonisera de människor, grannar, arbetskamrater, kanske vänner, som
tar till sig budskapen. Om vi gör det har
populisterna lyckats. Att vi hamnat där vi är
beror snarast på att alltför många etablerade politiker styrs av opinionsundersökningar
och krasst egenintresse. Till detta kommer ett
medielandskap som erbjuder både snabba
och sensationella nyheter med ett knapptryck och skapat begreppet faktaresistens.
Om utvecklingen fortsätter i dagens riktning
är det uppenbart att även kulturen kommer att påverkas på sikt. En ideologi som
bygger på enkla lösningar och svart och vitt
har sannolikt inget intresse av att ge stöd till
konstarter som speglar och problematiserar
tillvaron utifrån både tradition och nyskapande. Men detta betyder samtidigt att vår

roll i samhället blir än viktigare och uppdraget att komma ut bland människor och bli
en bred angelägenhet är avgörande. Detta
gäller inte bara våra genrer, utan all musik
och alla musiker!

styrka i de sannolikt tuffa förhandlingar som
väntar.
Ta hand om er, och när det är dags:
God jul & Gott Nytt År! n

Vi blir alla äldre, och medelåldern i Sverige
stiger sakta men säkert, höjningen motsvarar ett ytterligare levnadsår vart sjunde
år. Dessutom är inträdesåldern på arbetsmarknaden märkbart högre i Sverige än i
andra länder. Sammantaget innebär detta
att pensionsystemen urholkas. Att hantera
detta är inget en politiker önskar, men det
måste göras för framtiden. Som det nu ser
ut kommer förslaget att höja den lägsta och
högsta gränsen för pension i LAS * tidigast
att genomföras 2026.
För vår del kan vi konstatera att vi hunnit
längre än arbetsmarknaden i övrigt för att
hantera några av utmaningarna med ett
långt arbetsliv. Den 1 november lanserades
SOK-stiftelsen, Scenkonstens Omställningsoch Karriärväxlingsstiftelse. Sannolikt
kommer de möjligheter stiftelsen erbjuder
att bli än viktigare i framtiden. Läs gärna
mer på www.sokstiftelsen.se. Men, och ett
viktigt men, de lösningar som SOK-stiftelsen
erbjuder bygger helt på frivillighet och ska
inte ses som en del i pensionssystemen.
När ni läser detta har vi genomfört vårt
avtalsråd inför nästa års centrala förhandlingar. Förhoppningen är förbundsstyrelsens
förslag till mål har fått ett tydligt stöd. Det
behövs för att ge styrelse och förhandlare
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Bo Olsson
förbundsordförande
* Förslaget innebär att den lägsta åldern
för pensionsuttag höjs till 63 år och rätten
att kvarstå i anställning höjs till 69 år. Sannolikt kan förändringarna införas stegvis.

Trött på krångel med intyg?
Arbetsgivarintyg snabbt och enkelt med arbetsgivarintyg.nu
Så här går det till:
Din arbetsgivare loggar in med sin e-legitimation på
arbetsgivarintyg.nu och fyller i alla uppgifter.
Om ni kommer överens om att arbetsgivarintyget ska
skickas elektroniskt måste du ge din arbetsgivare din
e-postadress och ditt mobilnummer. När arbetsgivaren
har fyllt i alla uppgifter och signerat intyget får du ett
mejl och ett sms. Nu loggar du in med din e‐legitimation
för att kontrollera intyget och sedan skicka det till oss.

Mer information kring kulturarbete hittar du på vår hemsida
www.unionenakassa.se/arbetslöshetsförsäkringen/kulturarbete
Telefon 0770-77 77 88 (knappval 4). Du kan också nå oss via Mina Sidor
eller om du väljer att skicka ett mail till kultursektionen@unionen.se

Allt du behöver veta om nya instrumentavtalet
Från och med 1 januari 2017 ska det nya instrumentavatalet träda i kraft. Många musiker har frågor om vad som gäller och hur
det kommer att påverka dem. Bland arbetsgivare verkar kunskapen om det nya avtalet variera, för att uttrycka sig snällt. Symfoni
presenterar här de viktigaste frågorna och svaren på dessa.
Behövdes ett nytt avtal?
Svensk Scenkonst drev frågan som ett
avtalskrav men även Symf såg ett behov att
se över och förnya en gammal konstruktion.
Beräkningsgrunden för lönetillägget var
komplicerad då den delvis skulle följa det
aktuella ränteläget i Sverige. Det var dessutom ett lapptäcke av gamla och nya regler
samt övergångsregler som skulle användas.
Vad är den stora förändringen?
ALLA som använder ett eget instrument på
jobbet får nu ersättning under hela sin anställningstid. Tidsgränsen på 15 år tas bort.
Arbetsgivarna tar nu åter kostnaderna för
inköp av förbrukningsmaterial och ersättning
för reparationer som uppkommer på egna
instrument i samband med dom används
i tjänst. Den del av instrumentlönetillägget
som du fick för underhåll och reparation
utgår.
En ny utformning av tabellen för de olika
ersättningsnivåerna.
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MALMÖ OPERA SÖKER

Violin tutti – i första violingruppen
PROVSPELNINGSDATUM

14 & 15 februari 2017

OBLIGATORISKA VERK

första och andra satsen med kadens ur
Mozart konsert för violin D-Dur KV 218 eller A-Dur KV 219
OMGÅNG 1

första satsen med kadens ur en av följande violinkonserter:
Beethoven, Brahms, Tchaikovsky eller Sibelius
OMGÅNG 2
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Huvudregel:
Nuvarande nivåer för service och underhåll av instrument vad avser tidsintervall,
kvalitet och kvantitet ska som huvudregel
inte försämras för den enskilde musikern
på grund av det nya avtalet.
Symfs förhandlingsansvarige Anders
Filén påpekar att den här regeln är tvingande och måste följas vid alla lokala
överenskommelser.
Hur värderas mitt instrument?
Antingen med hjälp av inköpskvitto om det
är ett nytt instrument. I annat fall är det gällande försäkringsvärde som skall användas.
Vid oenighet om huruvida värdet är korrekt
är det arbetsgivaren som skall bekosta ett
intyg hos en opartisk värderare.
Vad får jag ersättning för?
Huvudinstrument inklusive stråkar, biinstrument på plikt samt skrymmande övningsinstrument för hemmet (Det sista efter särskild
överenskommelse)
Följer lönetillägget eventuell värdeökning?
Nej. Fastställt värde gäller om du inte
byter instrument. Nivåökningar kommer att
förhandlas mellan de centrala parterna.
Får jag välja vilket instrument jag använder?
Nu heter det att instrumentet skall vara av
tillfredsställande kvalitet. Du behöver alltså
inte längre tillhandahålla ditt bästa instrument. MEN det instrument du använder

