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När KLYS (Konstnärliga och Litterära
Yrkesutövares Samarbetsnämnd) samlar
representanter för praktiskt taget hela
kultursverige till en konferens om kulturskaparnas villkor så är förhoppningarna
självklart stora. Kulturministern är ju t o m
på plats. Nu ska vi äntligen få svaren på
hur det ska kunna bli bättre för alla våra
musiker, skådisar och konstnärer.
Men det blir aldrig riktigt så. Istället fastnar man i prat om modeller, system och
underfinansiering. När så en gotländsk
keramiker undrar; Hur ska det bli bättre
för mig? Ja, då finns det inga konkreta
svar. Min rationella sida förstår att det
inte går att lösa keramikerns problem just
där och då. Men min naiva sida önskar
att kulturministern skulle ha sagt; ”Du, jag
ske se till att länsstyrelsen på Gotland
köper varenda pryl du har i lager, så att
du kan leva gott och fortsätta med din
konst”. Det hade jag tyckt varit konkret
och bra kulturpolitik!
Jonas Nyberg
(naiv) Redaktör
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Avtalsrörelse, samverkansmodell och
respekt för spelets regler!
Som ni alla vet löper vårt nuvarande avtal
ut den sista mars i år. När detta skrivs,
den 14 februari, borde texten handla om
parternas yrkanden och avtalsrörelsens
kommande utmaningar. Så blir det inte,
beroende på att den förra avtalsrörelsen
ännu inte är avslutad!
Vad det handlar om är den nya modell
för frilanslönesättning som ska införas som
en del av det nuvarande avtalet. Förhandlingsarbetet har visserligen varit komplicerat, men parterna har ändå sakta men
säkert kommit vidare. Från vår sida har vi
också varit tydliga med att förhandlingen
måste vara klar innan vi sätter oss i en ny
avtalsrörelse. När så förhandlarna möttes
den 29 januari kunde vi glatt konstatera att
vi nu var i hamn med detta. Nu återstod
bara den vanliga proceduren där respektive
styrelse, Svensk Scenkonsts (SvS) och Symfs,
formellt godkänner det nya avtalet. Från vår
sida kom förbundsstyrelsens godkännande
redan under helgen. Däremot har SvS fram
till idag inte återkommit med ett formellt
godkännande, oklart varför. Innan så sker
kommer vi heller inte att överlämna Symf:s
fastställda avtalsyrkanden.
Säkert har många undrat varför inget hörts
kring den nya avtalsrörelsen, och det här är
anledningen. När ni läser detta så borde vi
kommit vidare, men osvuret är bäst.
Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad är via
vår hemsida, där vi kontinuerligt kommer att
lägga ut information.
I dagsläget kan vi alltså bara spekulera
kring vad som kommer att hända i de
centrala förhandlingarna. Med tanke på det
ekonomiska läge många huvudmän på vårt
område befinner sig i kan vi nog ändå förbereda oss på ett antal svårsmälta yrkanden
från arbetsgivarhåll.
I år fyller samverkansmodellen 5 år, något
som uppmärksammades vid KLYS* konferens i Gävle den 9 februari. Det är svårt att
göra en kort sammanfattning av allt som sa-

des, men jag vill ändå lyfta fram två saker:
det är positivt att modellen ger mer utrymme
åt kulturen i regional och lokal debatt, men
negativt och långsiktigt oroande att det
nationella ansvaret minskar och dessutom
upplevs som otydligt. När hörde vi senast
något om det grundläggande värdet av en
nationell infrastruktur på musikområdet från
departement eller kulturråd?
För de verksamheter vi arbetar med har
egentligen inte så mycket hänt när det
gäller ekonomin: de medel som fördelas till
musikinstitutionerna är ganska oförändrade,
med en ökande del från region och kommun och en minskande del från staten. Här
är det också viktigt att komma ihåg att samverkansmodellens medel inte är desamma
som hanteras i de regionala kulturplanerna:
samverkansmodellens medel ska gå till
regional musik- och teaterverksamhet och
viss museiverksamhet, punkt!
Vad som däremot är tydligt är att det ser
väldigt olika ut ute i landet. Att större regioner har bättre förutsättningar att hantera
ansvaret för musik och scenkonst är ju
egentligen självklart. Om man ser tillbaka
till samverkansmodellens tillkomst upptäcker
man att Ansvarsutredningen arbetade under
samma tid. Den arbetade med frågan om
att förändra den regionala strukturen i Sverige till 8 eller 9 storregioner. Det ligger väldigt nära till hands att se en koppling här.
Var det i själva verket så att samverkansmodellen infördes i den fasta förvissningen att
storregionerna skulle komma? Om så var
fallet ger det svaret till varför vi med dagens
struktur ser en utveckling mot en ökande
ojämlikhet i landet när det handlar om
tillgång till ett professionellt kulturutbud.
Många har säkert följt den bedrövliga
hanteringen av Västerås Sinfonietta, om inte
så finns mycket att läsa på vår hemsida.
Mycket arbete återstår innan orkestern och

våra medlemmar förhoppningsvis får klarhet
i vad som ska gälla framöver och därmed
arbetsro och en acceptabel arbetsmiljö.
Det står var och en fritt, politiker som
enskild, att ifrågasätta både verksamheter
och kostnader, i Västerås och på andra
håll, men ett grundkrav är ändå att hålla sig
till spelets regler. Detta innebär respekt för
arbetstagaren, för ingångna avtal och för
svensk lagstiftning gällande arbetsmiljö och
arbetsrätt. Om den respekten saknas måste
både styrelse och ledning vara beredd att
ta konsekvenserna.
På återhörande i vår.

Bo Olsson
förbundsordförande
*Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares
Samarbetsnämnd, www.klys.se
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VIOLA TUTTI

Två tjänster.
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 7 mars 2016.
Provspelning äger rum 7-8 april.

TENORTROMBONIST

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 8 maj 2016.
Provspelning äger rum 7-8 juni.

Tjänsterna är tillsvidareanställningar med provår enligt överenskommelse.

LÄS MER PÅ GSO.SE/JOBB

4

Schablonbeloppet för omräkning av tillfälligt konstnärligt arbete höjs till
169 kronor från och med 1 januari 2016.
Arbete som utförts till och med 31 december 2015 ska räknas om med 165 kronor.
Kom ihåg att alltid räkna om tillfälligt konstnärligt arbete med 169 kr under 2016.
Kom ihåg att skicka in en kopia på ditt anställningsavtal/kontrakt när du får det.
Kom ihåg att arbetsgivarintyg (i original) samt
blanketten Komplettering till arbetsgivarintyg alltid ska skickas in efter avslutat arbete. Har du ett
tillfälligt konstnärligt arbete är det viktigt att
arbetsgivaren även anger vilka dagar som arbete utförts (ex. arbete 4 dagar under en två veckorsperiod.
Vi behöver veta vilka dagar som du har arbetat).
Kom ihåg att skicka in dina kassakort löpande även
om du inte har fått intyget från din arbetsgivare.
Det är kassakortet som är din ansökan om
ersättning.

