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Vi har hävdat att jämlikheten ökar och
som bevis har vi anfört att det är ungefär
lika många kvinnor som män i våra orkestrar. Stolta har vi framfört att provspelningar sker bakom skärm och därmed
har vi säkrat det rättvisa och det jämlika
i rekryteringsprocessen. Men vi har
uppenbarligen missat att se hela bilden.
Vi har fortsatt att använda skärmarna
som skydd mot det obehagliga, det som
ingen av oss vill se. Vi har skärmat av oss
och fortsatt att applådera vår
finfina genusbalans.
Men vi är inte blinda. I bästa fall är vi
naiva och kanske till och med rejält korkade. För visst ser vi hur män och kvinnor
blir behandlade olika. Vi ser hur vissa
manliga chefer kramar, pussar och klappar på våra kvinnliga kollegor medan de
manliga får ett rejält handslag.
Vi ser hur unga tjejer i orkestern mår
dåligt av hur de behandlas av chefer och
kollegor med makt och postition.
Nog nu! Säg inte att du inte visste, att du
inte såg. Ta bort skärmen från ögonen
och reagera. Kraftfullt! Nu!
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Ordförande har ordet:

We too!
Svallvågorna efter #Metoo rullar fram
över landet. Även bland våra medlemmar
exploderade antalet vittnesmål några dagar
efter skådespelaruppropet i #visjungerut
med en omfattning som är ofattbar. Korister
och solister över hela landet vittnar om en
övergreppskultur som är så frånstötande att
de ord som går att använda som kommentar inte passar sig i tryck. Vår reaktion i
Symf på detta blev att presentera ett paket
av förslag på praktiska åtgärder som kan
införas omedelbart. (Förslagen hittar ni här i
tidningen och på vår hemsida.) Åtgärderna
kan användas inom hela scenkonstområdet.
Det här kan inte vänta! Visst ska vi utreda
omfattningen men i det här läget är det kosmetik. Det räcker med att en enda person
blir utsatt för att det ska vara tillräckligt för
att agera.
Är vår djupt rotade tradition med att ”gå
och ta en öl” en bidragande orsak? Det
kan vara trevligt att umgås över gränserna
i en avslappnad miljö. På repetitioner
och konserter pratar vi inte med varandra
som på andra arbetsplatser. Vi spelar och
sjunger. Alkohol har dock en benägenhet att locka fram olika personligheter och
maktstrukturen följer med oavsett i vilken situation man möts. Denna makt har också de
kollegor i orkestrarna/körerna som sitter på
avgörandet för vem man väljer som vikarie.
Hela kampanjen är tacksam kvällstidningsjournalistik och man tävlar om att hitta de
grövsta fallen för de svartaste löpen. Men
det får inte bli så att det är den nivån som
sätter gränsen för vad som anses vara ett
övergrepp. Enbart att oroa sig över att gå
till arbetet på grund av rädsla för att den
egna integriteten ska kränkas är oacceptabelt. Eller oro för att få ett arbete att gå
till. Självklart gäller detta både kvinnor och
män, vilket inte är så tydligt i dagsläget.
Men glöm inte att detta är i grunden en
arbetsmiljöfråga och det är alltid högsta
chefen som har yttersta ansvaret.
Så kan vi nu sammanfatta alla partiers budgetar. Förhoppningen om att vi i någon av
skuggbudgetarna skulle hitta en ljusning för
vår bransch grusades dock snabbt. I princip