måste var det som du får lönetillägg för. Det
går alltså inte att anmäla en Stradivarius
och spela på en skokartong.
Det här gäller endast för spel inomhus.
Ska jag ta ansvar för försäkringen?
Det är primärt din skyldighet att se till att
det finns en heltäckande försäkring för ditt
instrument. En nyhet är att det är arbetsgivaren som står för premiekostnaden, även vid
frånvaro på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Men man kan också fortsättningsvis göra lokala överenskommelser om andra
lösningar kring försäkringar.
Bestämmer arbetsgivaren hur mycket
strängar och rörblad jag får köpa?
Nej och ja. Instrumenten skall kunna hålla
en tillfredsställande kvalitet. Innebörden
av avtalet är att varje musiker skall kunna
underhålla sitt instrument med samma
ekonomiska ramar som motsvarar det nu
avskaffade lönetillägget för underhåll och
förbrukning. Har man haft större kostnader
än man tidigare blivit ersatt för och kan
styrka detta ska man behålla den nivån. Se
huvudregeln.
Reparationer, vad gäller där?
För skador som uppkommer genom
användning av instrumentet i tjänst så skall
arbetsgivaren bekosta reparationen. Arbetsgivaren har dock rätt att välja vem som ska
utföra lagningen så länge det inte strider
mot huvudregeln. Särskild överenskommelse
om detta samt hur kostnaden skall hanteras,
görs efter lokal samverkan.
Vissa skador kan dock bli föremål för samtal
för att klargöra vem som är betalningsskyldig. Gäller dock inte sprickor beroende på
klimatförhållanden, som arbetsgivaren ska
bekosta.

Förmånsskatt?
Så länge du är heltidsanställd innebär det
nya systemet ingen förmånsbeskattning även
om du använder instrumentet i begränsad
omfattning utanför din heltidsanställning.
Vi behöver däremot reda ut ytterligare vad
som gäller för dem som har deltidsanställningar.
Arbetsgivaren vill att jag istället spelar på
ett tjänsteinstrument. Kan de bestämma
det?
Ja, det kan de. Men du har rätt att själv
välja ut det instrumentet, av god kvalitet,
som ska bli ”ditt” och behåller din ersättning
under minst 6 månader. En förutsättning för
övergången är att du hittar ett instrument
som du trivs med.
Vad gäller för frilansare?
Du får dagsersättning enligt tabell. Det
skiljer sig egentligen inte från tidigare. Dock
har ersättningsnivåerna höjts.
Vad händer om de lokala parterna inte
kommer överens?
Parterna har enats om att behandla frågor
som man inte kommer överens om lokalt i
en arbetsgrupp på central nivå.
Något mer att hålla koll på?
Speciella regler gäller för instrument som
ägs av tredje part som
t ex stiftelser och fonder.
Lönetillägget enligt tabell utgår procentuellt
i förhållande till anställningen/tjänstledigheternas omfattning.
Lönetillägget ligger inte till grund för
tjänstepensionen (IPT1 respektive AIP) eller
för omställning- och karriärväxlingsavtalet.
Däremot är det pensionsgrundande för den
allmänna pensionen. n
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Turnén till Estland var viktig för både Paul Mägi och orkestern.
Mägi fick chansen att visa upp sig med den orkester han varit chefdirigent för sedan 2004. Orkestern fick möjlighet att spela ihop sig
och dessutom hinna prata med varandra och umgås.
– Turnén har betytt mycket för orkesterns självkänsla. Dels har vi
hunnit umgås och dels har vi fått så fina reaktioner från den estländska publiken. Och Pauls musikervänner har varit så imponerade
av vårt sound och hur vi fyller salen med vår klang, säger Klara
Hellgren, en av orkesterns tre konsertmästare.
Mona Gunnarsson, som är orkesterchef och den som administrerade turnén, är också nöjd med vad de fick ut av turnén.
– Den blev bättre än vad jag vågade hoppas på. Allt flöt på utan
stress. Och framför allt blev vi så väl mottagna, säger hon.
Uppsala Kammarorkester är ingen turnerande orkester. Det har
under åren blivit några konserter i Göteborg, Vara, Stockholm och
Norrköping men inga egentliga turnéer. Förra gången man var
utomlands var man i Costa Rica men det var så länge sedan att
ingen riktigt kommer ihåg årtalet.
Efter en gungig natt på Östersjön steg orkestern i land i Tallinn.
Med stoiskt lugn och berömvärd tålmodighet väntade man att
bli incheckad på hotellet som inte hade alla rum klara. Många
musiker fick hänga i lobbyn i flera timmar och gjorde det utan att
klaga. Fram på eftermiddagen var det dags för en kortare repetition på Estonia konserthus. Salens akustik kändes hård och det var
svårt att höra varandra, tyckte många.
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Konserthuset Estonia är en upplevelse i sig. Huset stod färdigt
1913 och är byggt i neoklassisk stil. Men eftersom det byggdes
om 1947 under den sovjetiska ockupationen av Estland så bär
huset också på tydliga minnen från kommunisttiden. Det är som om
två världar, som inte är vidare förtjusta i varandra, möts.
Efter konserten i Tallinn är Paul Mägi mycket nöjd.
– Första gången jag var i den här salen var jag nio år gammal. Det är snart 50 år sedan. Jag har dirigerat många estniska
orkestrar där. Men Uppsala Kammarorkesters sound var fantastiskt.
Folk kom fram efteråt och undrade hur det var möjligt att spela så.
Stråkarna lät som om de var dubbelt så många. Jag är så lycklig
över det, säger han.
Uppsala Kammarorkesters musiker värmer upp i Estonia-konserthuset i Tallinn inför turnéns första konsert.

Uppsala Kammarorkester åker österut

Uppsala Kammarorkester får sällan chansen att visa upp sig utanför hemstaden, än mindre utanför Sverige. Men nu när deras estländske chefdirigent Paul Mägi gör sin sista säsong med orkestern blev det äntligen av. Orkestern gav sig av till Mägis hemland för
att spela i Tallinn och Tartu.
Det är något speciellt med Uppsala Kammarorkester. Det vet deras trogna publik i deras konserthus, Uppsala Konsert & Kongress,
där de spelar i princip alla sina konserter.
Utanför Uppsala är de mindre kända och
det är sällan orkestern får tillfälle att visa var
de går för nationellt och än mer sällan internationellt. Orkesterns varumärke är i första
hand den täta och varma stråkklangen. Det
är ingen slump. Hjärtat i stråket är nämligen
den kvintett som går under namnet Uppsala
Nils-Erik Sparf i coola
solglasögon

Kammarsolister och består av fem extremt kompetenta musiker. De
närmast legendariska violinisterna Nils-Erik Sparf och Bernt Lysell
flankeras av Klara Hellgren, violin, Susanne Magnusson, viola, och
Erik Wahlgren cello (just nu tjänstledig och provas som solocellist
i Kungliga Hovkapellet). Tillsammans med medlemmarna i Linnékvintetten, Musik i Upplands brasskvintett, utgör de fundamentet
i kammarorkestern som i övrigt består av frilansande musiker som
återkommer till varje ny konsertproduktion. På så sätt lyckas man
få kontinuitet och bibehålla en musikalisk identitet trots de många
frilansarna och det faktum att orkestern endast spelar tillsammans ett
tiotal gånger under säsongen.