Kontakta oss: Du är alltid välkommen att höra av dig
till oss om du har frågor.
Ring oss på kultursektionen på 0770 - 77 77 88
och välj knappval 4 eller skicka ett mail till
kultursektionen@unionen.se
Mer information hittar du på vår webbplats,
www.unionensakassa.se/kulturarbete

Göteborgs Symdoniker – en del av

Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester söker

Kulturskapare slagträn i teknikjättars vinstjakt
Stora lönsamma och delvis statligt
ägda företag som Telia Sonera vägrar
att infinna sig till förhandlingar om s k
privatkopieringsersättning, vilket gör att
frågan om ersättning till kulturskaparna
måste behandlas i långa domstolsprocesser. Resultatet blir att ersättningen som
i många fall resurssvaga dramatiker,
författare, skådespelare och musiker m fl
har rätt till fördröjs år efter år.
Möjligheten att spara ner en kopia av en
tv-serie, film eller ett musikstycke på sin
dator, set top-box eller telefon är en viktig
del av vårt moderna sätt att konsumera
kultur. Detta är lagligt genom en begränsning i den ensamrätt som kulturskaparna har
till sina verk och prestationer. Vi tycker det
är bra och rimligt att denna möjlighet finns
men självklart måste vi kulturskapare då
kompenseras, vilket också EU-rätten kräver.
I Sverige finns ett kompensationssystem som
sköts av parterna på marknaden: vår egen
organisation Copyswede, som förhandlar
med elektronikindustrin om ersättningar, som
sedan fördelas vidare till kulturskaparna.

Det svenska privatkopieringssystemet stöds
av alla partier i riksdagen - eftersom det
fungerar väl. Lagen är modern och teknikneutral, så att ny teknik omfattas utan att
lagen behöver skrivas om. Även ny teknisk
innovation går därmed att hantera inom
systemet. Ersättningarna förhandlas löpande
mellan parterna, och kan sättas ned delvis
eller till noll om privatkopiering inte förekommer. Administrationskostnaderna för systemet
är låga i en europeisk jämförelse och
privatkopieringsersättningen har inte heller
lett till högre priser på elektronik.
Under senare år har dock elektronikföretag
i Sverige gjort allt de kan för att försvåra för
kulturskapare att få de ersättningar man har
rätt till. Svenska företag som Telia Sonera
och Sony Communications, men även
internationella giganter som Samsung, har
gjort allt för att politiskt och rättsligt försvåra
för våra medlemmar - författare, dramatiker, skådespelare och musiker och andra

kulturskapare - att få den ersättning de har
rätt till.
Alla dessa rättsliga processer försvårar,
fördyrar och fördröjer för kulturskapare att få
sin ersättning. Hittills har dessa företag inte
vunnit en enda rättslig strid mot kulturskaparna. Trots detta fortsätter agerandet. Att stora

kända varumärken agerar på detta sätt
mot skaparna av den kultur som bidrar till
att skapa värde och att driva försäljningen
av deras produkter är både orimligt och
oseriöst. Det rimmar dessutom illa med de
etiska principer man påstår sig leva upp till
på andra områden.
Att företag betalar för möjligheten att privatkopiera - en möjlighet som deras produkter
skapar och som de själva tjänar pengar på
- är i själva verket både rimligt och rättvist. I
uppdraget att maximera vinsten inom dessa
företag ingår kanske att försöka skjuta över
denna kostnad på skattebetalarna och statsbudgeten. Det är dock svårt att se varför
politiker och skattebetalare skulle plocka
upp elektronikföretagens nota.
Inte bara politiker har anledning att vara
skeptiska. Kulturskapares erfarenhet av
system där kulturbudgeten ska betala för
privatkopiering är dåliga. Ersättningarna
tenderar att falla över tid trots att kopieringen inte gör det och privatkopieringen vägs
helt orimligt mot andra kulturutgifter.

Sony Communications och Samsung måste
sluta beröva kulturskaparna de ersättningar
som de har rätt till och istället infinna sig vid
förhandlingar och betala sin egen privatkopieringsnota. n
Bo Olsson,
ordförande Symf
Karin Ahlin,
ordförande Svenska Tecknare
Gunnar Ardelius,
ordförande Sveriges Författarförbund
Judit Benedek,
ordförande Svenska Regissörsföreningen inom Teaterförbundet
Anna Carlson,
ordförande Teaterförbundet
Pia Gradvall, ordförande Sveriges Dramatikerförbund
Jan Granvik,
ordförande Svenska Musikerförbundet
Katarina Jönsson Norling,
riksordförande KRO
Jonas Nordling,
ordförande Svenska Journalistförbundet
Johan Seth,
ordförande Oberoende Filmares Förbund

www..olaﬀaren.se

Sammanfattningsvis är det nu hög tid att

z

elektronikföretag slutar springa till politiker
och klaga över att de måste betala för innehåll samtidigt som de gör vinster som ter
sig astronomiska jämfört med våra medlemmars inkomster. Företag som Telia Sonera,

Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08-668 13 15, mån-fre 11-18 & lör 11-15
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Musikhuset i Helsingfors invigdes 2011 och är sedan dess hemmaplan för Helsingfors Stadsorkester, Finska Radions Symfoniorkester och Sibeliusakademin.

Finska specialister på musikermedicin
6

När man nyligen byggde Musikhuset i Helsingfors tog läkaren Miikka Peltomaa initiativ till en specialistvård för musiker. Under fyra
år har Miikka och hans läkarkollegor behandlat musiker som tidigare haft svårt att få kvalificerad hjälp. Nu byggs det upp liknande
kliniker i Finland och näst på tur är Åbo som öppnar sin musikermottagning senare i år. Miika har lockat till sig Finlands ledande
specialister inom sina områden och inte nog med det; de jobbar alla gratis!

När Miikka Peltomaa gick i gymnasiet började han sjunga i
operakören i Savonlinna. Där arrangeras sommartid varje år en
välkänd operafestival. Under mer än tio år sjöng han i kören.
– Jag utbildade mig till läkare under de här åren och jag förstod

ganska snart att musiker är annorlunda. Deras problem är inte de
samma som vanliga människor har. Långt senare, år 1997, började
jag arrangera Savonlinna Arts Medicin Symposium.
Ett par år tidigare hade han besökt Aspen i Colorado. Det var
sommartid och där pågick en musikfestival. De hade sedan tio år
arrangerat en musikermedicinkonferens och den pågick medan han
var där. Miikka gick dit och mötte en mängd kompetenta människor som intresserade sig för musikers hälsa. Det blev förebilden till
symposiet i Savonlinna.
– Första året bjöd jag in två amerikanska läkare som huvudtalare.
Jag sa till dem att jag betalar allt. Bara kom! Sedan skrev jag sju
olika ansökningar för att få bidrag pengar som skulle täcka deras
kostnader. Utifrån dessa sju ansökningar fick jag pengar från åtta
olika ställen!
Första sommaren hade de ett hundra deltagare. Miikka Peltomaa
hade varit nöjd med femtio. Under de första åren startades den
finska föreningen för musikermedicin.
– Jag var ordförande i ungefär tio år. Nu har vi 300 medlemmar. Vi
har läkare, psykologer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och framför allt
musiker. Varje år organiserar vi ett par olika mindre symposier kring
musikers hälsa.
Efter 10 år som ordförande tyckte han att det var dags för någon
annan att ta över. Men det var först efter en läkarkonferens i Mainz
i Tyskland som tanken på en medicinsk musikermottagning föddes.
– Jag träffade en läkare från Concertgebouw i Amsterdam. Där tog
en liten grupp av olika specialistläkare emot musikerna tillsammans.
De var ortopeder, arbetsmedicinare och internmedicinare. Han sa
att det har varit den bästa medicinska högskolan han någonsin
hade haft. Det är mycket ovanligt. Jag har haft det här i minnet
under alla dessa år.

