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Medlemmar ringer ofta till mig och vill 
har råd. Ibland handlar det om avtalsfrå-

gor men oftast om arbetsmiljöproblem.  
Skyddsombud undrar vad man ska göra 

när inget blir bättre och problem som 
funnits länge inte åtgärdas. Då kan jag 
hjälpa till och ge tips om hur man kan 

agera för att få fart på sina arbetsgivare. 
Om det nu är dom som behöver  

puffas på.
Men många samtal handlar om personli-
ga konflikter. Det är jobbigt med kollegor 
som bär sig dumt åt. Och det är svårt att 
handskas med och sällan finns det enkla 
lösningar. Stressen ökar på många håll i 

orkestrar, ensembler och körer.  
Musikeryrket är utsatt. Konsten ska går 
före allt och några tycker att andra inte 
håller måttet. Då brukar allt tystna kring 
den utsatta. Och utsattheten blir ensam 

och outhärdlig. Men empati funkar alltid. 
Det gör underverk! 

Eller som Bob Hansson säger:
Kan vi vara snälla nu. 
För sen dör vi faktiskt!

Jonas Nyberg
Redaktör
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Dags igen för centrala förhandlingar!

Ordförande har ordet:

Det är knappt att yrkandena hunnit kallna 
sen sist, men nu är vi åter på väg in i en 
central avtalsrörelse. Den förra rundan 
resulterade ju i ett ettårigt löneavtal. Och 
som en konsekvens av att schablonskatteav-
draget avskaffades kom ett nytt avtal kring 
instrumentersättning. Mer om detta längre 
fram.

Efter att ha tagit del av Svensk Scenkonsts 
(SvS) yrkanden inför årets avtalsrörelse kan 
vi konstatera att det mesta är sig likt från 
fjolårets version. Inledningsvis resonerar SvS 
kring branschens utmaningar. Främst gäller 
det dels ekonomin, dels kraven på ökad 
tillgänglighet.
Att anslag och intäkter inte motsvarar kost-
nadsökningarna är ingen nyhet, inte heller 
något vi invänder mot. Däremot kan det 
inte vara långsiktigt hållbart att försämrade 
och uppluckrade avtalsvillkor ska vara det 
som håller underfinansieringen stången. Vi 
behöver istället gemensamt sätta ner foten 
och vara tydliga med att en fortsatt hög 
kvalitet och en större tillgänglighet måste få 
kosta!

När det kommer till begreppet tillgänglighet 
fokuserar SvS på det digitala området. Om 
man ser på vad som sägs om just begrep-
pet tillgänglighet i de regionala kulturpla-
nerna är prioriteringen märklig. Här handlar 
det istället till största delen om fysisk tillgäng-
lighet, exempelvis att anpassa lokaler på ett 
sådant sätt att så många som möjlighet kan 
ta del av musik och scenkonst.

SvS är tydliga med målet kring digitalise-
ring och upphovsrätt: ”prestationer skapade 
inom ramen för anställningar” ska stå till 
arbetsgivarens förfogande och ersättas via 

ordinarie lön. Alltså ska dagens upphovs-
rättsligt grundade ersättningar tas bort.
Här finns dock inget yrkande, utan frågan 
ska lösas genom ”en fördjupad partsgemen-
sam dialog”.
Att lyfta upphovsrättsfrågorna är inget vi 
motsätter oss. Vad som är viktigt att påpeka 
är att digitala tillgängliggöranden i större 
omfattning idag är en verksamhet för några 
få institutioner. Det nu gällande avtalet har 
inte fått något brett genomslag. Ett exempel 
är den generella möjligheten att fritt göra 
överföringar till skola, vård och omsorg. 
Låt oss alltså först och främst tala om hur 
parterna tillsammans kan utveckla de möjlig-
heter som redan nu finns.
När det gäller upphovsrätten i stort har vi 
en lagstiftning som definierar rätten till ersätt-
ning. För Symf, liksom andra företrädare för 
skapande och utövande konstnärer, är detta 
centralt. Att sälja ut denna rätt kräver att det 
finns en skälig ersättning och en reglering 
i tid. Att villkorslöst ge arbetsgivarsidan 
förfoganderätt till upphovsrättsligt skyddade 
prestationer är alltså inte aktuellt.

Som tidigare nämnts förändrades avtalet 
kring instrumentersättning med anledning 
av det avskaffade schablonskatteavdraget. 
Båda parter var eniga om att avtalet behöv-
de ses över. SvS hävdade att de ökande 
kostnaderna skulle slå hårt mot verksam-
heterna och kunna leda till nedskärningar. 
Utifrån detta slöts avtalet. När det nu står 
alltmer tydligt att en kompensation utgått till 
de berörda företagen har förbundet inlett 
förhandlingar kring detta, då vi menar att 
avtalet slöts utifrån felaktiga förutsättningar. 
Det innebär att priset för ett nytt avtal för vår 
del blev för högt, något som måste rättas 
till!

Torsdagen den 2 februari var Symf medar-
rangör till ett seminarium i riksdagshuset 
med rubriken ”kulturdriven tillväxt i hela lan-
det”. Bakgrunden är att riksdagens (s)-grupp 
bildat ett TCO-nätverk. Vår kontaktperson, 
riksdagskvinnan Hanna Westerén, är inte 
kulturpolitiker, utan är verksam i näringsut-
skottet. Detta gav möjligheten att belysa 
vad offentliga kultursatsningar kan betyda ur 
ett närings- och regionalpolitiskt perspektiv. 
Mer om seminariet på sidan fem i detta 
nummer. n
 

Bosse Olsson
förbundsordförande
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Nyårslöfte för en god ekonomi?
A-kassan är din viktigaste försäkring. Gå med idag!
Vi försäkrar det mesta: vårt hem, vår bil, vår båt och våra  
djur. Inte för att vi förväntar oss att något ska hända utan 
för att ha råd om det händer.

Samma sak gäller när man försäkrar sin inkomst vid  
arbetslöshet. Inte för att man förväntar sig att bli arbets-
lös utan för att ha råd att vara mellan två arbeten. 

För 112 kronor per månad försäkrar du din inkomst hos 
oss. Och det är enkelt att gå med! 

Gå in på www.unionensakassa.se för att bli medlem idag.

Mer information kring kulturarbete hittar du på vår hemsida 
www.unionenakassa.se/arbetslöshetsförsäkringen/kulturarbete.
Telefon 0770-77 77 88 (knappval 5). Du kan skicka meddelande på 
Mina Sidor eller mejla till kultursektionen@unionen.se

2017

ORKESTER
MED ÖRA FÖR 

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.

Anmäl dig till "Ljud & hörsel" 8/4 i 
Göteborg. En heldag för orkestermusiker 
och musiklärare med seminarier och 
utställare. Läs mer på orkesteröra.nu.

ORKESTER
MED ÖRA FÖR 

Behöver du anställa 
professionella 
frilansmusiker?