Paul Mägis berättar att åren med Uppsala Kammarorkester har
varit de bästa i hans liv. Han har också en speciell relation till
orkestern. Hans fru var mycket sjuk under hans första år i Uppsala
och han fick stort stöd av
folk i och kring orkestern.
Hon avled senare och när
han så småningom gifte om
sig i Uppsala Domkyrka
ställde orkesterns musiker
upp och klädde bröllopet
i musik. Det märks hur
mycket han tycker om sina
musiker och hur glad han
är att få ta med dem till sitt
hemland.
– Jag är just nu mycket lycklig att ha fått möta så fina
musiker. De är så professionella och så villiga att
skapa musik. De är också
Två konsertmästare, Klara Hellgren och
Bernt Lysell. Konsert i Tartu, Estland.

Paul Mägi värmer upp orkestern i konsertsalen i Tallinn.

fina solister som verkligen kan spela tillsammans. Under konserterna
skapas alltid något unikt och speciellt. Det är mycket inspirerande,
säger han.
– Det är fantastiskt att ha Nisse Sparf, Bernt Lysell och Klara Hellgren och de andra i Kammarsolisterna som kärnan i stråket. Och
lika fint är det med Linnékvintetten som fundament i brasset. Tillsammans utgör de hjärtat i orkestern, säger han.
Mona Gunnarsson var även hon mycket nöjd med konserten i
Tallinn. Hon hade också varit orolig före konserten för hur akustiken skulle påverka orkestern. Mona hade vid tidigare tillfällen hört
estniska orkestrar spela i salen. Soundet hade då känts tråkigt och
hårt.
– Men jag fick omvärdera salen helt och hållet. Det lät fantastiskt.
Paul sa efteråt att ”det här soundet har aldrig hörts i Estland tidigare”, säger hon stolt.
Orkesterns musiker var inte helt övertygade om succén. De
tyckte att publiken hade applåderat ganska lamt. Men efter att få
höra hur Mägis estländska musikerkollegor hade berömt orkesterns
spel så överfördes de dämpade publikreaktionerna till avdelningen
kulturskillnader.
Med den framgången i ryggen åkte Uppsala Kammarorkester vidare till Tartu, Uppsalas systerstad i Estland, inte långt från gränsen
till Ryssland. I Tartu finns för övrigt Sveriges andra universitet, instiftat
av Gustav II Adolf år 1632 då hela Baltikum låg under svenskt
styre. Orkesterns mål var dock Vanemuine konserthus där turnéns
andra och sista konsert skulle spelas.
Även publiken i Tartu imponerades av Uppsalaorkesterns fina
spel. Massor av inrop och bravo-rop. Efter konserten bjöd Tartus
symfoniorkester sina kollegor från Sverige på ett glas bubbel och
musikerna fick tillfälle att prata en stund. Paul Mägi stortrivdes. På
frågan om vad han tar med sig efter sina år i Sverige funderar han
en stund och svarar:
– Jag har lärt mig att skapa musik ihop med musikerna. Det är så
extremt hög nivå på musikerna i orkestern och därför har det har
blivit mer dialog och mindre monolog. Jag tycker att det är viktigt
att kunna ta intryck av musikernas förslag och idéer.
Klara Hellgren instämmer med Mägi och tycker också att det är
inspirerande att jobba med orkesterns chefdirigent.
– Han ger oss förtroendet att ta hand om finliret medan han själv
ser till de stora musikaliska linjerna. Jag tycker att det är hemskt
roligt, säger hon.
Fortsättning på nästa uppslag
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www.scenkonstvasternorrland.se

Nordiska Kammarorkestern söker

VIOLINIST TUTTI
50% tjänstgöring, huvudsakligen violin 1

Provspelningsdatum
Tors 23 mars och fre 24 mars 2017

Provspelning sker efter personlig kallelse.
Orkesterutdrag och kallelse skickas ut cirka tre veckor
före provspelning.

Obligatoriska verk
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OMGÅNG 1
Sats 1 och 2 ur W. A. Mozart Konsert för violin
Välj mellan
nr 3 G-dur K. 216
ELLER nr 4 D-dur K. 218
ELLER nr 5 A-dur K. 219
Kadens endast i sats 1
OMGÅNG 2
Valfri sats ur någon av J. S. Bach solopartitor eller
solosonater.
OMGÅNG 3
Orkesterutdrag
Läs mer om tjänsten:
Provspelningsdatum

www.nordiskakammarorkestern.se/lediga-jobb
Tors
23 mars och fre 24 mars 2017

Ansökan skickas till

Mer
information
jobb@scenkonstvasternorrland.se

www.nordiskakammarorkestern.se/jobb
Senast 19 feb. Märk ansökan med 7001

Ansökan skickas till

Nordiska Kammarorkestern har sin hemmascen i Sundsvall och

jobb@scenkonstvasternorrland.se
skall, inom ramen för ägardirektiven för Scenkonst VästernorrSenast
feb. Märk
ansökan
medsamtliga
7001 sju kommuner,
land, ge19
konserter
regionalt
i länets
men även nationellt och internationellt.
Orkestern skall också vidareutveckla sitt samarbete med
tonsättare för att förvalta och nyskapa det västerländska
kulturarvet.
Nu söker vi en violinist tutti, med huvudsaklig tjänstgöring
i violin 1. I tjänsten ingår även skyldighet till tjänstgöring i
violin 2 vid behov.

GÖTEBORGSOPERAN AB SÖKER

SÅNGARE
till GöteborgsOperans Kör
inför säsongen 2017/2018.
För mer information se
opera.se/jobb

Radiokören
söker sångare!
Provsjungning för sopran och bas 2
50% tjänst, äger rum i Radiohuset
31 jan-2 feb 2017.
Provsjungning för alt 1 och tenor
50% tjänst, äger rum i Radiohuset
15-17 mars 2017.

Vidare info och ansökan på
www.berwaldhallen.se
Ansökan senast 1 jan för sopran och
bas 2, och 19 feb för alt 1 och tenor.
I ansökan inkluderas CV och ljudfil.
Ofullständig ansökan beaktas ej.
Personlig kallelse går ut ca 2 veckor
i förväg.