Miikka Peltomaa på hemmaplan i Musikhuset

få skulle ändå bara gå till skatt. Ingen av de läkare som jag har
bett komma till kliniken har någonsin frågat efter betalning.
De som nu arbetar med musikermedicin har blivit en grupp av
kollegor som, utanför mötena på Musikhuset, kommunicerar mycket
med varandra via telefon och e-post. De musiker som hör av sig till
Miika Peltomaa kan därför snabbt slussas vidare till den specialist
som är mest lämplig för just den musikerns problem.
– Härom veckan hörde en violaspelare av sig till mig. Hon hade
ramlat och brutit stråkhanden. Hon var orolig och jag kunde skicka
henne vidare till Finland bästa handkirurg som befann sig i Helsingfors just då. Har en musiker fått en sådan typ av skada så duger
det inte att handen blir bra lagad. Den måste bli utomordentligt
perfekt lagad!
Musikhusets konsertsal rymmer mer än 1700 platser. Foto: Arno Chapelle

När det nya musikhuset byggdes i Helsingfors bjöd han in folk
från alla husets orkestrar, nämligen Helsingfors Stadsorkester, Finska
Radions Symfoniorkester och Sibeliusakademin. Musikhuset ligger
inte långt från operan så de bjöds också in.
– Jag förslog då att vi skulle starta en klinik för musiker. Nu har
vi haft den i fyra år. Vi träffas en gång i månaden och tar emot
patienter.
– Vi är kring tio personer som är inblandade. En ortoped, en handkirurg, två neurologer, en internmedicinare, en arbetsmedicinare,
två psykiatriker, en sjukgymnast och två fysiater. Vi tar emot två patienter varje gång. En del patienter tar vi inte emot i gruppen, utan
skickar vidare direkt till en specialistläkare. Om du har ett definierat
problem, som exempelvis tinnitus, är det kanske ingen idé att träffa
alla oss utan då är det bättre att komma direkt till en specialist som
är van vid musikers hälsoproblem.
– Men om du är en musiker med flera och långvariga problem så
får du träffa alla oss. Finns där också sjukförsäkringsärenden så har
vi de som är specialiserade på sånt.
Alla som är inblandade i musikermottagningen jobbar gratis.
De har bara en sjukgymnast på deltid som administratör och koordinator. Helsingforsorkestrarna betalar årligen en mycket blygsam
summa, cirka tusen euro var, till föreningen och det är tillräckligt för
att betala sjukgymnastens lön.
– Om vi skulle ta betalt så skulle vi inte ha någon poliklinik eftersom
det skulle bli alldeles för komplicerat och de små inkomster vi skulle

Miikka och hans kollegor har under de fyra år som gått sedan
de startade sin verksamhet hunnit träffa de flesta av de musiker i
Helsingforsområdet som har haft svårast problem. För de som bor
längre bort finns också hopp. Det kommer att startas fler liknande
mottagningar.
– I år startar en likadan poliklinik i Åbo och jag har varit med i den
processen. Vi har ett par kollegor som sysslar med båda klinikerna.
På så sätt sprids kunskapen om specialområdet vidare. Det bådar
gott för framtiden. I Finland. n
Jonas Nyberg
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Musikhusets foajé fick göras mindre än planerat när den finska ekonomin
försvagades. Ändå är den storslagen och rymlig. Foto: Arno Chapelle

KLYS nya ordförande
8 GöteborgsOperans orkester spelar välgörenhetskonsert
Hovsångarna Anna Larsson och Mikael Weinius med dirigent Patrik Ringborg i Göteborgs Domkyrka. Foto: Andrea del Angel

Musiker från GöteborgsOperans orkester anordnade tillsammans med Rädda Barnen och Göteborgs Domkyrka den 5 december förra
året en välgörenhetskonsert till förmån för Rädda Barnens arbete med barn på flykt. De insamlade pengarna gick till Rädda Barnens
lokalförening som jobbar för barnens rätt till samhällets skydd enligt FN:s barnkonvention. Föreningen deltar i utbildning av goda män,
behandlar traumatiserade barn och besöker barn och deras familjer på anläggningar för asylsökande.
Dirigent Patrik Ringborg med sångsolisterna, Annalena Persson, Anders Lorentzson, Anna Larsson, Mikael Weinius, Malin Byström och
violinsolist David Bergström framförde tillsammans med musiker från GöteborgsOperan och frilansare ett operaprogram med musik från
Mozart till Wagner. n
Helena N Panofsky/GöteborgsOperans orkester

NORRLANDSOPERAN SÖKER

MUSIKCHEF
Mer information på norrlandsoperan.se

Sista föreställningen av La Traviata
är slut och kören tar avsked av publiken
utanför den enorma torkladan där
Opera på Skäret håller till

Sömnapné och ungdomens källa
Svårt att koncentrera dig? Glömmer du saker lätt och känner dig trött? Sover du dåligt? Då kan det finnas
anledning att kolla upp det. Andningsuppehåll under sömnen, eller sömnapné som läkarna kallar det, kan
vara anledningen. Vid sidan av sitt intresse för musikermedicin har Miikka Peltomaa specialiserat sig på att
diagnostisera det som faktiskt är en folksjukdom i både Sverige och Finland.
När Symfoni träffar Miika Peltomaa i Helsingfors kommer han
direkt från Nationaloperan. Dagen har ägnats åt ett seminarium om
sömnen.
– När musiker sover dåligt fungerar ingenting riktigt bra. Många
problem kan lösas enkelt när man börjar sova bättre. När man blir
50 år så har tio till tjugo procent av befolkningen börjat lida av
sömnapné.
Vad är sömnapné?
– Sömnapné är att man har upprepade längre andningsuppehåll
när man sover. Alla människor har andningsuppehåll. Vi kan ha
fem uppehåll per timme och det är normalt, men är det fler blir
diagnosen sömnapné. För att det ska räknas som ett andningsuppehåll måste uppehållet vara i minst 10 sekunder. Det värsta jag har
hört är 2 minuter!