De hittar du i 

FRILANSKATALOGEN 

www.symf.se 
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Symf i riksdagen

Hur främjar vi kulturdriven tillväxt?

Marinens Musikkår i Karlskrona söker Ställföreträdande Chef

Marinens Musikkår har funnits i över trehundra år och 
är idag en av de mest tongivande militärmusikkårerna. 

Vill du bli en av oss och vara med på vår spännande 
resa in i framtiden? Välkommen med din ansökan!

Mer information om musikkåren och tjänsten  
finns på www.marinensmusikkar.se

Sista anmälningsdag 2017-03-12 

Som ställföreträdande chef på Marinens Musikkår blir du en  
central kugge i vår musikaliska ledning. Du kommer att planera 
och utveckla verksamheten, producera musikkårens konserter 
samt leda programarbetet. Du blir en ambassadör för Marinens 
Musikkår och får möjlighet att bygga upp viktiga musikaliska 

nätverk.

Ofta när nyttan med kultur diskuteras sker det mellan kulturskapare, 
kulturpolitiker och teater- eller musikchefer. Det är ytterst sällan politi-
ker med andra specialområden än kultur deltar i sådana samtal. Bo 
Olsson och Gunnar Jönsson från Symf hade sedan en tid tillbaka en 
önskan att ändra på det och hade kontaktat Hanna Westrén som 
är riksdagsman med hemvist i näringsdepartementet. Tillsammans 
tog de fram en plan för att skapa en två timmar lång unik mötes-
plats i riksdagshuset.

Marika Lagercrantz inledde seminariet med att berätta hur hon tidi-
gare som svenskt kulturråd i Berlin arbetat med att införa obligato-
riska kulturaktiviteter när representanter för näringslivet och politiken 
gästade Tyskland. Det hade aldrig tidigare skett. Hon förstod också 
att när hon jämförde Sverige med Tyskland och andra europeiska 
länder hur lite vi svenskar, i jämförelse, bär med oss vårt lands 
kultur. I Tyskland värnar man sina författare, musiker, dramatiker och 
kompositörer. I Frankrike gör man samma sak. Man är stolta och 
man sätter en ära i att värna om sin kultur, både den historiska och 
den samtida. Marika berättade hur hon fick svenska delegationer 
att besöka gallerier och gå på kulturevenemang. Det berikade 

besöken men skapade också helt 
nya kontaktytor och lade grunden 
för nya och djupare samtal.

Författaren och kulturekonomen 
Tobias Nielsén var seminariets an-
dra föreläsare. Han är civilekonom 
från Handelshögskolan i Stockholm 
och Columbia Business School i 
New York och har tidigare arbetat 
som journalist och kulturskribent, 
framför allt på Expressen. Han 
har under flera år tittat på bland 
annat musikindustrin och han 
menar att i ett globalt perspektiv 
genererar musik mer pengar än 
bilindustrin. Men om man tittar på 
exempelvis symfoniorkestrar så ser 

man att inkomstgapet ökar. 
Inkomstgapet är skillnaden 
mellan konstnaderna för att 
driva verkasamheten och 
intäkterna. Han menar att 
det är helt naturligt eftersom 
lönerna måste följa med 
samhällsutvecklingen men 
att det inte går att vara 
kostnadseffektiva och börja 
rationalisera genom att till 
exempel spela snabbare. 
Därför kommer symfonior-
kestrarna fortsatt behöva 
kulturpolitiskt stöd. Och det 
är på inget sätt någon för-
lust för samhället. Tvärtom. 
Tobias Nielsén visade att 
de indirekta intäkterna för 
samhället är betydligt större 
än kostnaderna. 
Tobias är bördig från Småland och när statistik visade att Jönkö-
pings län tillhörde de län som satsade minst pengar på kultur i 
södra Sverige sade han följande i en radiointervju:
”Man betraktar det för mycket som en kostnad och man betraktar 
det också från ett kortsiktigt perspektiv. Man måste se investeringar i 
kultur på samma sätt som investeringar i broar och vägar.”

Efter Marika Lagercrantz och Tobias Nielséns föreläsningar fanns 
möjlighet att ställa frågor eller debattera något som låg en varmt 
om hjärta innan seminariet avslutades. 

Det sammantagna intrycket var att det här var ett ovanligt bra ini-
tiativ. Sture Carlsson, Svensk Scenkonsts tidigare direktör, menade 
att den allmänna uppfattningen är att man aldrig pratar om sådana 
här frågor i ett sådant här differentierat sammanhang.
– Nu vet jag att man gör det! n

Det är inte varje dag som Symf får låna riksdagens ledamöters öron. Andra februari i år fick Symf möjlighet att tillsammans med 
näringsutskottets Hanna Westrén (s) arrangera ett seminarium. Tanken var att locka andra än kulturpolitiker till att prata om kultur 
utifrån ett tillväxtperspektiv. Inbjudna föreläsare var författaren och kulturekonomen Tobias Nielsén och välkände skådespelaren 
och regissören Marika Lagercrantz.

Tobias Nielsén, ekonom och författare

Hanna Westrén (s), riksdagsman 
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Innanför entrédörrarna på nya KMH skimrar den stora 
ljusgården. Väggarna är vita men reflexerna från de röda 
golvmattorna färgar allt i milt rosa.
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Artikeln fortsätter på nästa uppslag

Entrén är kanske det mest iögonfallande med KMH:s nya bygg-
nader. Den är ljus, luftig och inbjudande. Det slamrar hemtrevligt 
från restaurangen i bortre ändan av den öppna ljusgården och 
som förstagångsbesökare känner man sig genast välkommen. Det 
vimlar av folk. Studenter, lärare och vanliga lunchgäster blandas på 
ett avspänt sätt. Direkt till höger innanför entrédörrarna ligger den 
stora konsertsalen, Kungasalen. Det var Kungen själv som gav den 
namnet i samband med att han valde att donera den pengagåva 
som näringslivet hade samlat in till hans 70-årsdag. Salen har en 
uppseendeväckande god akustik och rymmer upp till 760 platser. 
Det finns ytterligare tre konsertsalar i olika storlekar och de har alla 
varierande användningsområden.

Lokalytan inte större än tidigare
Alla fakta kring nya KMH imponerar. Det finns 86 undervisnings-
rum, 55 övningsrum, 4 inspelningsstudior, 13 produktionsstudior 
och massor av andra anpassade rum och salar. Det märkliga är att 
de ca 16 000 kvadratmeter som är själva lokalytan inte är större 
än vad man hade tidigare innan flytten hit. Den stora skillnaden 

är att den nuvarande 
ytan är ändamålsenlig 
och användbar.