Klara berättar att redan när hon gick sin diplomutbildning såg hon
en tjänst i Uppsala Kammarsolister som ett drömjobb. Långt senare
när en tjänst blev ledig fick hon frågan om hon ville vikariera ett år.
Efter det blev hon erbjuden tjänsten.
– Jag blev jätteglad. Jag har alltid älskat att spela kammarmusik och
den här tjänsten består huvudsakligen av det.
Klara trivs fortfarande och tycker att det är lyxigt att få spela kammarmusik på det sätt som kammarsolisterna gör. Men hon tycker
också om orkesterveckorna där musikerna i stråkkvintetten får en
speciell roll.
– Jag tror vi är kärnan i orkesterarbetet. Vi är så pass samspelta och
vi blir självklart tongivande. Och eftersom orkestern ses med ganska
glesa mellanrum blir det alltid lustfyllt att jobba med orkesterproduktionerna.
Det är en nöjd orkester som vänder hemåt efter konserterna i
Estland. Orkesterchef Mona Gunnarsson tycker att identiteten har
stärkts och att man har svetsats samman både spelmässigt och
socialt.
– Jag fick ett meddelande från en av musikerna där det stod ”Tack
för en otroligt kul turné. Jag är så full av energi så att jag nästan
flyger”, berättar hon.
Det kan vara skönt att få så mycket positivt med sig från turnén
för på hemmaplan väntar framtida utmaningar. Musik i Uppland
som är huvudman för orkestern, för Uppsala Kammarsolister och
Linnékvintetten (och jazzgruppen Trio X) är en länsmusikstiftelse med
landstinget som huvudman och man finansieras genom samverkansmodellen. Vid årsskiftet blir Uppsala län en region och längre
fram ligger en eventuell storregionsammanslagning och väntar. Då
kan musikverksamheten vara hotad och konkurrensutsatt från de
angränsande länen.
– Vi räknar med att vi kommer att kunna fortsätta verka i samma
utsträckning, för såväl orkestermusik som annan levande musik,
även efter årsskiftet. Musik i Uppland utgör en viktig del i kulturlivet.
Vi finns i alla kommuner i länet och våra ensembler finns inte bara
i konsertsalar, de spelar på äldreboenden, i skolor, i bygdegårdar,
på fängelset (ja, det händer) i hela länet och de är väldigt goda
ambassadörer för Uppsala län när de är ute och turnerar, säger
Mona Gunnarsson.
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Uppsala Kammarorkester har sin trogna publik i Uppsala
Konsert & Kongress, som byggdes för att bland andra Uppsalas
professionella orkester skulle få ett hem.
– På grund av den struktur vi har är orkestern kostnadseffektiv och
man får ut mycket för pengarna. Dessutom har orkestern aldrig låtit
så bra som nu, säger Mona.
Hon tycker att regionsammanslagning känns långt bort nu. Ingen
vet om den ens kommer att bli av – än mindre när.
– Det kan ju inte vara meningen att kulturlivet ska bli sämre för medborgarna för att man bildar storregioner. Kulturen blir inte mindre
viktig för att man bildar större enheter. Och att tro att någon eller
några få orkestrar, eller gästande långväga orkestrar ska kunna
turnera runt hela tiden är en utopi som inte ens funkar på papper,
menar hon.
Vad som kommer hända med Sveriges regioner är långtifrån klart
så än kanske det inte finns alltför stor anledning till oro. Uppsala är
faktiskt Sveriges fjärde stad och det vore väl skam om det inte skulle
finnas en musikverksamhet med professionella musiker där även i
framtiden. n
Jonas Nyberg

Paul Mägi har varit chefdirigent för Uppsala Kammarorkester i snart
tretton år. ”Den bästa tiden i mitt liv”.

Musikerna tycker att det är kul och
viktigt att jobba i utställningen med barnen. Vad barnen tar med sig därifrån
är så klart olika från barn till barn och
från klass till klass.
– Jag tror de får med sig ganska
mycket. Dels klangerna och dels hur
utvecklat det var trots att det är så
länge sedan instrumenten byggdes,
säger Fredrik.
– Jag önskar att de tar med sig insikten
om att det har musicerats sen urminÖverst en båglyra från Egypten och under den en harpa nes tider. Det var inte bara jakt och
från Mesopotamien.
fiske, säger Stefan Wikström, gruppens
trombonist.
– Jag tycker att det är viktigt att man kan visa att de var människor som vi. De ville ha musik och därför byggde man flöjter för
40.000 år sedan, säger Ute.
Viktigast är kanske ändå att de kommer att minnas besöket som en
intressant och rolig upplevelse.
– Man vet inte hur mycket av informationen de får som verkligen
stannar kvar. Det får vara hur det vill med den saken. Det viktigaste att de minns det som något kul och lustfyllt, säger Ute.
Fredrik Persson spelar på aulos, dubbelpipor från antikens Grekland.
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Musik och arkeologi i Ystad med

Ensemble Mare Balticum

Genom åren har nästan alla anställda musiker hos Musik i Syd sagts upp. Kvar finns endast sex musiker. Det är musikerna i Ensemble Mare Balticum. De spelar i första hand äldre musik på tidstrogna instrument. De utgör också Symfs allra minsta lokalavdelning och de hör hemma i Kristianstadstrakten. Under just den här hösten har de tillbringat mycket tid i Klosterkyrkan i Ystad och
visat utställningen Archaeomusica för skolbarn.

Här berättas vår allra tidigaste musikhistoria från ungefär 40 000
år tillbaka i tiden fram till sen medeltid. När Symfoni besöker Klosterkyrkan vimlar där av tredjeklassare i foajén. Inne i utställningen
står Ensemble Mare Balticums musiker
utposterade, beredda att berätta om
instrumenten och om människorna
som spelade på dem. Det sjuder av
förväntan när gruppens enda kvinnliga medlem, Ute Goedecke, samlar
skolbarnen runt ett bord fullt av små
stenåldersinstrument av ben och sten.
Hon berättar lugnt och sakligt och barnen lyssnar vetgirigt. De sträcker upp
handen och ställer frågor. Eller berättar
något helt annat, precis som lågstadiebarn gärna gör.
Stefan Wikström spelar för
unga åhörare.

Efter Utes introduktion delas klassen upp i två grupper och sedan
går de ut i den vackert ljussatta utställningen. Där får de se och
höra stenxylofoner, benflöjter, slagverk av mammutben men också
yngre instrument som skalmeja, luta, fiddla och trombon. Det
är en spännande resa i tid och ljud. Varje visning blir olika och
musikerna får anpassa sig efter hur gamla barnen är och efter hur
mycket information som de kan ta in.
– Redan när man gör introduktionen och samlar dem runt bordet
får man veta det mesta om klassen, säger Ute Goedecke som är
sångerska och blockflöjtist.

Det är stor skillnad mellan olika barngrupper och det gäller att
ha fingertoppskänsla för att barnen ska få en så fin upplevelse
som möjligt.
– En tredjeklassare har inte samma ordförråd som en som går i
femman. Det gäller att välja rätt ord och lägga sig på rätt nivå,
säger Dario Losciale, basist och gambaspelare.
Efter att ha gått igenom utställningen och hört och sett massor
av instrument får barnen gå över till kyrksalen. Där ger Ensemble
Mare Balticum en kort konsert. De spelar på en del av instrumenten som visats i utställningen. Ljudet i salen är fylligt med lång
efterklang. Solen skiner in på musikerna genom det stora fönstret
och det är nästan lite magiskt. Klassen sitter helt stilla med total
koncentration. Kanske är det första gången en del av barnen
befinner sig i en kyrka.
Efter en timme och fyrtiofem minuter är det klart och barnen
får på egen hand gå runt i utställningen. Några stannar kvar hos
musikerna för att prata lite och för att prova att få ljud i den stora
bronsluren.
– För ett tag sedan var det en lite kille som skulle prova bronsluren. Han fick inte ton i den. Hans kompisar hade redan försvunnit
iväg men han stannade kvar och försökte om och om igen. Han
gav sig inte och efter kanske tionde gången fick han äntligen ton
i luren. Det är så fint att se att det finns så mycket karaktär i en
sådan liten person, berättar Fredrik Persson, som spelar dulcian i
ensemblen.