Hur vet man att man har det?
– Det är svårt att upptäcka om du lever ensam. Men om du har
någon som lyssnar på dig när du sover så är det lättare. Ett enda
uppehåll kan vara en varningssignal.
Vad kan vara ett tecken på att man lider av sömnapné?
– Ett vanligt tecken på sömnapné är att man sover oroligt, rör sig
mycket och vaknar upp lätt. På morgonen känner man sig inte
pigg. Men en del känner inte av symptomen trots att de har svår
sömnapné. Troligen är det därför att de har så mycket adrenalin
i blodet att de i princip är dopade. Kroppen kompenserar med
adrenalin för att hålla igång alla funktioner.
Hur vet man om man är i riskzonen?
– Om man är överviktig. Två av tre patienter med sömnapné är
överviktiga. För människor som är yngre än 50 år förkommer det
oftare hos män. Över 50 år är det ganska lika för både kvinnor
och män.
Hur farligt är det?
– Det farligaste med sömnapnén är upprepade minskningar i
syresättningen. Det ger hjärtattacker, blodproppar i hjärnan, förhöjt
blodtryck och till och med diabetes. Den dåliga sömnkvaliteten tar
dessutom din energi. Du orkar mindre och du kan inte koncentrera

dig. Minnet försämras. Allt detta är självklart inte bra om du är
musiker.
– Det är svårare att hitta folk med sömnapné som är över 70 år
gamla. Många av de som har haft svår sömnapné är redan döda
då. Om man inte behandlar sin sömnapné riskerar man att förkorta
sitt liv med uppemot tio år.
Hur kan man behandla det?
– En lindrig apné kan botas med en bettskena som skjuter fram
underkäken. Det kan också hjälpa att försöka undvika att sova
på rygg. Om apnén är svår så får man en andningsmask och en
mindre kompressor som ger ett litet övertryck. Det övertrycket håller
strupen öppen och man kan andas som vanligt. Då försvinner
också snarkningarna.
Köerna till att få en kompressor är långa både i Sverige och
Finland.
– Jag känner mig lite skyldig till att det är så långa köer i Finland
eftersom vi har blivit så bra på att göra diagnoser.
Miika Peltomaa är delägare i ett företag som tillhandahåller digitala diagnostikverktyg som sänder mätresultatet via internet. Kunderna
är vårdgivare i både Sverige och Finland. Verktyget mäter andningen och syrehalten i blodet. Han och hans fyra specialiserade
kollegor tar emot cirka 10 000 registreringar per år. Mellan 70
och 80 procent av dem visar på sömnapné.
Miikka berättar att man på Harward-universitet har räknat ut att
kostnaden för sömnapné i USA uppgår till ungefär 100 miljarder
dollar om året. I beräkningen vägde man in alla negativa effekter
av sömnapné så som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, förlamningar och olycksfall i trafiken, i hemmet och på jobbet. Även
kostnader för skilsmässor och annan social problematik vägdes in. I
våra länder är naturligtvis kostnaden betydligt lägre men bara i Finland beräknas sömnapné kosta samhället en miljard euro per år.
– I en stor orkester finns det ungefär 100 musiker. Medelåldern
kanske är närmare 50 än 40. I 50-årsåldern är man mer benägen
att ha övervikt än att ha undervikt. Man kan räkna med att omkring
20 personer av dessa 100 har någon form av sömnapné. Ungefär
16 stycken har troligtvis behov av någon form av hjälpmedel.
– Om man tittar lite extra på en sådan grupp kan man säkert se att
en del musiker har svårt att koncentrera sig och saknar energi. Man
skulle antagligen på ett enkelt sätt kunna hjälpa till med mycket
goda resultat. Det skulle bli bättre kvalitet och mindre sjukfrånvaro.
Vad kan man gör på förhand?
– Inte bli för tjock, det är det allra bästa. Men tänk på att det aldrig
är normalt att sova dåligt. Ofta försvarar man sig genom att säga
att man jobbar för mycket, har det stressigt eller har druckit för
mycket. Sover man dåligt ska man undersöka varför.
– Det är ganska lätt att behandla. Och förvandlingen som kommer
av behandlingen är som ungdomens källa. De som blir av med sin
sömnapné blir som unga på nytt! n
Jonas Nyberg
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Kulturministern om att statens inte ökar sina anslag till samverkansmodellen

Det är oroväckande!

Gävle konserthus var i februari värd för en heldagskonferens om kulturskapares
villkors. Det var KLYS som arrangerade dagen under rubriken ”Prata om villkoren”.
Programmet innehöll intressanta föreläsningar blandat med paneldebatter och diskussioner. Kulturminister Alice Bah Kuhnke var på plats och hon intervjuades av Gunnar
Ardelius, författarförbundets ordförande. Tillresta konstnärer, musiker, skådespelare,
författare, politiker och musikledare bänkade sig i den knökfulla Bo Linde-salen för
att höra vart den statliga kulturpolitiken är på väg.
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Gunnar Ardelius inleder intervjun med
att berätta att hans fru nyss debuterade
med en roman som heter Gudarna. Hon
jobbade på sin roman under ett år. Hon
fick 50 tusen kronor i förskott från förlaget.
Efter skatt hade hon hälften kvar. Boken
kom ut och den fick fina recensioner. Den
blev såld till Danmark. 12 tusen kronor fick
hon för det. Sex tusen blev kvar när skatten
var betald. En skola i Uppsala hörde av
sig och ville att hon skulle komma och
berätta om boken. Men hon skulle inte få
betalt. Hur ska en nybliven författare eller
en konstnär kunna leva på sitt konstnärskap och vad kan regeringen göra för att
skapa bra villkor för kulturskapare, frågar
Gunnar kulturministern.
– Vi måste jobba med villkoren och se
över de system vi har för att skapa förutsättningar för att det ska kunna vara
ett yrke. Det handlar om att
höja konstnärernas status och
konstens status. Det där
möter inte alltid förståelse
från mina kollegor.
”Det är ju konstnärer.
Det är klart att de har
status”, får jag höra. Men
de som inte erbjuder betalning för konstnärers tjänster
tar inte konstnärens samhällsroll
på allvar.
– Jag ser det som två parallella spår. Dels
ska vi jobba med strukturerna och dels
underlätta för individen.

ge fler jobb åt kulturskapare. Vår jättesatsning på de kommunala kulturskolor ger
också bättre förutsättningar. Vi vill kunna
säga, när vi går till val nästa gång, att vi
skapade bättre förutsättningar för kulturskapare och att det blev mer kultur för flera
över hela landet.
Hur står sig den statliga konstnärpolitiken i
förhållande till regionaliseringen?
– Den statliga konstnärpolitiken är viktigare
än någonsin. Staten måste förstå att det är
den som har huvudansvaret för den och för
kulturskapares villkor. Nu, efter sex år av
samverkansmodellen, har vi alla grunder
för att kunna se vilka steg som måste tas
framöver. Nästa steg är att skapa ”kultursamverkansmodellen 2.0”.

Som kultur”
minister lönar det

Kulturministern tycker att modellen har fungerat bra och
att det var en grundläggande bra idé som
den förra regeringen
arbetade fram.

– Men vi ser ju
sig inte att vara
tydligt att statens insats finansiellt inte har
snäll och sitta tyst ökat i samma utsträck-

Gunnar ger Alice Bah Kuhnke frågan om
vad hon kan göra konkret för att underlätta
för konstnärerna på individnivå.
– Vi har ju satsat på allianserna. Det ger
en större och bättre trygghet för de som
satsar på ett konstnärligt yrke. Sen har vi
IV-ersättningarna (individuell visningsersättning är ett tariffsystem för offentligt inköpt
konst som ger bildkonstnärer ersättning
utifrån hur, var och för vilka verket är
tillgängligt) och Skapande skola som nu
också omfattar förskolan. Det kommer att

ning som kommuners och
regioners insats har gjort.
Där finns en oroväckande tendens. Det är
många som nu är bekymrade och känner
att kulturen enbart kommer att bli en regional angelägenhet. Jag är otroligt mån om
att stoppa den utvecklingen. Tvärtom vill
jag vara med och utarbeta en stark nationell kulturpolitik i vårt land – en kulturpolitik
för framtiden. Och då är kultursamverkansmodellen ett verktyg för det.
Hur ska man då stärka statens insats och
hur ska den se ut?
– Kulturpolitiker i regionerna säger till
mig att de vill ha långsiktighet vad gäller
statens finansiella åtagande och inriktning

av kulturpolitiken. Samtidigt vill man inte
ha styrning. Och så vill man ha tät kontakt.
Det betyder att vi måste samverka väldigt
noga, men också lyssna på kulturskaparna.
– Den lokala debatten om hur kulturen ska
se ut har blivit bättre under åren. Många
konstnärer har oftare kommit till tals men
samtidigt ser vi att det inte är alla som kommer till tals. Många hamnar utanför, inte
minst de fria utövarna. Ska staten gå in och
styra eller hur ska vi göra? Det är sådant vi
måste ta ställning till och diskutera vidare.
Gunnar Ardelius undrar om man kan se
vilka som har vunnit och vilka som har
förlorat på den här modellen.
– Jag tycker att det finns många vinnare.
Den stora vinsten är att kultur diskuteras ute
i landet i en helt annan
omfattning än tidigare
genom att man tillsammans gör de nya
kulturplanerna och
att allt fler människor får mer
kultur.