Karin Hjertzell, studie-
rektor på Institutionen 
för klassisk musik 
och Måns Tengnér, 
samverkansledare 
med inriktning mot di-
gitala medier, guidar 
Symfoni runt i husen. 
Efteråt tar sig Måns 
tid att berätta historien 
om den långa vägen 

från Kungliga Musikaliska akademiens hus på Nybrokajen till de 
sprillans nya lokalerna vid Valhallavägen.
– Det här har varit på gång i ett sekel, beroende på hur man 
räknar.

Planerade ett musikbälte
För att korta historien lite så går vi till 40-talet då en arkitekttävling 
utlystes för att ta fram ett nytt hus åt KMH. Då höll man alltså fortfa-
rande till vid Nybrokajen. Förslaget med ett G-klavsformat hus med 
placering vid Valhallavägen vann. 

Tanken var att skapa ett ”musikbälte” längs Valhallavägen: Musik-
museet skulle flyttas från Slottsbacken och musikbiblioteket skulle 
flyttas från Nybrokajen, och ett nytt radiohus på blivande För-
svarshögskolans fastighet skulle ge KMH möjlighet att samutnyttja 
studiolokaler. Inget av detta blev av när man i stället beslutade att 
bygga det nya Radiohuset på Oxenstiernsgatan.

Under tiden kom också ett annat hinder i form av OS 1956 som 
skulle äga rum i Melbourne.

– Olympiska spel innebär 
också hästar. Men sådana fick 
man inte ta in i Australien av 
karantänsskäl. 

Man behövde snabbt hitta en 
värdstad för ryttarspelen och 
i Sverige fanns Stockholms 
Stadion med stall och utrym-
men i grannskapet, med vissa 
byggnader som var tänkta att 
ge plats åt den nya musikhög-
skolan.
– Så den där G-klaven förblev 
ofullbordad, det blev bara 
kanelbullen i mitten kvar.

Gaskranarna kvar
Istället fick KMH trängas i 
sina snart alldeles för små och få utrymmen, tills grannarna Statens 
Normalskola flyttade från sina lokaler 1971. Det var tänkt som en 
provisorisk lösning.
– Mitt förra arbetsrum som jag flyttade ut ifrån i somras var det 
gamla kemilabbet. I väggarna satt gaskranarna fortfarande kvar. 
Så provisoriskt var det.

Sedan har det varit massor av olika vändor. Ett tag fanns planer på 
att KMH skulle flytta ihop med alla andra konstnärliga högskolor. 
Den plan som kom längst var aktuell i början på 90-talet. Då skulle 
alltihop hamna i ett konstnärligt campus på Kvarnholmen. Elaka 
tungor menar att det hela föll på att rektorerna sinsemellan inte 
kunde komma överens om vem som skulle bli det högsta hönset, 
men det är inte något Måns känner igen.
– Det sprack hur som helst på upploppet och så var man tillbaka 
på ruta ett igen.

Senare på 1990-talet återupptogs planerna på ett eget hus. Fyra 
olika arkitektbyråer bjöds in att rita förslag till den nya musikhögsko-
lan. Till slut gick uppdraget till AIX Arkitekter, med Tobias Rosberg 
som huvudarkitekt. 

Så står det där och glänser, Kungliga Musikhögskolans (KMH) nya campus. Med sina 21 600 kvadratmeter är det ett imponerande 
byggnadsverk och arkitekturen har fått massor av uppmärksamhet av både svensk och utländsk media. Efter att ha haft verksam-
heten i full gång under hösten invigdes den officiellt med pompa och ståt i januari i år. Intresset för den nya musikhögskolan har 
varit enormt och upp emot 10 000 besökare hittade dit under invigningshelgen. 

Kungliga Musikhögskolan har hittat hem

Orgeln i Nathan Milsteinsalen

Hus fyra i hörnet Valhallavägen/Lidingövägen. 
Här låg Gula Villan som länge stod i 
vägen för hela bygget. Den är nu 
flyttade och har blivit röd.

Mixerbord och Enterprise
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SVERIGES RADIOS  
SYMFONIORKESTER
CHEFSDIRIGENT DANIEL HARDING

SÖKER

TUTTI CELLIST

PROVSPELNING DEN 
6 - 7 APRIL 2017

Ansök senast den 
13 mars 2017 via 
berwaldhallen.se

BERW0078_Platsannons_Provspel_90x130.indd   1 2014-05-07   15:27

För mer information besök www.finnvedenexecutive.se

Till Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester söker vi nu en

KÖR- OCH ORKESTERCHEF
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KMH och hyresvärden Akademiska Hus ville då bygga det nya 
huset på samma plats som den gamla G-klaven (”B-huset”). När 
Swartlings Ridskola sedan valde att flytta sin verksamhet från hörnet 
Valhallavägen-Lidingövägen, köptes även den fastigheten av Aka-
demiska Hus för att kunna bygga nya KMH där. Det föll dock på 
att det inte gick att riva upp byggnadsminnesskyddet för ridskolans 
byggnader. 

– Det gick några år till innan man kom fram till att bygga det som 
vi har idag. Den slutliga lösningen, att kombinera helt nya hus med 
de gamla tegelbyggnaderna blev ett genidrag och en fin symbol 
för samspelet mellan tradition och nyskapande. Och det ju är något 
KMH håller på med dagligen.

Kostat en miljard
År 2013 togs det första spadtaget och tre år senare stod det mesta 
klart. Finansieringsmodellen är ovanlig. Akademiska Hus som är hy-
resvärd har enkelt uttryckt byggt ett skal och KMH har tagit ansvar 
för innehållet.

Hela bygget har gått på ungefär en miljard kronor och den allra 
största delen av det är anslagsfinansierad och täcks av hyror. I 

övrigt är ambitionen att få in un-
gefär 120 miljoner kronor genom 
donationer, stiftelsemedel och ut-
vecklingsstöd i olika kombinationer. 
Av det har strax under 80 miljoner 
kommit in, så arbetet med att få in 
externa medel fortsätter för fullt. 
– KMH:s styrelse har från början 
också varit väldigt noga med att 
hålla isär ekonomierna så att inte 
byggkostnaderna börjar äta av 
medlen för utbildning och forsk-
ning, säger Måns Tengnér.

Arbetet med att få in donationer 
och sponsorpengar har dels skötts 
internt, med hjälp av en extern 
konsult, och dels av en tung råd-
givande grupp med bland andra 
Benny Andersson, Hans Dahlborg, 
tidigare styrelseordförande för 
Nordea, Gabriel Urwitz, Jens 
Spendrup och Prinsessan Christina 
fru Magnuson. Den gruppen har 
letts av Ingemar Eliasson, tidigare 
Riksmarskalk och stadsråd.

En flytt utan störningar
Själva flytten pågick under tre 
intensiva veckor under sommaren 
då de merparten av de anställda 
var beordrade att ta semester 
eller i varje fall hålla sig borta så 
att flytten kunde genomföras utan 
störningar.
Förvaltningen flyttade in första 
augusti. Sedan kom lärarna allt ef-
tersom och studenterna kom lagom 
till terminsstart. 
– Vi har nu genomfört vår första 
termin och vi bestämde tidigt att 

det här måste få vara en försökstid. Det var också därför vi valde 
att dröja med inflyttningsfesten.