Ensemble Mare Balticum har funnits sedan 1989. Tre av medlemmarna spelade ihop redan tidigare. Då under namnet Ystads
Pipare. När regionmusiken övergick till länsmusik 1988 slogs en
hel del musikenheter ihop och placerades så småningom i Kristianstad. Där drogs det igång ett stort projekt om skeppet Kronan. Det
blev en omfattande turné som hette Klanger från Kronan, en stor
produktion med en skådespelare, bildvisning och tio musiker som
spelades både offentligt och för skolbarn, över 200 gånger.
I en historisk tillbakablick i samband med Ensemble Mare Balticums 20-årsjubileum skriver gruppens förra producent, Cajsa S.
Lund: ”Heureka! Här fanns plötsligt i Ystad musiker som trakterade
samma slags instrument som vi hittat på Kronanvraket! Så kom
det sig att jag skrev manus till den multimediala föreställningen
”Klanger från Kronan – ett spel i ton, ord och bild om stormaktstidens mäktigaste örlogsfartyg”. Själva kölen i bygget av föreställningen, fusionen Ystads Pipare och Skånska Brasskvintetten, döpte
jag till Ensemble Mare Balticum. Året var1989. Min tjänst som
vikarierande producent blev något annat; jag blev ensemblens
fasta producent.” Samma Cajsa S. Lund har också varit projektledare för vandringsutställningen, Archaeomusica.
Tidigare under hösten kunde även stockholmspubliken få höra Ensemble Mare Balticum. Då gästspelade pjäsen Romeo och Julia,
på Stockholm Stadsteater. Det var
Sven Wollter och Evabritt Strandberg som spelade titelrollerna.
Ensemblen gjorde all musik live
på scenen. Musik i Syd var med
som samarbetspartner i produktionen och egentligen var höstens
spelschema redan lagt när frågan
kom till ensemblen.
– Vi har jobbat med Sven förut.
Nu ville han ha med oss i sin sista
produktion och det ville vi inte
säga nej till, säger Fredrik Persson.
Under ett år spelar gruppen
ungefär 150 konserter. De gör
offentliga konserter, skolkonserter,
konserter på äldreboenden och

Yngre malmötjej och ädre lyra.

i vården. Det blir mest renässansmusik men ibland tar de
med några mer kända sånger
och melodier. Det är en flexibel
ensemble och det händer att de
också spelar nyskriven musik.
Tonsättaren Reine Jönsson skrev
en opera för gruppen, Miraklet
i Mare Balticum. Den handlade
om klimathotet och nedsmutsningen av Östersjön och hade
premiär 2014.
– Man kan bli trött på renässansmusik om man jobbar med
det dagligen. Det är skönt att bli
genomspolad i ett riktigt stålbad.
Sen är det bra att gå tillbaka till
den ”vanliga” musiken igen och Ute Goedecke snurrar igång en vinare.
känna att vi har blivit en ännu bättre ensemble. Tyvärr blev det inte
så många föreställningar av operan, säger Fredrik Wikström.
Det finns en besvikelse i gruppen över att många av de produktioner som gruppen gör blir så kortlivade. Mycket arbete läggs ner
för att skapa nya program som inte spelas mer än ett par enstaka
gånger.
Problemet för ensemblen är att det är så mycket att göra så att
det inte finns tid att hitta ny musik, att läsa på och att forska. Det
får ofta göras på ledigheterna. För medlemmarna i Ensemble
Mare Balticum är måna om sin musik. De vill hela tiden utvecklas
och lära sig mer om musiken som de framför.
– Vi gör inga anspråk på att vara autentiska och jag anser att det
är nästintill omöjligt att vara det. Vi kan ju faktiskt inte veta hur musiken lät, varken för 40000 eller 400 år sedan. Men vi försöker
gå direkt till källan och inte gå via inspelningar eller noter som är
redigerade. Vi forskar och letar fram material som vi själva sätter
vår prägel på. När vi spelar så gör vi det på vårt sätt och fokus
är att få musiken levande och tilltalande för en modern lyssnare,
säger Ute Goedecke.
Just den här hösten jobbar alla sex tillsammans från september till
december.
– Men under två veckor delar vi upp oss och spelar två och två.
Det ger en mycket bra variation och det är något som vi har gjort
de senaste åren, säger Dario Losciale.
Eftersom Musik i Syd under åren har dragit in en hel del musikertjänster är det naturligt att det hela tiden funnits en viss oro
inför framtiden. Till gruppens fördel är att de gör något som
ingen annan gör och att de ger sina ägare väldigt god valuta för
pengarna.
– Vi har spelat medeltidens och renässansens musik för folk i alla
åldrar och i alla möjliga sammanhang i 30 år. Med den erfarenheten och med den kompetens som byggts upp, finns all anledning att se framtiden an med tillförsikt, säger Per Mattsson. n
Jonas Nyberg
Archaeomusica är ett EU-finansierat kulturprojekt. EMAP– European Music
Archaeology Project ligger bakom utställningen. Musik i Syd är den svenska
samarbetspartnern och en hel radda europeiska länder är med i projektet.
När utställningen har visats färdigt i Ystad drar den vidare ut i Europa.
Nästa anhalt är Spanien och sedan vandrar den vidare till Italien.
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KUNGLIGA OPERAN
Söker

Stämledare

VIOLIN II

I detta nummer:

En bilaga om tjänstepension

till

KUNGLIGA
HOVKAPELLET
Mer information finns på
www.operan.se/jobb

Med detta nummer av Symfoni kommer en bilaga om tjänstepensionen ITP. Det är
PTK som årligen kommer ut med det här informationsmaterialet. De flesta av Symfs
medlemmar har lämnat PISA-systemet (med AIP som tjänstepension) och vi hoppas att
informationen i bilagan ska kännas angelägen.

www.fioler.se
Medlem av:
Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers d’Art
Verband Deutscher Geigenbauer und Bogenmacher e. V.
Sveriges Violinbyggarmästare

Stolta partners till Kungliga Operan

KPMG MasterCard Nordea
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I PTK:s informationsblad kan du läsa om hur du optimerar din pension genom att se
till att du har rätt försäkringsskydd. Du får veta hur fondavgifter påverkar din pension
och vilket efterlevandeskydd du ska ha. Massor av små och stora råd levereras för att
du ska kunna få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension.

Samarbetspartner

Savana Wallenius Lines

Var rädd om din tjänstepension!
PTK Rådgivningstjänst ger dig oberoende rådgivning som kan hjälpa dig att anpassa din tjänstepension till dina behov. Din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension ITP varje månad. Du kan själv påverka hur pengarna ska användas.

STIPENDIER

FÖR FÖRKOVRAN OCH UTBILDNING
AV SÅNGARE, DANSARE, MUSIKER OCH
ANDRA SOM VARIT VERKSAMMA PÅ
DROTTNINGHOLMS SLOTTSTEATER
Drottningholmsteaterns Vänner utlyser stipendier
för sångare, dansare, musiker och andra
konstnärskategorier samt för teknisk personal
såsom inspicienter, belysningsmästare, rekvisitörer
med flera som har varit verksamma på
Drottningholms Slottsteater.
Stipendierna skall gå till förkovran och utbildning
inom yrket, företrädesvis inom slottsteaterns
repertoarområde. Stipendiet skall redovisas i
efterhand. Meddelande om beviljade stipendier
lämnas under våren 2017.
Skriv en kortfattad beskrivning, max en A4, om
vad stipendiet skall användas till och skicka den
till Drottningholmsteaterns Vänners kansli, Box 6,
178 02 Drottningholm eller per e-post:
dtv@drottningholmsteaternsvanner.se senast den
30 januari 2017.