– De lokala kulturpolitikerna är kunniga
med de politiker som de måste slåss mot
när det gäller budget är ofta inte det.
Om man överför det på regeringen; Hur
ser samarbetet ut med de andra departementen?
– Som kulturminister lönar det sig inte att
vara snäll och sitta tyst. Man måste vara
på som en igel och alltid lyfta in kulturen
i alla perspektiv. Jag har en lista med mål
och kontaktpunkter som jag går igenom
med utbildnings-, arbetsmarknads- och
finansdepartementet. Jag är inte säker på
att de andra statsråden skulle säga att:
”Åh, vad vi samarbetar bra med Alice!”.
Men vi möts runt förhandlingsbordet hela
tiden.
– Samtidigt är jag väldigt glad över
att vi har en finansminister som
det går att diskutera med och
som förstår att vi måste satsa
på kulturen. Vi har också
ökat vår kulturbudget med
359 miljoner och vi
kommer att fortsätta
göra det.

konst som
”
inte är fri är
meningslös

– Sex år
är dock
ingen lång tid i
politiken. Vi lever
och påverkas nu
av beslut som togs
för 100 år och 50 år
sedan. Men det är inte så att vi därför ska
stanna upp. Jag vill dock säga att om den
här modellen hade varit dålig för många,
skulle inte jag ha fortsatt med den.

Är kompetensen tillräckligt hög bland politikerna i regionerna?
– De kulturpolitiker jag träffar är oerhört
kompetenta, engagerade och brinner för
sina områden. Jag lär mig saker hela tiden
av dem. Där finns det förankring och historia. Däremot finns inte den kompetensen
hos politiker i stort. Jag blir dagligen upprörd när jag läser om kommunstyrelseordföranden och liknande som inte försvarar den
offentliga konsten och som heller inte kan
hålla sig borta från konstens innehåll, utan
är inne och petar. Jag blir galen på det.
– De är inte onda men de förstår inte att
konst som inte är fri är meningslös. Punkt
slut! Om de inte förstår vikten av den fria
konsten, om de så sitter i trafikutskottet,
är de faktiskt inne och naggar på vår
yttrandefrihet.

– Men vi måste prata
om konsten som något
livsnödvändigt och inte som
någon fernissa som man lägger på på slutet. Förstår man det
kommer konsten att bli en fråga
för alla politikområden.
Från KLYS sida vill vi att regeringen tar
fram en handlingsplan som ökar sysselsättningen och tryggheten för yrkesverksamma
kulturskapare. När får vi en sådan? Är det
något du kan lova på stående fot?
– Nej, det kan jag inte. Det är inget vi
arbetar med just nu. Däremot tar jag gärna
emot mer information och kanske kan vi
sätta upp det på vår lista över vad vi ska
göra i framtiden.
Gunnar Ardelius avslutar med att lämna
över hustruns bok till kulturministern. Han
ber henne läsa den och ha i åtanke att
den är skriven av en nybliven kulturskapare
som förhoppningsvis ska kunna leva på sitt
författarskap med hjälp av den kulturpolitik
som ministern kommer att föra. n
Jonas Nyberg
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Publiken minglar utanför Örebro Konserthus under invigningskvällen. Foto: Kicki Nilsson

Svenska Kammarorkestern har flyttat tillbaka till

Örebros nyrenoverade
konserthus
I december invigdes det nyrenoverade konserthuset i Örebro. En uppfräschad sal
och en helt ny, öppen foajé hälsade premiärgästerna välkomna. Radiokören var på
plats och förväntan från den festklädda publiken var stor när chefdirigenten Thomas
Dausgaard slog igång kvällens huvudnummer, Beethovens Nia. Succén var given!
Före återinvigningskonserten sitter några av
orkesterns musiker i den nybyggda orkesterfoajén. Genom panoramafönstren ser man
ut över Örebro och nedanför glider Svartån
tyst förbi.
– Det är inte många som har ett sådant här
fint fikarum, säger Urban Hallberg, flöjtist
och orkesterns fackliga ordförande.
Han och fagottisten Marcus Carlsson berättar om de stora förändringar som huset har
genomgått det senaste året. Konserthuset
är inte bara nyrenoverat och ombyggt. Den
delen vi sitter i är en helt ny tillbyggnad.
– Det stora grejen är att man har höjt taket
på huset med hela fem meter. Rumsvolymen
är nästan fördubblad i konsertsalen, säger
Marcus.
I konsertsalen får man nu också in dagsljus genom fönster högst upp vid taket.
Dessutom har balkongen byggts om och ut.
Podiet har förlängts i djupled och bakväggen är fri från tidigare paneler. Det mesta
av tekniken är dold. Det är rent och snyggt
och orkesterklangen lever i den fräscha
salen.
– Det var nästan för mycket studs i salen
och de har arbetat hårt för att få till akustiken, säger Urban.
Den akustiker som har haft ansvaret för
ljudmiljön heter Larry Kirkegaard. En snabb
sökning på internet ger oräkneliga träffar.
Kirkegaard visar sig vara anlitad över hela
världen. Det var han som lyckade få till en
dräglig akustik på the Royal Festival Hall i
London som varit ökänd för att den inte alls

passade för orkestermusik. Han hävdade
efteråt i en engelsk tidskrift att han lyckade
göra så att akustiken kändes ”som en varm
kram istället för en Heimlich-manöver”. Vid
tiden för invigningen av Örebro Konserthus
fanns det dock en del kvar att göra för att
trimma in ljudet i salen och på podiet.
Redan tidigare hade alla musiker sina egna
övningsrum, vilket är tämligen unikt i orkestersverige. Nu har man dessutom fått fyra
ensemblerum. Förut tvingades man samsas
om ett enda.
Lite smolk finns ändå i bägaren. Medhörningen på podiet var inte speciellt bra, ljuset var ojämnt och det gjorde notläsningen
svårbemästrad på sina håll. Dessutom drog
det kallt. Möjligtvis var det bara ”barnsjukdomar”. Symfoni ringer i februari upp
Lisa Almberg, orkesterns skyddsombud, för
att höra om de här sakerna har förbättras
sedan invigningen.
– Det är fortfarande svårt med medhörningen. Akustikerna har jobbat med det men
ännu är det inte riktigt bra, säger hon.
Lisa berättar att det mesta har blivit bättre
men det finns fortfarande de som klagar
på drag på podiet även om de allra flesta
verkar nöjda med klimatet.
– Ljuset på podiet har också blivit bättre
men mätningar visar att det fortfarande
är ojämnt fördelat. Det har beställts fler
lampor, säger hon och tror att det kommer
att lösa sig.
– Jag är optimistisk! n
Jonas Nyberg

Emil Ekonomi
Redovisningskonsult

Hjälper dig med
Deklaration ● Skatt
Bokslut ● Fakturering

Välkommen!
info@emilekonomi.se
www.emilekonomi.se
Tel 0708 970 699

Ljudisolerade övningsrum som man monterar
själv
Se mer
på vår
hemsida.