Få barnsjukdomar
Det har varit förvånansvärt lite barnsjukdomar. Intrimning av ventila-
tion och luftfuktighet har självklart tagit tid. 
– De allra flest är helt lyriska. Men alla tycker inte att allt är toppen. 
Det vore helt orimligt. Många har stora egna förväntningar på 
hur till exempel akustiken ska vara, och verksamheten har hunnit 
utvecklas och förändras på olika sätt sen huset började planeras. 
Så vi har en lång tid framför oss av anpassningar och justeringar av 
olika slag.

Det nya campuset har inte bara inneburit en förbättring för studenter 
och lärare. Det har också samlat de sex olika institutionernas led-
ning och personal på en och samma plats.
– Om man ska hårdra det kunde man ibland uppfatta det som om 
det fanns sex olika musikhögskolor men under ett paraply, något 
som förstärktes av arkitekturen. Verksamheten var ju utspridd i olika 
hus med väldigt olika förutsättningar. 

Karin Hjertzell menar att man tidigt kunde se gynnsamma effekter 
av att ha administration samlad.
– Vi har redan märkt att vi kan diskutera gemensamma frågor lätt-
are när vi nu ser varandra varje dag. Det har blivit lättare att lösa 
saker därför att man inte bara fysiskt utan också mentalt befinner sig 
under samma tak.

Positiva effekter
Både Måns Tengnér och Karin Hjertzell tror att KMH:s nya campus 
kommer att betyda mycket positivt för rekryteringen av nya studen-
ter.
– Vi hade öppet hus för våra utbildningar i torsdags och jag stod 
som representant för klassiska institutionen. Det kom jätteklasser 
från både Södra Latin och från Lilla Akademien. Det var ett enormt 
intresse, säger Karin.

De tror båda att med all publik som kommer till deras konserter så 
finns det förutsättningar för att skolan blir ett nytt musikaliskt centrum. 
Det kommer att dra till sig studenter, lärare, forskare och nya samar-
betspartners. 
– Det finns massor av synergieffekter. Inte minst internationellt. Vi har 
nog inte själva fattat vad vi har dragit igång! n

Jonas Nyberg

Fyra inspeningsstudior har byggts, just den här med trendiga 70-talsfärger

Symfonis ciceron Måns 
Tengnér njuter av utsikten över 
Kungliga Musikhögskolans nya 
campus.



Musica Vitae mot ljusa tider

Musica Vitae spelar de allra flesta av sina konserter i södra Sve-
rige. Det är naturligt eftersom de är en del av Musik i Syd. I början 
på februari gjorde de en fyra konserter lång (eller kort) turné som 
avslutades i Lund på Skissernas museum. Malin Broman, orkesterns  
konstnärliga ledare sedan ett och ett halvt år, axlade rollen som 
dirigent, konsertmästare och solist i en knökfull konsertsal. Man 
hade också med sig den walesiska sopranen Ruby Hughes. Med 
publiken nästan i knät spelade de den första delen av konserten 
sittande men efter paus togs stolarna bort och musikerna spelade 

stående. Det senare har blivit något av ett signum för Malin Bro-
mans sätt att jobba med musik.
– Man vaknar till när man står upp, säger Erika Sävström Engman 
som spelar violin i orkestern.

Det har blivit fantastiskt bra
Hon tycker att Broman har gett Musica Vitae en nytändning och 
något av ett uppvaknande. Det går inte att ta miste på hennes 
entusiasm för deras konstnärliga ledare.
– Jag tror att alla uppskattar henne. Vi får struktur och nya visioner 
för framtiden och Malin lockar fram det bästa hos alla oss. Jag 
tycker att man kan märka det på publiken också. Folk som har gått 
på våra konserter under flera år tycker att det har blivit fantastiskt 
bra, säger hon.

Malin Broman gör den här säsongen åtta veckor med orkestern. 
Men hennes närvaro ger avtryck på mycket av verksamheten. 
Hon kommer med programförslag och tar gärna emot idéer och 
önskningar från musikerna. 

Ett stort kontaktnät
En annan faktor som har bidragit till orkesterns positiva utveckling 
är den nya orkesterchefen Susanne Rydén som nu är inne på sin 
andra säsong. Susanne är operasångerska med rötterna både 
i Småland och den tidiga musiken. Hon är vid sidan av arbetet 
i Musica Vitae också Kungliga Musikaliska akademiens preses. 

Växjöorkestern Musica Vitae går mot en ny vår. Med Malin Broman som konstnärlig ledare formligen 
spritter det av energi och spelglädje när Sveriges enda heltidsanställda stråkorkester tar plats på scenen. 
Under våren 2017 genomför man en mängd spännande samarbeten och konserterar med en imponerande 
skara solister med slagverksikonen Evelyn Glennie som självklart dragplåster. 

Musica Vitae reflekterade i speglarna i taket på konsertsalen i Skissernas Museum i Lund. (Fotografen syns till vänster i bild)

Malin Broman i grönt och Ruby Hughes i rött
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Erika menar att både Broman och Rydén inte bara står för visioner 
och programidéer utan också bidrar med ett stort kontaktnät av 
musiker och tonsättare som Musica Vitae får samarbeta med.

Kommunen positiv
Den positiva utvecklingen för Musica Vitae står i skarp kontrast 
mot  grannorkestern Camerata Nordica i Oskarshamn som nu går 
mot en milt sagt osäker framtid. Där är pengarna slut och hela 
vårsäsongen är inställd. I Växjö verkar utvecklingen gå åt ett helt 
annat håll.
– Vi är inte oroliga, tvärtom! Det pratas om ett nytt hus till oss. 
Kommunen är mycket positiv till det. Vårt hus har blivit alldeles för 
litet, säger Erika.

Musica Vitae håller till i Utvandrarnas Hus i Växjö. Atriumsalen 
där, som man har som hemmascen, är ingen optimal konsertsal. I 
stan finns ett konserthus men den salen är i gengäld allt för stor.
– Det behövs något mitt i mellan. En sal med 400 platser vore 
perfekt, menar Erika.

Det är ett önskemål som Susanne Rydén instämmer i.
– Vi behöver en egen konsertsal nu. Våra nuvarande lokaler är 
inte ändamålsenliga. Akustiken är inte anpassad för vår musik. 
Dessutom får inte vår publik plats längre, säger hon.

Det finns ett kommunalt beslut att bygga ett nytt hem åt Musica 
Vitae och enligt Susanne så handlar det nu om att omsätta politisk 
vilja till faktisk handling.
– Man förstår problemet och vi har ett fint stöd både kommunalt 
och regionalt. Och vi är inte hotade i vår existens. Vi har stort 
förtroende för Musik i Syd!