Drottningholmsteaterns Vänner
www.drottningholmsteaternsvanner.se

VARANNAN
MUSIKER ÄR
HÖRSELSKADAD!
Även ljuv musik kan försämra hörseln,
därför vill Sveriges Orkesterförbund
hjälpa dig att ta hand om din hörsel
genom projektet Med öra för orkester.
Läs om utbildning, hjälpmedel, påverkan
och rådgivning på orkesteröra.nu

MED ÖRA FÖR

ORKESTER

PTK har inget vinstintresse och får inte
provision från något försäkringsbolag,
oavsett vilka råd de ger. Deras rådgivning
påverkas alltså inte av vilka försäkringar
du väljer. PTK Rådgivningstjänst finansieras
med pengar som Svenskt Näringsliv och
PTK har kommit överens om att använda för
att informera om tjänstepensionen ITP.
Placera pengarna rätt
Höj din pension genom att sänka avgifterna. Du får råd om hur du kan placera ditt
pensionskapital till låga avgifter på ett sätt
som passar din riskprofil och din aktivitetsnivå.
Koll på ekonomin om du blir sjuk
Tjänsten ger dig en överblick över ditt
försäkringsskydd vid sjukdom. Du får också
råd om hur du bäst kan komplettera skyddet
– om det behövs.
Anpassa ditt efterlevandeskydd till din
familjesituation
Du ska ha det efterlevandeskydd du
behöver – varken mer eller mindre. Om du
har familj kan du förstärka ditt efterlevandeskydd. Är du ensamstående utan barn kan
du istället öka din pension genom att välja
bort efterlevandeskydd.

Goda råd är gratis
Rådgivningstjänsten är kostnadsfri. PTK
säljer inga försäkringar och får ingen
provision, oavsett vad du väljer. Uppgiften
är helt enkelt att hjälpa dig att fatta kloka
beslut utifrån din ekonomi, din familjesituation och dina önskemål.
PTK rekommenderar och du bestämmer –
inget sker automatiskt
Innan du kan börja använda tjänsten ger
du Rådgivningstjänsten fullmakt att hämta
uppgifter om din lön och din tjänstepension.
Uppgifter om din familj och din övriga ekonomi fyller du i själv. Med hjälp av de fakta
om dig du anger i tjänsten tas det fram fram
personligt anpassade råd. När du har gått
igenom rådgivningen får du råden sammanställda i en lista med åtgärder. Därefter
är det upp till dig att faktiskt genomföra de
förändringar som rekommenderas. Inget
sker automatiskt.
ITP kan bli en stor del av din framtida
pension
ITP är en tjänstepension som kompletterar
den allmänna pensionen. Kollektivavtalet
om ITP är resultatet av förhandlingar mellan
PTK och Svenskt Näringsliv. För många
tjänstemän kommer ITP att vara en stor
del av den framtida pensionen. I ITP ingår
ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd.
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Frilansavdelningen
Frilanstelefon: 08-693 03 36 (telsvar)
E-post: frilans@symf.se
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Varning för Försvarsmusiken
Vi alla som jobbar som frilansare vet hur ett engagemang går
till. Vi blir kontaktade allt mellan månader till några minuter innan
repetitionen börjar. I de allra flesta fallen sker det via sms eller
telefonsamtal. Om detta har vi skrivit förut och påpekat vikten av
att verkligen få en dokumentering av anställningen. Både försäkringskassan och a-kassan kräver en noggrann redovisning och i det
förstnämnda kan det behövas för flera år tillbaka. Inte så sällan litar
man då på att det arbetsgivarintyg som i de flesta fall skrivs räcker
som underlag.
Är inställelsetiden kort, jag menar om man blir tillfrågad och börjar
anställningen samma dag, är risken för att bli avbokad obefintlig.
Men blir man tillfrågad någon dag innan eller mer blir det allt viktigare att se till att man har fått ett besked motsvarande skrivningen i
kol-lektivavtalet, nämligen ”Mom 9 Anställningskontrakt”:
Musiker, korister och repetitörer anställes enligt detta avtals bestämmelser och – utom i fall av anställning under 1 månad – med
kontrakt. För anställning understigande 1 månad ska i förväg
informeras om anställningens ingående som upphörande, arbetets
omfattning, lön och annat som är av väsentlig betydelse. Fullgörande kan ske genom skriftlig handling, mail eller sms.”
Vi har haft anledning att hantera ett antal ärenden där musiker blivit
avbokade och där vi lyckats få ut en acceptabel ersättning. En av
de avgörande faktorerna har varit att vi kunnat styrka ett anställningsförhållande.
En arbetsgivare för frilansande musiker är försvarsmakten. De har
tre orkestrar som därmed ingår i det utbud som frilansande musiker
kan bygga sin försörjning på. Men anställningsvillkoren skiljer sig åt
från Symfs riksavtal på ett par mycket viktiga punkter.
• Inget undantag från LAS gällande regler för ”inlasning”
• Byråkratiskt anställningsförfarande

har ofta varit inkonsekvent. När det sedan har uppstått missförstånd
och ett arbete uteblivit skyller ledningen på otydlig information från
de som har fått som uppgift att ringa in vikarier, inte sällan av de
som motsvaras av stämledare i den civila världen.
Vi har inget kollektivavtal med Försvarsmakten så våra möjligheter
att förhandlingsvägen påverka deras agerande är liten, och i våra
kontakter visar man ingen förståelse för den situation som man sätter
den enskilde musikern i. Om vi inte kan få Försvarsförbundet eller
SACO att bistå oss måste vi dessvärre höja en varningsflagg för att
ta engagemang inom försvarsmusiken om ni samtidigt har erbjudande från annat håll. Har eller får ni andra alternativ så välj dessa
först. Finns inte dessa alternativ, begär då en omedelbar bekräftelse
på anställning, lön och övriga villkor.
Försvarsmusiken är beroende av Symfs medlemmar. Men man
måste också inse att i det stora hela är man en mycket liten (men
ändå musikpolitiskt viktig) del av arbetsmarknaden för musiker. Om
det är kompetens man söker och inte antal musiker uppställda i led,
är vårt råd att man anpassar sina anställningsvillkor så att dessa
bättre harmoniserar med verkligheten för frilansande musiker. Vi vill
inte hamna i en situation där vi måste uppmana våra medlemmar
att inte arbeta inom Försvarsmusiken.

Har du inget företag och behöver få hjälp med att fakturera för giget?
Vill du slippa sköta bokföring och skatteinbetalningar?
AMA:s fakturaservice finns för dig som är musiker eller artist och är UTAN eget företag
eller F-skattesedel. Vi hjälper dig med fakturering till arrangörer och uppdragsgivare
som vill få en faktura istället för att bli arbetsgivare.
AMA redovisar och betalar in dina sociala avgifter, ger dig arbetsgivarintyg,
arbetsförsäkring och betalar in pension åt dig. Enkelt för dig och du får mer tid över till musiken!

Läs mer på www.ama.se eller ring oss idag! 08-587 060 92

Kulturskoleutredningen duckar inte

I övrigt kan vi glädjande nog konstatera att avdelningen för frilans
inom Symf, avd 14, växer och att vi därmed stärker vår ställning
som det självklara valet för Sveriges frilansande yrkesmusiker.

Den lägger sig platt i ett dike!