Sparta System AB

www.spartasystem.se
Svenska Kammarorkestern repeterar inför invigningskonserten
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Frilansavdelningen
Frilanstelefon: 08-693 03 36 (telsvar)
E-post: frilans@symf.se

14
Ett år går fort!
Ett år går fort, 3 april är det dags igen för årsmöte. Lite senare än
vanligt då det var näst intill omöjligt att hitta tider som passade i
mars. Vi kommer självklart att skicka en separat kallelse till var och
en om detta med besked om tid och plats samt valberedningens
förslag. Som vanligt kommer det att gå bra att poströsta.
Vad kommer vi att ta upp på årsmötet?
Förutom formalia så finns det en hel del viktiga aktuella frågor som
vi vill ta tillfället i akt att samtala med er om. Det nya lönesättningssystemet för frilansare är i stort sett klart. Ett avtal är undertecknat
men återigen så väntar vi på Svensk Scenkonst. Nu är det deras
styrelse som måste godkänna avtalet och den proceduren följer
samma mall som förhandlingen i övrigt. Vi levererar och väntar
sedan… länge. Till vårt årsmöte bör det vara klart och vi kommer
att passa på att ge information om hur det nya systemet är tänkt att
fungera.
Praktikantavtalet i det centrala avtalet: Hur vill vi ha det?
Sedan länge har möjligheten till att ta in praktikanter till och från
använts på fel sätt. Frågan om tillämpningen av det rådande avtalet
blev högaktuell i samband med att Stockholms Konserthus presenterade sin orkesterakademi i höstas. Vi har därefter haft diskussioner
med Kungliga Filharmonikerna angående deras orkesterutbildning.
Vi kan konstatera l våra kollegor i det huset lägger stor vikt vid att
tillvarata frilansarnas intressen. Dock har vi fortfarande inte lyckats
komma överens om hur vi ska anpassa det centrala avtal som nu
gäller.

Vad händer vid en konkurs? Vad ska man tänka på när man börjar
misstänka att allt inte står rätt till med ekonomin hos arrangören?
Det kommer också på årsmötet.
Vad händer med gagerna inom svenska kyrkan ? Vad kan vi göra
för att påverka utvecklingen? Ett ämne värt att diskutera.
Hur kommer frilansmarknaden se ut om tio år?
Så till slut lite om Smålands Musik och Teater. Det har nu visat sig
att man har betalat ut för låga frilanslöner under en tid. Återigen
har svagheten med det gamla divisorssystemet visat sig. Nu måste
detta rättas till och retroaktiv lön utbetalas. Omfattningen för denna
retroaktivitet styrs av lagen men är även föremål för förhandling.
Det innebär att det fortfarande är oklart hur många som kommer att
få ta del av retroaktiva utbetalningar. Symf kommer att driva den
frågan för att man som enskild musiker inte ska behöva känna oro
för framtida engagement i SMOT om man kräver sin rättmätiga lön.
Mer information om detta kommer senare via hemsidan.
Nu hoppas jag att så många som möjligt tar sig tid och kommer till
årsmötet! n
Fredrik Dickfelt
Frilansordförande, avdelning 14

En diskussion kring praktik och utbildningar kommer vi att ha på årsmötet. Vad händer till exempel om flera startar liknade utbildningar
och använder egna praktikanter som vikariepool? Hur påverkar det
övriga frilansare?

Behöver du anställa professionella frilansmusiker?
De hittar du i
FRILANSKATALOGEN
på
www.symf.se
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Symfs medlemsförsäkringar:

Betalar du rätt avgift?

Instrumentförsäkringen finns hos en
av Europas ledande försäkringsgivare
inom Fine Art.

Symfs medlemsavgifter

Fullvärdigt medlemskap:					 varav frilansavgift
Avgiftsnivå I

Inkomst över 275 000 		

280:-/mån

54:-/mån

Avgiftsnivå II

Inkomst mellan 200 000 - 275 000

240:-/mån

46:-/mån

Avgiftsnivå III

Inkomst under 200 000 		

180:-/mån

34:-/mån

Avgiftsnivå IV

Första verksamhetsåret 		

135:-/mån

26:-/mån

Avgiftsnivå V

Yrkesverksam pensionär 		

135:-/mån

26:-/mån

Avgiftsnivå VI

Dubbelansluten (från annat förbund än LF) 135:-/mån

26:-/mån

Medlemskap med begränsade förmåner:

Studerandemedlem, pensionär: 300:-år (Information, rådgivning, hemsida, tidning
och försäkringsförmåner ingår)
Vilande: 300:-år (Information, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)
Symf intro, för de som går förberedande musikutbildning 0:-/år
(Information, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)

Vid föräldraledighet från första dagen och vid sjukskrivning mer än tre månader är
avgiften reducerad. Tänk på att för avgiftsnivå II-III krävs intyg.
Kontakta medlemsregistret så får du veta hur du ska gå till väga.

Sjukvårdsförsäkringen är konstruerad
för att du som musiker snabbt ska
komma under specialistvård om du
råkar ut för en skada eller sjukdom.
I Gruppförsäkringen ingår livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och barnförsäkring. Alla
försäkringarna har bra villkor och
låga premier.
Symf kan erbjuda en hemförsäkring
och bilförsäkring med enkel premieberäkning. Försäkringarna tecknas på
www.bostadsforsakringen.se där du
lätt kan jämföra med din nuvarande
premie.
Läs mer i detalj om de olika försäkringarna på Symf hemsida
www.symf.se
Frågor om Symfs medlemsförsäkringar besvaras av Direct på telefon
026-614100 eller på symf@direct.se.

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet
Forskning & utbildning i världsklass

musik

CHEFSDIRIGENT DANIEL HARDING
17-23 juni 2016

Sommarkurser
Ett samarbete mellan Musikhögskolan i Piteå vid LTU,
Framnäs Folkhögskola och Festspelen i Piteå
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SVERIGES RADIOS
SYMFONIORKESTER

Mästarkurser:
Ingrid Tobiasson (sång), Mats Widlund (piano),
Zakhar Bron (violin), Natalia Gutman (cello)

SÖKER

VIOLIN 2 TUTTI
PROVSPELNING DEN
20 MAJ 2016
Ansök senast
den 10 april via
berwaldhallen.se

BERW0078_Platsannons_Provspel_90x130.indd 1

2014-05-07 15:27

Högskolekurser:
Synnöve Dellqvist, sång, Karin Paulin, scendramatik
och Mona Sandström, tal (Rösten på scenen)
Folkhögskole- och högskolekurser:
Helge Kjekshus, Ulla-Britt Sandlund (piano),
Tobias Carron, Sven-Erik Sandlund (flöjt),
Hermann Stefánsson, Robert Ek (klarinett),
Brusk Zanganeh (violin), Gary Verkade (orgel),
Elemér Lavotha (cello)