Högst upp på Musica Vitaes önskelista står ett eget hus med en 
akustik som bär musiken istället för att jobba emot den och en sal 
som inte ständigt måste möbleras om och ställas iordning efter 
att ha används av andra. Det behövs också ett utrymme där hela 
orkestern och personalen kan umgås.
– Och gärna med dagsljus, säger Susanne Rydén.

Gett orkestern ett tydligare ansikte
På frågan om vad hon har tillfört under de snart två år som hon va-
rit chef för orkestern blir svaret att hon tror att hon har gett orkestern 
ett tydligare ansikte.
– Jag är bra på kommunikation. Om ingen vet hur bra vi är spelar 
det ingen roll. Jag jobbar mycket med att finna nya former att nå 
publiken. Jag skapar kontaktytor mot politiker och media. Vi ska 
synas och märkas. Vi vill att alla här ska känna att vi är deras 
orkester.

Ett led i den strategin har varit att öppna verksamheten. Man har 
etablerat samarbeten med Linnéuniversitetet och med kommunala 
musikskolan. I maj bjuder man in kompositionsstudenter från musik-
högskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
– Det kommer två studenter från varje högskola. De är med oss 
en hel vecka och är med när Michael Bartosch studerar in deras 
stycken med oss. Det är spännande. Det är ju de som är framti-
dens kompositörer, säger Erika Sävström Engman.

Det är självklart viktigt att få synas och höras utanför Kronoberg 
och Skåne. I höstas åkte man till Schweiz och spelade. Det var ett 
utbyte med Camerata Zürich som precis har gästat Sverige.
– Publikreaktionerna var fantastiska. Jag har själv bott i Schweiz 
och vet att det inte är självklart att man får ett sådant varmt och 
hjärtligt mottagande, säger Susanne.

Det konstnärliga innehållet möjliggör
Ett konkret resultat av trippen till Schweiz blev en inbjudan till en 
festival i Thun nästa sommar. Susanne arbetar också för en turné till 
Japan. Där gäller det att hitta extern finansiering och hon tycker att 
det ser lovande ut. Närmare i tiden hägrar en konsert inom ramen 
för Östersjöfestivalen som Musica Vitae är återinbjuden till.

Viktigast av allt är att kommunicera det konstnärliga innehållet i 
det som Musica Vitae gör. Malin Broman och Susanne Rydén 
samarbetar för att bygga program som långsiktigt möter orkesterns 
behov och utvecklingspotential.
– Vi spelar mycket nyskriven musik och målet är att ha kvinnliga 
tonsättare i varje program. Vi arbetar med koncept där program-
sammansättningen har ett konstnärligt syfte. Det är det konstnärliga 
innehållet som möjliggör allt det andra, säger hon. n

Jonas Nyberg

Några av orkesterns musiker. Erika Sävström Engman som intervjuas i 
artikeln syns längst ner i högra hörnet. Foto: Alexander Mahmoud

Ryggtavlan på Joel Larsson, Musica Vitaes kontrabasist.
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Malin har tid för en pratstund en tidig februarimorgon på Wayne’s 
Coffee i Stockholms Konserthus. Senare på förmiddagen ska hon 
repetera med Stockholm Syndrome Ensemble. Dagen efter blir det 
konsert i Grünewaldsalen med programmet From Russia With Love, 
en kammarmusikalisk föreställning med texter, videoprojektioner 
och massor av rysk musik. Efter pausen är programmet mer avspänt 
med häng i vodkabar och mer musik.
Det låter som en multimediaföreställning. Var inte det populärt på 
80-talet?
– I så fall har det gått runt ett helt varv. Det har blivit jättepopulärt 
igen, säger Malin.

Sedan 2008 har Malin arbetat som konsertmästare i Sveriges 
Radios Symfoniorkester men det var kammarmusiken som var 
hennes startpunkt. Efter studier på konservatoriet i  Köpenhamn 
hamnade hon i London och Guildhall School of Music and Drama. 
I London träffade hon Simon Crawford-Phillips  och Jesper 
Svedberg. Det blev sammanlagt tio år på hög-
skolor. Hon måste känna sig välutbildad vid 
det här laget.
– Ja, kanske det. Men jag har ingen gymna-
siekompetens, säger hon med ett skratt.

Sedan ett och ett halvt år är Malin 
konstnärlig ledare för Musica Vitae och är 
därmed inne på sin andra säsong.
– Det känns fint. Vi har fått ett gemensamt 
språk och det gör processen så mycket 
snabbare. Nu kan jag bara säga något 
litet och sedan fungerar allt igen.

– När man börjar jobba med en ensemble 
så har man ingen aning om hur musikerna är. 
Men jag älskar att experimentera och jag älskar 
att lösa gåtor. Varför är inte det här tillsammans? 
Hur ska vi göra för att få det att sitta ihop? 

Hon menar att det finns en del tråkiga attityder i den klassiska 
musikens värld. Många musiker stänger igen sig med argumentet 
”Jag kan det här. Jag är professionell”. 
– En del är rädda för att någon ska komma och säga någonting 
som skulle innebära att jag som musiker inte är perfekt. Men vi 
måste fortsätta att lära oss saker hela tiden.

Malin tror att den där stela attityden är på väg att försvinna och 
att musiker är mer nyfikna och mer mottagliga för nya idéer nu än 
tidigare.
– Det är viktigt att komma ihåg att det finns många olika sätt att 
uppnå ett fantastiskt resultat. I Musica Vitae känner jag att jag kan 
vara mig själv. Det finns något positivt att bara vara kontrakterad 
för en begränsad tid. Där kan de säga ”Tack, Malin. Det var fint 
men nu räcker det”. Jag gör det jag vill göra och sen får vi se, helt 
enkelt.

Just nu planerar de säsongen 2019-2020 och Malin uppskattar 
den processen och samarbetet med Musica Vitaes orkesterchef 
Susanne Rydén som har massor av kontakter och roliga idéer.
– Jag får ha åsikter om hela programsättningen men i stort så kör 
jag mina projekt och låter dem planera sin säsong.

Malin gör också en del workshops och hon jobbar då gärna 
med rörelser. Ett exempel är att när hon leder sina stråkmusiker vill 
hon gärna ha dem stående. Hon menar att det medför en högre 
energinivå och att klangen blir större.
– Generellt utgår jag ifrån ergonomi. Min gamla fiollärare, Lisbeth 
Vicchi i Göteborg, jobbade mycket med det. Det är inget konstigt 
egentligen. Idrottsmän jobbar ständigt med att analysera vilka 
muskler som gör vad och vad som är det mest effektiva sättet att 
använda sin kropp. En anledning är att man inte ska få ont när 

man belastar sin kropp.

– Det handlar också om hur man kan använda sin 
kropp för att det ska låta bättre. Kanske spelar jag 

lite bättre om jag ändra vinkeln på handen. Om 
vi ska få en större klang så måste vi tänka på 
hur vi håller våra instrument och vad vi gör 
med våra kroppar.