Låt mig på Symf Frilans vägnar önska er en God jul och ett Gott
Nytt år med en bra mix av njutbar ledighet och arbete.

Jag har med bestörtning tagit del av utredningen om kulturskolan.
Jag kan konstatera att man fortsätter på regeringens inslagna väg
med en kulturpolitiken som reducerar kulturen till att enbart utgöra
ett verktyg för andra syften, i stället för att vara en självständig kraft
med en egen betydelse.

Dessa undantag har medfört att några av våra medlemmar inte
längre kan få arbete där på grund av regelverket i LAS samt att vissa dessvärre har blivit ”lurade” på engagemang. Lurade på så sätt
att det man trott har varit ett erbjudande om arbete, endast varit en
preliminär intresseförfrågan. Denna förfrågan skulle därefter bekräftats av den eller de i beslutshierarkin som har befogenhet att göra
detta. Så har det inte alltid fungerat i praktiken utan hanteringen

Gunnar Jönsson,
frilansordförande

Behöver du anställa professionella frilansmusiker?
De hittar du i FRILANSKATALOGEN
www.symf.se

Bland direktiven till utredaren fanns en uppgift att undersöka och
komma med förslag om hur man kan tillgodose återväxten till de
professionella orkestrarna. I denna fråga väljer man inte bara att
avstå från åsikt, man underkänner dessutom branschens förmåga att
se de problem som för oss blir uppenbara vid snart varje provspelning.
Genom att förespråka gruppundervisning med motiveringen att det
är viktigt att snabbt få spela i ensemble för att ge en bild av att det
låter bra men inte med ett ord nämna hur man fångar upp de som
visar sig vara mer talangfulla och motiverade, riskerar man alla
svenska symfoniorkestrars framtid. Måhända är det ett mål i sig
med tanke på hur kulturbudgeten ser ut, men framför allt är det ett
svek mot de ungdomar som vill bli yrkesmusiker. Chansen att i framtiden lyckas i konkurrens med sökande från länder, som uppskattar
orkesterinstrumentalister, är lika med noll.
Gruppundervisning för dem som har en begåvning utöver det
vanliga är lika inspirerande som att sitta i bilkö med en bil som kan
köra över 250 km i timmen. Det är beklämmande att utredaren

Talangfulla elever måste få enskild undervisning, menar artikelförfattaren.

inte har en plan för hur man skall kunna förvalta dessa ungdomars
begåvning.
Det som trots allt är positivt i utredningsförslaget är att det möjligen
öppnar för ett återinförande av en instrumentpedagogexamen, som
jag väljer att tolka det. Men ska detta ha någon effekt måste resurser tillföras. Då kan en elitsatsning, på de ungdomar som har en
chans att bli framtidens musiker i våra professionella orkestrar, bli
framgångsrik. I annat fall kommer Sverige att hamna i korpserien.
Gunnar Jönsson

15

SOKstiftelsen officiellt invigd
Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsstiftelse invigdes i Nalenhuset i Stockholm måndagen 7 november. Stiftelsen är den
som kommer att hantera och administrera avtalet som ger dansare, sångare (solister, musikalartister samt korister) och musiker
möjlighet att byta yrke och växla karriär). Parterna, Symf, Teaterförbundet och Svensk Scenkonst, har haft en lång väg att gå
sedan regeringen beslutade att avveckla den gamla Pisa-förordningen. Därför drog många en lättnadens suck när nu allt äntligen
var på plats.
En stråktrio spelade när
gästerna anlände till
Nalen. Det kan synas
en aning ironiskt med
tanke på att motståndet
från Symfs motparter i
förhandlingarna var kompakt mot att musikerna
skulle få del av möjligheterna till omställning
och karriärväxling. Men
någon skymt av tidigare
motsättningar syntes inte
under invigningen.
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Helene Bergstedt är VD
för SOKstiftelsen och för
Trygghetsrådet TRS som
Förhandlarna: Maria Sundling Grundthar varit med och byggt
man, Anders Filén och Jan Kolk.
upp organisationen.
Hon betonade i sitt invigningstal att det är en unik stiftelse med en
unik verksamhet. Efter talet fick de som har förhandlat fram avtalet
möjlighet att prata lite om arbetet som lett fram till den nystartade
stiftelsen och vad de trodde om framtiden.
– Jag är inte nöjd med regeringarnas hantering av frågan, sa Jaan
Kolk, Teaterförbundet, och syftade på både den sittande rödgröna
och den förra, borgliga regeringen.
Han vände sig främst emot att det finns mindre pengar än tidigare
att tillgå. Dock såg han att det trots detta finns hyggliga möjligheter
att det här ska kunna fungera.
Anders Filén, förhandlingsansvarig för Symf, betonade att avtalet
skapar möjlighet för branschen att bibehålla en hög konstnärlig kvalitet och att möjligheten till hög kvalitet i yrkeslivet för den enskilde
också kommer att öka.
– Tidigare hade vi ett stelt system. Nu har vi ett flexibelt system
med olika tidsfönster för olika yrkesgrupper som gör att insatser kan

Livgardet/Försvarsmusiken söker till
Marinens Musikkår i Karlskrona:
• Ställföreträdande Chef
• Producent
Mer information om musikkåren och tjänsterna
finns på www.marinensmusikkar.se.
Sista anmälningsdag 2016-11-30

sättas in där och när behoven verkligen finns. Förhoppningsvis kommer det att göra branschen fortsatt attraktiv framöver.
Maria Sundling Grundtman, förhandlingschef på svensk Scenkonst
menade också att det är viktigt för branschen att kunna erbjuda
attraktiva villkor och var nöjd med att avtalet ger mer förutsägbara
premier för institutionerna.
– Utmaningen kommer att bli att kunna justera avtalet för framtidens
behov. Det kommer också att bli viktigt att hålla koll på politiken så
att finansieringen hålls uppe.
En av omställning- och
karriärväxlingsavtalet
viktigaste egenskaper är
att det också omfattar frilansare. Därför menade
Jaan Kolk att det kommer
att bli en utmaning att
nå ut med den informationen.
– Det kommer sannolikt
inte bli någon rusning
till SOKstiftelsen från frilansarna. Vi måste se till
att vara tydliga med att
detta är en viktig resurs
för dem.
Nu startar alltså SOKstiftelsen sitt arbete på allvar. Symfoni kommer att
följa utvecklingen noga.
I kommande nummer
kommer det att finnas
mer att lösa om hur
verksamheten utvecklas. n
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Helene Bergstedt, VD för SOKstiftelsen, och
Ulrika Holmgaard, Svensk Scenkonsts
avgående VD, invigningstalar.