KULTUREKONOMIN I SVERIGE AB
F D EKMUS – EKONOMI & MUSIK

Anmälan
Högskolekurser:
senast 15 mars 2016
Folkhögskolekurser:
senast 15 april 2016

NYTT BOLAG, NYTT NAMN –
SAMMA KOMPETENS

Anmälan och mer information:
ltu.se/sommarkurser

BOKFÖRING • BOKSLUT
DEKLARATIONER • RÅDGIVNING

WWW.KULTUREKONOMIN.SE
MATS MÖLLER

ltu.se

0158-209 02 • MATS@KULTUREKONOMIN.SE

SYMFONI_Kulturekonomin_b_cmyk.indd 1

2015-09-11 10.11

Musikens Hus i Stockholm

Stockholms frilansande musiker saknar en mötesplats. Det vill gruppen bakom Musikens Hus råda bot på. Sedan ett par år har
gruppen arbetat för att skapa något helt nytt i huvudstadsregionen – en genreövergripande fysisk mötesplats för det fria musiklivet.
Här ska finnas repetitionslokaler, mötesrum och scener. Drömmen är att skapa ”En kreativ knutpunkt som resulterar i nyskapande,
idéer och nätverk”. En önskedröm? Kanske det, men tillräckligt verklighetsförankrad för att Tillväxtverket skulle bevilja pengar till
den förstudie som nu är klar. Bakom projektet finns representanter för bland annat Arteprenör, Musikerförbundet, Musikcentrum
Öst och Symf som representeras av tidigare frilansordföranden Michaël Larson.
– Förstudien har pågått under hela år 2015 och den blev klar
strax innan jul. Vi har i studien gjort en ambitiös kostnadskalkyl
och visat att vi kan säkra driften utan offentlig finansiering, säger
Michaël Larson.
Michaël berättar att man satt samman en stor enkät som har besva-

rats av över 400 frilansande musiker i Stockholmsregionen. Man
har också genomfört ett antal djupintervjuer med frilansare. Resultat
har legat till grund för detaljutformandet av projektbeskrivningen.
Över 95 procent av de tillfrågade tycker att idén om ett Musikens
Hus är mycket bra.
Michaël skissar upp ett storslaget projekt. Huset ska innehålla 40
övningsrum, 15 repetitionslokaler för grupper och ensembler. Det
ska finnas både rörliga och fasta kontorsplatser. Flera konsertsalar
ska byggas i storlekar från medelstora till betydligt mindre. De ska
vara utrustade för både mottagning och sändning av digital bild
och ljud. Vidare ska här finnas en restaurang och ett café med
tillhörande scen.
– En riktigt stor scen finns det inget behov av. Sådana finns det
redan flera i regionen, säger han.
Driften av huset skulle årligen gå på cirka 14 miljoner kronor och
studien har visat att man med medlemsavgifter och hyresintäkter
från mångfalden av lokaler, scener och övningsrum.
– En klar majoritet av de tillfrågade tyckte att det ska få kosta i
form av ett medlemskap för att man ska kunna hålla ner nivåerna
på hyresavgifterna för repetitionslokaler och övningsrum. Grundtanken är att det ska vara på toppnivå för att det ska bli trovärdigt
och kunna motivera ett medlemskap.. Även restaurangen ska vara
på topp med ekologiskt och närproducerat, säger Michaël.

– Utifrån de enkäter och de djupintervjuer vi har gjort så är
önskemålet tydligt att huset måste ligga någorlunda centralt. Det
ska vara nåbart från alla håll i regionen men kanske inte innanför
tullarna, det skulle bli för dyrt. Dessutom finns det önskemål om en
lastkaj så att turnerande grupper lätt ska kunna lasta i och ur sina
turnéfordon, säger han.
Rent geografiskt har gruppen sneglat på Gasklockorna vid Norra
Djurgårdsstaden, Slakthusområdet vid Globen och – med viss
reservation – Dieselverkstan i Nacka.
– Det vore ju trevligt att få med Stockholms stad i projektet, säger
han.
Musikens Hus-gruppen har varit i kontakt med politiker i Stockholmsregionen, både från landstinget och från Stockholms stad.
– Vi har pratat med kommunpolitiker i Stockholms stad bland annat
Ann-Margarethe Livh som är bostads- och demokratiborgarråd.
Hon var mycket intresserad och erbjöd sig till och med att hjälpa
till om vi körde fast. Kulturborgarrådet Roger Mogert har tyvärr varit
svår att nå. Han har dock uttalat i media att man tidigare har gjort
misstag när man har byggt nya områden, som exempelvis Hammarby Sjöstad, där man inte planerade för kulturbyggnader, säger
Michaël.
Nästa steg i arbetet för att få till detta nav i det fria professionella
musiklivet är att hitta någon eller några som ska finansiera byggandet av detsamma. Det kan visa sig lättare sagt än gjort eftersom
kostnaden kommer att bli substantiell. Och ändå har det framkommit under utredningsarbetet att det faktiskt är dyrare att bygga om
befintliga fastigheter än att bygga nytt från grunden.
– Det är ju trots allt en engångskostnad även om det rör sig om
125 miljoner kronor. Det är mycket pengar, men det kan skrivas
av på väldigt lång tid, säger han. Vi vill inte äga huset, utan bara
äga verksamheterna.
– Anledningen till att jag är med och driver det här är att det inte
finns något hem för det fria musiklivet. Det är faktiskt märkligt,
menar Michaël
Det är utan tvivel sant att musiker utanför institutionerna ofta får
kämpa i motvind. Utvecklingen i frilansbranschen har visat en
nedåtgående trend under decennier med sjunkande gagenivåer
och allt färre speltillfällen. Ett Musikens Hus skulle självfallet kunna
innebära en vitalisering.
– Musikbranschen låter inte tala om sig annat än genom de artister
som lyckas allra bäst. Det pågår ett sprudlande musikliv men det
är ganska tyst om det, även inom Symf. Frilansarna har helt enkelt
svårt att komma fram, säger Michaël Larsson. n
Jonas Nyberg
Om du vill läsa mer om Musikens Hus, surfa in på
www.musikenshusstockholm.se
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GÖTEBORGSOPERAN AB SÖKER

SÅNGARE
till GöteborgsOperans Kör
inför säsongen 2016/2017.

vasterassinfonietta.se

Västerås Sinfonietta
söker musiker!
Trumpet alternerande stämledare
60%. Provspelning 11 april

Fagott stämledare

60%. Provspelning 12 april

Violin 1 2:e konsertmästare
För mer information se
opera.se/jobb

60%. Provspelning 29 april

Västerås Sinfonietta är en av Sveriges äldsta orkestrar med
anor från 1883. Sinfoniettan har sin hemvist i Västerås Konserthus. Förutom konserter i det egna konserthuset så framträder
Sinfoniettan runt om i Mälardalen. Turnéer, inspelningar samt
framträdanden i radio hör också till orkesterns vardag.