– Ett tredje användningsområde är att man 
blir friare att kommunicera. Som konsert-
mästare är jag ju mest av allt en rörelse. 
Många i orkestern hör mig inte utan ser mig 

bara.
Malin berättar om en workshop som hon 

gjorde med i Radioorkestern. De spelade 
Mahlers femma utan dirigent. I en sats vände sig 

stråket om och spelade mot träblåset och brasset. 
– I en annan satte vi brassmusiker bredvid oss i första- 

och andrafiol. Vi stråkmusiker är väldigt fysiska medan 
brassmusiker använder mycket mindre rörelser men är ändå  

helt ihop.

Till slut fick alla byta platser. Själv satte hon sig långt bak i träblå-
set. En basist satt på hennes plats och ledde. 
– Det var jättekul. Det handlar om att få förståelse. Hur skulle jag 
reagera om jag hade paus i 15 minuter och sen spela nåt riktigt 
svårt? Hur är det att sitta så långt borta att man inte hör dirigenten? 

Radiosymfonikerna hade precis spelat Mahler-femman så de hade 
en gemensam känsla för den.
– Det var häftigt att veta att vi kunde göra den utan dirigent. Det 
var bra för självförtroendet. Sen var det bra att få förståelse för hur 
det är att sitta långt bak i orkestern där ljudet studsar från väggarna 
och ljudbilden är helt annorlunda. Det är lätt att säga att man ska 
gå efter pinnen när man sitter precis under den. 

Malin Broman i fokus
För den breda konsertpubliken är violinisten Malin Broman kanske mest känd som en av medlemmarna i 
Kungsbackatrion. Trion bildades för 20 år sedan och de två andra musikerna är maken Simon Crawford-
Phillips, piano och Jesper Svedberg, cello. Malin är också konsertmästare i Radiosymfonikerna och konst-
närlig ledare för Musica Vitae. Lägg till detta en tjänst som violalärare vid Edsbergs Slott (som är en del av 
Kungliga Musikhögskolan) så börjar man ana att det här är en musiker med en tillsynes outsinlig energi.

   En del är rädda för 
att någon ska komma 
och säga någonting 
som skulle innebära    
 att jag som musiker  
  inte är perfekt. Men  
   vi måste fortsätta  
     att lära oss saker   
        hela tiden.

”



Hon berättar att hon spelade ett solo ihop med en flöjtist och förut-
sättningen var att hon inte kunde höra flöjten. 
– Jag hade ingen aning om jag låg rätt men det var bara att köra 
på. Jag insåg att det där är en brassmusikers vardag och jag fick 
en helt ny respekt för hur bra de gör det under så svåra förutsätt-
ningar.

Malin undervisar i violaspel på Edsberg och Musica Vitaes 
konsert på Skissernas Museum i Lund inleddes med första satsen ur 
Rebecka Clarks Violasonat med henne som solist.
– Under en lång period spelade jag all min triorepertoar på violan. 
Jag var så trött på soundet från fiolen. Om jag spelar allting på 
viola så känns allt så mycket lättare när jag sedan spelar det på 
fiolen. Så jag övade in allt med samma grepp fast en kvint lägre i 
tonhöjd.

Malin Broman tycker om att experimentera. Hon gillar att de ofta 
byter instrument i Stockholm Symdrome Ensemble. Det är viktigt att 
behålla lekfullheten.
– Min son har börjat spela cello. Jag har köpt en egen cello så nu 
leker jag verkligen.

Hon verkar stortrivas i rollen som musiker och som konstnärlig 
ledare för Musica Vitae. Och hon trivs med utmaningen att vara 
konsertmästare i Radiosymfonikerna. 
–Rollerna är helt olika. Som konsertmästare kanske man får chansen 
att säga ett par saker under repetitionerna. Men ibland behövs jag 
verkligen. Jag går runt i pauserna och pratar med musikerna eller 
så kommer de till mig. Då snackar vi ihop oss och försöker fixa 

det som inte fungerar. Det är ju underbart att man känner att alla i 
orkestern har en vilja att leverera på allra högsta nivå.

– Man ska se orkestern som ett levande väsen som är på väg nå-
gonstan. Vart det leder är mycket beroende på vilken chefdirigent 
vi har. Vi har våra kvalitéer, våra styrkor och våra svagheter. När 
en dirigent kliver in kan man inte förvänta sig att den dirigenten har 
allt. Och där får vi, både konsertmästare och musiker, kliva in.
Arbetet i Radiosymfonikerna står många gånger i stor kontrast till 
hur det fungerar i en kammarorkester.

– Musica Vitae består av 16 musiker. Det är lika många som i min 
stämma i Radiosymfonikerna! Vilken skillnad det är att vara ett hav 
av människor mot att vara en liten grupp där man kan tillåta sig att 
börja skratta och småprata lite, för att sedan köra igång igen. Det 
blir en helt annan roll mot att vara en av hundra musiker.

Den som har sett Malin leda sitt Musica Vitae slås av hennes 
mjuka sätt att leda och av hennes varma utstrålning. Samtidigt 
framgår det tydligt hur noggrann hon är och hur mån hon är om 
den musikaliska kvaliteten. Är det kanske dags att ta sig an större 
orkestrar?
– Jag har aldrig dirigerat stora orkestrar och jag vill nog inte det 
heller. Jag undviker att dirigera med händerna, använder hellre 
snäckan. Jag vill visa musiken med min fiol.  Jag älskar mitt instru-
ment  och känner mig väldigt naken utan det. n
 

Jonas Nyberg

Sveriges Radios Symfoniorkesters konsertmästare, Musica Vitaes konstnärliga ledare och Symf-medlemmen Malin Broman. Foto: Dan Weldon
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Frilansavdelningen

Frilanstelefon: 08-693 03 36 (telsvar) 
E-post: frilans@symf.se

Binder vi ris åt vår egen rygg?
I en intervju sa vår inrikesminister, angående den organiserade 
brottsligheten, att de som någon gång tar en svarttaxi, köper svart-
sprit eller smuggeltobak, klipper sig billigt utan kvitto och så vidare, 
är alla en bidragande orsak till att det är lönsamt att hålla på med 
brott. Detta bidrar i sin tur till den otrygghet som präglar många 
utsatta områden i dag. 

En tanke slog mig. Vi frilansare, om än med andra konsekvenser, 
bidrar till viss del till att underlätta för verksamhet som på sikt under-
gräver våra möjligheter att försörja oss. För varje gång vi accepte-
rar ett jobb som vi vet är för dåligt betalt, binder vi ris åt vår egen 
rygg. Jag vill för tydlighetens skull poängtera att jag inte menar att 
moralisera. En krona är mer än ingen krona alls när alla räkningar 
ska betalas. Så ser tyvärr verkligheten ut för många. 
Men tänk vilken effekt det skulle kunna ge om vi alla kunde förena 
oss i en målsättning att inte medverka till att subventionera underfi-
nansierade projekt med avtalsvidriga löner? 