Om Försvarsmusiken:
Försvarsmusiken är en enhet som lyder under Livgardet/Kungsängen och består av Marinens Musikkår,
Arméns Musikkår samt Livgardets Dragonmusikkår,
och ansvarar för parad-, ceremoni- och tjänstemusik
för Försvarsmakten och statsledningen. Dessutom
bedriver musikkårerna en omfattande konsertverksamhet.
För mer info läs på www.forsvarsmakten.se/livgardet.

www..olaﬀaren.se
Louise Pollock, Göteborgsoperans nya solotrombonist

Symf gratulerar

Kungliga Hovkapellet
fyller 490 år
Jag vill reda nu varna för att det i texten
förekommer totalt subjektiva bedömningar som jag inte har någon ambition att
maskera.
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Rolling Stones bildades 1962. Sven-Ingvars
började spela 1956. Det uttrycks ofta
beundran över av att dessa band lyckats
hålla på så länge. Men det känns ändå
ganska futtigt i jämförelse med Kungliga
Hovkapellets födelseår, 1526. Måhända
finns det fler originalmedlemmar kvar i de
två förstnämnda ensemblerna, men sett i
ett historiskt perspektiv bildades Kungliga
Hovkapellet 176 år efter att det som kallas

Kungliga Hovkapellet är, observera inledningens varning, en fantastisk orkester. Man
har en alldeles unik förmåga till samspel
som aldrig upplevs som mekaniskt. Kanske
ett resultat av alla dessa år av musikaliskt
tvång som ligger i operaframförandets natur.
Man smälter helt enkelt musikaliskt ihop.
Kravet på återhållsamhet, för att vara en del
i något större, i det dagliga arbete gör att
när orkestern får chansen att spela själva blir
det en skön balans och nyansering mellan
orkesterns stämmor.
Det handlar om orkestertradition, trots att
man som sagt bytt en och annan medlem
sedan starten. Tillsammans med Kungliga
Operans Kör, (eller ungdomskören, den bildades inte förrän 1773,) så kan en konsert
inte bli annat än bra. Så blev det också.

Folk är snällare här!

Välkommen

till vår nya notavdelning!
z

Vi har tagit över Aulos musik’s
notlager och kan nu erbjuda noter
för alla instrument.
Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08-668 13 15, mån-fre 11-18 & lör 11-15

Sveriges första grundlag instiftades. Då hette
kungen Magnus Ladulås. När orkestern
hade varit verksam i 108 år klubbades den
första regeringsformen igenom. Ytterligare
46 senare år startade det som i dag kallas
Marinens Musikkår. Då var Karl XI kung.

Glöm inte bort allt detta i dessa storregionernas tidevarv, då man knappt nämner ordet
kultur och där effektiviseringar och rationaliseringar är i fokus. Sådant passar inte i
de verksamheter där konstnärlig kvalitet är
målet. n
Gunnar Jönsson

– Jag är halvsvensk faktiskt. Min mamma är från Sverige. Men vi
har aldrig pratat svenska hemma. Jag är uppvuxen i Schweiz. Jag
såg att det fanns ett jobb i Sverige och jag tänkte att man kan ju
försöka. Och det funkade bra.
Ja, det är det men jag har jobbat i Tyskland under fem år. Jag studerade i Tyskland, i Freiburg och i Stuttgart. Nu har jag varit här i ett
år. Det här är min andra säsong.
Ville du ha ett jobb på en opera?
Absolut! Det måste vara på en opera. Det är självklart att man som
musiker försöker få först och främst ett jobb. Men om man kan välja
så ville jag välja opera.
Har du spelat opera tidigare?
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Jag har varit på operan i Dortmund. I Stuttgart var det i konsertorkestern. Jag är uppväxt utanför Zürich men jag har aldrig jobbat i
Schweiz.
Är det en stor omställning att komma till Sverige?
Nej, egentligen inte. Folk är jättesnälla. Det gör allt enklare.

Till alla kulturpolitiker på olika nivåer,
verkställande direktörer och andra chefer
som har beslutsmakt över våra orkestrar
och körer:

Kungliga Hovkapellet. Foto: Carl Thorborg

Varför ville du provspela för Göteborgsoperans orkester?

Är det här ditt första fast jobb?

Vad vill jag då ha sagt med denna hyllning
som på förekommen anledning riktar sig till
Kungliga Hovkapellet?

Ni skulle ha varit där och lyssnat. Om ni
därefter på allvar vill påstå att det går att
uppnå ett lika bra resultat med orkestrar och
körer som inte får spela eller sjunga tillsammans år efter år, är det dags att avgå och
göra något annat. Ett annat alternativ är att
ni lyssnar på oss som – tror det eller ej – vet
vad som krävs.
Varje ensemble har sitt eget tonspråk. Nya
musiker skolas in och under lång tid formas
det som blir det unika för varje orkester eller
kör. Det som gör att all musik inte låter likadant överallt och det är det som gör konsten
levande.

En musiker i Göteborgsoperans orkester ringde till mig och tyckte jag skulle åka västerut och intervjua Louise Pollock. Hon fick i
mars tjänsten som stämledare i trombonsektionen. Musikern som ringde var lyrisk över Louise, både för hennes spel och för hennes
personlighet. Jag åkte till Göteborg en torsdag i oktober och fick träffa vad som måste vara Sveriges mest positiva orkestermusiker.

Är det någon skillnad att spela i en svensk orkester jämfört med
en tysk?
– Nej egentligen inte. Jo, folk är snällare här. Men det kanske är för
att jag är i en speciellt snäll orkester!
Du är ny som stämledare. Känns det som ett stort ansvar?
Ja. Går något fel eller om det blir ett missförstånd, så tar jag på mig
skulden. Jag står alltid bakom hela gruppen.

STRÅKSTUDION
VIOLINATELJÉ
Violinbyggarmästare
Michael Wallmo

Tegnérvägen 5b
802 67 Gävle
073-5150992
michael@wallmo.com
ww
www.thebowstudio.com

Trombon-världsmästare!

Vad är den största skillnaden mellan Sverige och Tyskland?

Louise Pollock vann i år tävlingen ”The
Aeolus International Competition for
Wind Instruments 2016”.

I Sverige kan fler musiker vinna en provspelning. Sedan får de provveckor och provår. I Tyskland kan bara en vinna och går direkt till
ett provår. Om det inte går bra så är det en stor katastrof. I Sverige
är det inte så ovanligt att man inte får tjänsten efter provåret. Det är
en stor skillnad.
Spelar du också utanför operan?

Har du familj?

Ja, jag spelar jättegärna kammarmusik. Det finns massor att göra för
trombonister. Man kan spela kvintett, kvartett, trio, duo, brassband,
storband eller med piano eller helt ensam.

Nej. Mina föräldrar och bror bor i Schweiz. Jag har kusiner och
morbror i Stockholm. Jag är helt ensam här i Göteborg. Orkestern
är min andra familj.

Spelar du jazz också?

Hur fungerar samarbetet med resten brasset?

Nej, det är inte min specialitet. Men ibland måste man spela jazz
i musikaler. Då övar jag tills det funkar. Det är roligt! Jag har aldrig
spelat musikal förut.
Vilken var din första musikal?
Det var Crazy For You av Gershwin. Så det var bra!

Det funkar jättebra. Det är så trevliga människor. Vi har det roligt
ihop.
Du är oerhört positiv. Finns det inget som är dåligt med Sverige
eller med Göteborgsoperan?
Nej! n

Jonas Nyberg

Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symfoni, Box 49144
100 29 Stockholm
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Symf finns på Facebook! Det gillar vi. Gör det du också!

Violin, Carlo Ferdinando Landolfi, Milano 1780,
såld av Sebastian Skarp.
Sebastian Skarp Violinateljé, Regeringsgatan 72,
111 39, STHLM, Tel: 08-222420, www.sebastianskarp.se