Läs mer om tjänsterna på www.vasterassinfonietta.se

18
MASTERS OF SYMPHONIC GOLF 2016
27-28 juni

Barsebäck Golf & Country Club
BOKNING OCH FÖRSKOTTSBETALNING SENAST 6 juni!
Bankgiro 733-2158 eller plusgiro 391 82-1.
Ange #106411 – Namn – Belopp enligt nedan.
Alt 1. Golf, 2 rätters middag, dubbelrum med frukost 2345:Alt 2. Golf och middag 1945:Ring 046-77 70 50 för bokning av extra övernattning 600:-/pers.

FRÅGOR OCH TÄVLINGSANMÄLAN TILL:
carlssonpeter1@gmail.com Uppge g-ID – hcp – lag!
I år tar vi oss an Barsebäcks alla tre slingor
Teetime: 1:a boll: 11.45 mån 27 juni på Donald Steel C.
9.00 tis 28 juni på Masters C och därefter lagscramble på Litorina C
Tillägg: 200 kr till prisbordet. Bidrag till bordet emottages tacksamt!
Bli gärna vän med ”Masters of symphonic golf” på FB!
Och ni får ständig information och uppmuntran.

KUNGLIGA OPERAN
Söker

Stämledare

KONTRABAS
till

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

Hjärtligt välkomna hälsar
LAG SYD genom Peter Carlsson 072 42 81 831
Stolta partners till Kungliga Operan

Mer om banan: www.barsebackresort.se

KPMG MasterCard Nordea
Samarbetspartner

Savana Wallenius Lines

Göteborgsoperans kör söker pengar från AFA-försäkring för

Forskning om korister
Anna-Karin Simlund, korist på Göteborgsoperan, har tillsammans med körchefen Lena Almung Vedin och forskare
på Lunds Universitet sökt pengar för ett
treårigt forskningsprojekt om röstförändringar hos professionella korister. Det är
AFA Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter, som förhoppningsvis ska
bevilja anslagen till forskningsprojektet.
Anna-Karin berättar här om bakgrunden
till det skriande behovet av kunskap inom
koristernas yrkesområde.
De svenska pensionsreglerna ställer krav på
såväl arbetstagare som arbetsgivare. Därför
vill parterna nu gemensamt ta ett samlat
grepp kring den kunskap och forskning som
finns rörande förändringar i rösten, främst
de åldersrelaterade. I det nya kollektivavtalet ges korister möjlighet till omställning och
karriärväxling mellan 46 och 55 års ålder.
För de korister som väljer att stanna kvar i
yrket ser vi ett behov av att öka kunskapen
kring röster i förändring. Vi behöver samla
kompetens och se flera möjligheter till röstrehabilitering för att förebygga förändringar
i rösten och därigenom öka möjligheten till
ett långt och hållbart yrkesliv. Vi vill knyta
till oss kunskap som ger en samlad syn
på hela operakoristen och dess behov av
anpassning för ökad och hållbar arbetsförmåga. Det är en utmaning!
Genom Kungliga Tekniska Högskolan i
Köpenhamn, som forskat i närliggande
områden, fick vi kontakt med deras forskare
vid Lunds Universitet. Tillsammans med dem
har vi sökt bidrag till forskning under tre år
genom AFA:s programutlysning som delar
ut 30 miljoner kronor för forskning under
rubriken ”Hållbart Arbetsliv”. En skiss på
tre A4-sidor är inskickad som bland annat
innefattar bakgrund, syfte, betydelse och
relevans samt övergripande mål, frågeställningar, metod, genomförande med mera. I
mars i år vet vi om skissen blir godkänd. I
så fall kan vi skicka in ansökan för bidraget
i maj. I september meddelas vilka som
tilldelats forskningsbidrag. Forskningstiden
är i så fall tre år med start i januari 2017.
Forskningsmedlen kommer att handhas av
forskarlaget.
Det övergripande målet med vår ansökan
är att ta reda på om röst-störning är en
arbetssjukdom och om det finns skadliga

faktorer och inverkningar av den yttre arbetsmiljön som kan leda till arbetssjukdom.
Vi vill veta om dessa faktorer kan påskynda
och/eller orsaka negativa åldersrelaterade
förändringar i rösten under ett långt yrkesliv
som professionell korist. Det långsiktiga
målet är att förbättra kunskapen om hur
man genom olika metoder kan förebygga
yrkesrelaterade röstförändringar och
förbättra möjligheterna för sångare inom
scenkonstbranschen att arbeta till 65 års
ålder och längre. Flera andra underliggande frågeställningar är formulerade. Oss
veterligen finns ingen liknande forskning i
Europa vilket gör det här till ett unikt projekt
som säkert kommer att väcka intresse långt
utanför Sveriges gränser. Forskningen kan
vara till hjälp för andra som också har
rösten som arbetsredskap.
Arbetsmiljön för många yrkesarbetande i
Sverige har genom åren förbättras. Ett fabriksarbete nu går inte att jämföra med hur
det såg ut för 50 år sedan. Förbättringar
har självfallet genomförts på operor och
konserthus. Den konstnärliga personalen
kan dock inte sägas vara högprioriterad
och utvecklingen går långsamt. Mycket
långsamt.
Kontorspersonalen sitter inte på pinnstolar
längre. Där finns ergonomiskt utformade
stolar, höj och sänkbara bord och rörelseprogram. Man har kommit en bra bit på
väg med ergonomi. Röstergonomi? Koristergonomi? Vi kavlar upp ärmarna!
För vad regeringen i klartext faktiskt har
beslutat är att det ska var ok att se 65-åringar på en operascen och enligt gällande
lagstiftning ska arbetsgivarna sträva efter att
skapa förutsättningar för detta, även om det
finns en möjlighet till karriärväxling innan
problemen kan väntas banka på dörren.
I Europa har man arbetat i många år med
höjd pensionsålder, alltså 65 år. Kormästare vi har talat med vittnar om att röstfacken
sopran och tenor har svårt att hålla ända till
65-årsåldern. Nästan ingen gör det. Vi ser
behov av flexibel pension, säger kormästare i Tyskland och Holland.
Man förbygger inte de åldersrelaterade
röstförändringarna därför att man helt enkelt
inte vet hur man ska gå till väga.

Kunskapen finns alltså inte. Vissa korister
får efter bästa förmåga försöka skyla
över kollegernas ”brister”. Dit vill vi inte i
Sverige. Därför håller vi tummarna för att
AFA godkänner skissen och i ett nästa steg
beviljar anslaget till den forskning som skulle
kunna innebära ett viktigt steg för koristernas
möjlighet att stanna länge i yrket. Att det
kommer att kosta pengar i form av resurser
är ingen hemlighet. Det är en helt naturlig
följd av att möjligheten till förtida pension
inte längre finns.
När den statliga utredningen om att ytterliga höja pensionsåldern för löntagare
i Sverige, nu till 69 år, föreslog utredarna
inga som helst samhälleliga investeringar för
att möjliggöra ett längre yrkesliv. Det fick
Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på
TCO, att konstatera: ”Vill man verkligen
förändra förutsättningarna för att folk ska
jobba kvar handlar det om mångmiljardinvesteringar i hälsa, sjukvård och utbildning.” n
Anna-Karin Simlund

STRÅKSTUDION
VIOLINATELJÉ
Violinbyggarmästare
Michael Wallmo

Tegnérvägen 5b
802 67 Gävle
073-5150992
michael@wallmo.com
ww
www.thebowstudio.com
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symfoni, Box 49144
100 29 Stockholm

1 1 0 9 8 0 1 0 0

Nu finns Symf 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