Och vad skulle hända om dessutom alla med en fast månadslön 
hjälpte oss frilansare genom att följa de lön- och gagerekommenda-
tioner som vi i frilansavdelningen har publicerat på vår hemsida? 
Vi vill alla spela och få leva vår dröm som musiker. Men alltför ofta 
möter jag den oro som alltid finns för en frilansare över om det skall 
gå ihop i slutet av månaden. 

Vi har faktiskt chansen att påverka genom att vi alla medverkar till 
att få ersättningar på en rimlig nivå. Hänvisa till våra minimitariffer 
när kantorn, arrangören för sommaroperan eller festivalen ringer. 
Förklara och argumentera. Och glöm inte att vi i frilansstyrelsen 
alltid är beredda att hjälpa till om ni vill ha mer argument eller hjälp 
med att tala med er uppdragsgivare.
 
Längre fram i tidningen kan ni läsa om Camerata Nordica. Här, en 
liten reflektion om konsekvenserna för oss i avdelning 14:
För många frilansare utgör orkesterinstitutioner grunden till försörj-
ning. Vi har ett antal orkestrar runt om i landet, men det är bara 

kommuner och landsting av en viss storlek som har tillräckligt stora 
ekonomiska muskler att driva runt dessa. Tyvärr erbjuder de numera 
för få arbetstillfällen för att täcka alla frilansares behov av arbete. 
Länsmusikorganisationer med kombinerat utbud, som i Kalmar och 
Uppsala, är därför viktiga för frilansare. Låt oss hoppas att Länsmu-
siken i Kalmar tänker om kring sin orkester Camerata Nordica. Låt 
oss också arbeta för att övertyga våra politiker om att orkesterverk-
samhet är positivt både för bokslut och invånare. 

Vi i frilansstyrelsen är övertygade om att det finns många bra idéer 
bland våra medlemmar. Nästa verksamhetsår hoppas vi att  
avdelning 14 kan genomföra ett antal träffar och seminarier runt 
om i landet för frilansande musiker med frågor så som; Är det  
möjligt att leva som frilansare i dag? Hur kan vi förändra? 
Med kunskap från dessa seminarier i ryggen kan vi sedan med 
större kraft argumentera för våra intressen. Internt inom Symf, men 
framför allt mot de krafter som anser att kultur är mindre viktigt och 
något som man kan avvara.

Symf avdelning 14 kommer att ha sitt årsmöte 31 mars. Tid och 
plats kommer vi som vanligt att meddela i kallelsen. Vi i den avgå-
ende styrelsen vill tacka för den här mandatperioden och hoppas 
att det arbete som vi lagt ner gjort nytta för er i ert yrkesliv. Jag kan 
i varje fall konstatera att nästa styrelse kommer att få en hel del att 
arbeta med. n

Gunnar Jönsson,
frilansordförande
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Symfs medlemsförsäkringar:
Instrumentförsäkringen finns hos en 
av Europas ledande försäkringsgivare 
inom Fine Art.

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 livförsäk-
ring, olycksfallsförsäkring, sjukför-
säkring och barnförsäkring. Alla 
försäkringarna har bra villkor och 
låga premier.

Symf kan erbjuda en hemförsäkring 
och bilförsäkring med enkel premie-
beräkning. Försäkringarna tecknas på 
www.bostadsforsakringen.se där du 
lätt kan jämföra med din nuvarande 
premie.

Läs mer i detalj  om de olika försäk-
ringarna på Symf hemsida 
www.symf.se 
Frågor om Symfs medlemsförsäk-
ringar besvaras av Direct på telefon 
026-614100 eller på symf@direct.se.

Betalar du rätt avgift?
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.
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www.scenkonstvasternorrland.se

Provspelningsdatum
Tors 23 mars och fre 24 mars 2017

Mer information
www.nordiskakammarorkestern.se/jobb 

Ansökan skickas till
jobb@scenkonstvasternorrland.se
Senast 19 feb. Märk ansökan med 7001 

Nordiska Kammarorkestern söker

FAGOTTIST
Alternerande stämledare, 100 % tjänstgöring
Tjänsten är en tillsvidareanställning med plikt att spela 
kontrafagott. 50 % tjänstgöring i orkester och 50 % 
kammarmusik i Nordiska Blåsarkvintetten
 

Nordiska Kammarorkestern har sin hemmascen i Sundsvall 
och skall, inom ramen för ägardirektiven för Scenkonst 
Västernorrland, ge konserter regionalt i länets samtliga sju 
kommuner, men även nationellt och internationellt.

Orkestern skall också vidareutveckla sitt samarbete med 
tonsättare för att förvalta och nyskapa det västerländska 
kulturarvet. 

Provspelningsdatum
Tis 30 maj och ons 31 maj 2017

Provspelning sker efter personlig kallelse.
Kallelse tillsammans med orkesterutdrag och noter för 
ensembleprov skickas ut cirka tre veckor före provspelning.

Obligatoriska verk
 W. A. Mozart:
 Fagottkonsert B-dur KV 191  (Sats 1 & 2)
  Valfri kadens i sats 1. Sats 2 utan kadens 

 Camille Saint-Saëns:
 Sonat för fagott & piano, op. 168  (Sats 1)
 
 Ensembleprov
 Orkesterutdrag

 
Läs mer om tjänsten: 
www.nordiskakammarorkestern.se/lediga-jobb 

Ansökan skickas till
jobb@scenkonstvasternorrland.se
Senast 23 april. Märk ansökan med 7002

     

Läs mer om tjänsterna på
wermlandopera.com

TRUMPET
Alt. stämledare

TROMBON
Stämledare

OBOE
Stämledare

CELLO
Alt. stämledare

Wermland Opera söker

Violin 1, tutti
Klarinett,   
stämledare

För information och ansökan se
www.vastmanlandsmusiken.se
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Ett requiem för Camerata Nordica?
Den 13 december förra året kom beskedet från Kalmar Läns Musikstiftelses styrelse. Två av tre av Came-
rata Nordicas konsertproduktioner under våren 2017 skulle ställas in. Det saknades helt enkelt pengar att 
genomföra konserterna eftersom Länsmusiken gick med ett kraftigt ekonomiskt underskott. Beslutet före-
gicks inte av någon som helst dialog med musikerna i orkestern och reaktionerna blev, inte oväntat, starka. 
Orkesterns konstnärliga ledare Terje Tønnessen avslutade sitt uppdrag på stående fot och många andra mu-
siker följde efter. Kritiken mot styrelsen och ledningen för Länsmusiken blev massiv. Nu drygt två månader 
senare finns inga tecken på en lösning och Camerata Nordicas framtid ser fortsatt dyster ut.

Något som skulle ha kunnat bli en möjlig öppning var att länsmusik-
chefen Kjell Lindström hade för avsikt att gå i pension vid årsskiftet. 
En ny ledningen skulle kunna öppna för en nystart. Dessa förhopp-
ningar kom snabbt på skam. Istället uppdagades att organisationen 
hade missat att under åren betala in cirka 3,5 miljoner kronor i 
pensionsinbetalningar som Lindström ansågs sig ha rätt till enligt ett 
pensionsavtal. Det ekonomiska läget var plötsligt än dystrare och 
Lindström blev kvar som chef, möjligen i väntan på att pensions-
pengarna skulle trilla in.
– Det gjordes en utredning på uppdrag av Länsmusikens styrelse 
2015. Utredningen framförde kritik mot ledningen men inget 
hände, säger Torbjörn Westman, Symfs lokala ordförande i Kalmar.

Utredredningen som gjordes av Eric Sjöström föredrogs muntligt 
och var tänkt som blev styrelsens interna arbetsmaterial. Vad som 

är känt är att Sjöström 
pekade ut Camerata 
Nordica som en av 
Länsmusikens största 
kvalitativa styrkor samti-
digt som han visade på 
brister i organisationen. 
Utredaren konstaterade 
att det fanns betydligt 
mer att önska vad gäller 
medinflytande internt, 
samtidigt som han 
efterlyste transparens 
gällande planering och 
ekonomi samt ökad 
kostnadsmedvetenhet, 
kontroll och uppföljning 
av ekonomin. Det är 
osäkert om utredningen 
bidrog till några föränd-
ringar i Länsmusikens 
organisation och sätt att 
arbeta.

Camerata Nordicas orkesterchef gick nyligen i pension. Musikerna 
tog då fram ett förslag att, istället för att rekrytera en ny person på 
den posten, instifta ett orkesterråd.
– Vi bad styrelsen att få prova det men fick inga reaktioner tillbaka. 
Jag hade förberett mig att ta upp den frågan igen på styrelsemötet 
den 13 december, säger Torbjörn.
Istället kom alltså beskedet att ställa in vårens två första produktio-
ner. 
Camerata Nordica är uppbyggd kring kontrakterade frilansmusi-
ker. De enda som är tillsvidareanställda är de fem musiker som till 
vardags jobbar som länsmusiker. Styrelsen tanke med att ställa in 
de två konserterna var att man skulle spara in på frilansmusikernas 
löner. Efter att nästan alla frilansare sagt upp sig i protest tvingades 
man också ställa in en tredje konsert.
– Men eftersom alla konserter redan är avtalade tvingas man ändå 
betala ut lön till alla musiker. Man sparar ingenting. Det visar hur 
okunniga styrelsen är om hur det fungerar i branschen, menar 
Torbjörn.

Torbjörn Westman är en av de fem musiker med tillsvidareanställ-
ning på Länsmusiken. Han tycker att anställningen nu blivit mindre 
attraktiv.
– Det har alltid varit orkesterproduktionerna som varit roligast och 
gett mest energi, säger han.

Nu finns det en förhoppning om att göra en konsertproduktion till 
hösten men det är en mycket vag förhoppning.
– Styrelsen förstår inte hur det här fungerar. De tror att det bara är 
att ringa en massa musiker som inte har spelat ihop och så har man 
en orkester, säger Torbjörn.

Han tror ändå att vägen framåt är förhandlingsvägen. En dialog 
med styrelsen måste komma till stånd. Han har också förståelse för 
att så många musiker hoppade av.
– Jag förstår deras reaktion men personligen hade jag önskat att de 
inte hade gjort det. Just nu känner jag bara en stor sorg och saknad 
efter vår orkester. n

Jonas Nyberg

LJUDKABIN
Ljudisolerade övningsrum 
som man monterar själv

Sparta System AB
www.spartasystem.se

När man
vill öva 
utan att 
störa sin
omgivning.
Flera  
storlekar.

Tel 0523-22517

Oskarshamnsorkestern Camerata Nordica tackar för applåderna. Foto: Jan Nordström. (bilden är beskuren)
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 S T R Å K S T U D I O N
VIOLINATELJÉ

Violinbyggarmästare
Michael Wallmo

Tegnérvägen 5b
802 67 Gävle
073-5150992

michael@wallmo.com
wwwww.thebowstudio.com

www..olaffaren.se                                      

Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08-668 13 15, mån-fre 11-18  &  lör 11-15

Välkommen 
till vår nya notavdelning!
Vi har tagit över Aulos musik’s 
notlager och kan nu erbjuda noter 
för alla instrument. 

zEtt samarbete mellan Musikhögskolan vid Luleå tekniska 
universitet, Framnäs Folkhögskola och Festspelen i Piteå

 musik 
Sommarkurser
 16-22 juni 2017 

Mästarkurser:
Piano: Jiri Hlinka

Violin och viola: Ulf Wallin

Sång: Hillevi Martinpelto

Högskole- och folkhögskolekurser: 

Violin och viola: Brusk Zanganeh

Cello: Elemér Lavotha

Piano: Helge Kjekshus och Ulla-Britt Sandlund

Rösten på scenen: Sven Kristersson och Synnöve Dellqvist

Flöjt: Tobias Carron och Sven-Erik Sandlund

Klarinett: Robert Ek och Hermann Stefánsson

Orgel: Gary Verkade

Anmälan

Högskolekurser: 
senast 15 mars 2017

Folkhögskolekurser: 
senast 15 april 2017 

Anmälan
och mer information:
ltu.se/sommarkurser

ltu.se

All undervisningär gratis! Missa inte sommarens 
roligaste kurser! Fantastiska 

lärare, bra stämning, superbra 
konserter och ljusasommarnätter när Norrland är som allravackrast!
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Masters of Symphonic Golf 
Årets tävlingen för musiker och administratörer, hålls i år för 25:e gången 

måndag 26 & tisdag 27 juni. Bana är i skrivande stund ej bestämd. Sök mer 
info på Facebook, genom gruppen ”Masters of Symphonic golf”

Deltagare från förra årets upplaga av tävlingen som gick på Barsebäck.

Erik Frieberg som porträtt-
terades i Symfoni nr 3 
förra året har bidragit 

med denna geniala 
teckning. Han säger att 
om man som flöjtist har 

tröttnat på sin anställning 
kan man med fördel spela 

de här takterna i slutet 
på den fem timmar långa 

Wagneroperan. Det 
borde ge resultat!

Pssst: Om du inte tycker 
att det här är skojigt så 
kan du antagligen inte 

läsa noter. n



1
 1
 0
 9
 8
 0
 1
 0
 0


Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symfoni, Box 49144
100 29 Stockholm

Symf finns på Facebook! Det gillar vi. Gör det du också!

Expertis, värderingar och handel.

Violoncell av mästaren Johann Öhberg d.ä. 1759.
Sebastian Skarp Violinateljé, 

Regeringsgatan 72, 111 39 STHLM. Tel: 08-22 24 20. 
www.sebastianskarp.se