var det bara ett parti där jag kunde se en
liten uppräkning av anslagen de kommande
åren. Visserligen räknade oppositionen med
bara hälften av regeringens budgetutrymme, 40 miljarder, så jag kan kanske förstå
om pengarna inte räcker till allt. Eller?
I övrigt från den politiska världen finns nu
en möjlig majoritet i riksdagen för att kunna
göra förändringar i LAS. Symf har tillsammans med övriga förbund inom TCO gått ut
i en artikel i DN om faran med att lagstifta
bort arbetsmarknadens parters möjlighet att
avtala om LAS-reglerna. En intervenering
av riksdagen i våra kollektivavtal skulle
medföra stora konsekvenser och med all
sannolikhet kräva stora omförhandlingar.
Visserligen så är många av de förändringar
som man vill lagstifta om redan verklighet i
många avtal. Men i tider då det krävs snabba förändringar är det enklare om parterna
på arbetsmarknaden själva hanterar det än
om det för varje gång ska till en lagändring
med allt vad det innebär. Å andra sidan är
överenskommelse via kollektivavtal oberoende av politisk majoritet vilket borgar för
en stabil situation över tid.
Inte helt oväntat är det Almega som går
hårdast åt TCOs artikel. Låt oss hoppas att
det faktum att Svensk Scenkonst rekryterat
medarbetare från Almega inte är ett dåligt
tecken.
Både arbetsgivare, anställda och fack,
lokalt och centralt, måste arbeta mot det
enda mål som vi har. Att vid varje tillfälle
kunna ge vår publik en upplevelse att ta
med sig hem. Det är hos publiken opinionen grundas för vår fortlevnad.
Men inte så sällan så får vi numera centralt
hantera situationer där de förtroendevalda
på lokalavdelningarna inte orkar längre.
Man möts av en inställning från arbetsgivarhåll som inte är konstruktiv och med de
ringa ersättningar som man som förtroendevald får är det lätt att tröttna. Jag drar några
slutsatser:
Ett antal personer i ledningsfunktion runt om
i landet måste tänka till om vad som är förutsättningen för deras egna anställningar och
hur man utifrån det utövar sitt ledarskap.
Man är till för att skapa förutsättningar för

att vi musiker ska kunna ge publiken vad
den vill ha.
Ge din förtroendevalda en kram är måhända en olämplig uppmaning i dag. Men en
symbolisk sådan är på plats i många fall.
Det är lätt att glömma att vårt förhandlingsutrymme i många fall är starkt begränsat, och
därmed möjligheten att nå framgång. Som
förtroendevald måste man vara beredd på
kritik och negativa reaktioner från de man
företräder om en förhandling inte går som
vi vill eller resultatet inte faller alla i smaken.
Men det är tufft att acceptera om den som
kritiserar inte vill acceptera att lagar och förordningar sätter gränser. Ett uteblivet resultat
kan bero på annat än bristande skicklighet.
Det kan också så här i slutet av året vara
på sin plats att göra en kort reflektion över
2017.
Vi har, för Symf, brutit ny mark när det gäller
kontakter med politiker och myndigheter.
Möjligheterna för oss att aktivt påverka och
prata för medlemmarnas bästa ökar i och
med detta. I kombination med att vi har en
för arbetsmarknaden unikt hög anslutningsgrad, nästan 80% i snitt, så kan vi med
trovärdighet hävda att vi är det förbund som
ska vara den självklara samtalspartnern för
beslutsfattarna.
Låt oss stärkta av det här se fram emot
2018.
Och med det önskar jag en God Jul och
Gott Nytt År.

Gunnar Jönsson
förbundsordförande
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Sex mot karriär?

Fullständigt omskakad, ledsen och arg tar jag del av inte en, utan hundratals berättelser om hur operasångerskor, såväl korister som
solister och studerande, under åren blivit utsatta för de mest vidriga, fruktansvärda sexuella kränkningar, övergrepp och våldtäkter!
I repsalar, övningsrum, på scen inför publik och på musik- och operahögskolor. På jobbet möter jag allvarliga blickar hos mina kolleger. De som också läst och förfärats.
#Metoo rörelsen har lyft på locket, men inte hade jag kunnat ana
att mörkertalet var så stort och omfattande inom vår bransch. En
stark tradition, maktstrukturer och normaliserade beteenden av en
sexistisk kultur inom scenkonstområdet som har tillåtits härja fritt.
Regissörer, dirigenter, sångarkolleger har fått fritt spelrum!
Chefer som inte tagit anmälningar på allvar, utan slätat över det
med svaret att ”så farligt var det kanske inte?” och låtit förövaren
som med blöta fingrar kört upp handen innanför underkläderna
gå fri. Personer som utnyttjar sin makt och låter andra hamna i
beroendeställning. Sex mot karriär. Och ”ställer du inte upp har
du nog inte i den här branschen att göra, vännen.” Eller
så uttalas inte det, men jobben tar slut. Ryktet om
ovilligheten sprids snabbt och obarmhärtigt. Det
är vidrigt. Maktlöshet och rädsla är svaret varför
det inte kommit upp i ljuset tidigare.
Det här är nästan svårt att tro. Nästintill ofattbart! Är det här verkligen sanning?
Jo, det är sant.
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För en månad sedan skulle jag själv svarat
att: visst vet jag att det förekommit, och då
och då förekommer även nu i vår bransch.
Särskilt på 90-talet där det var mer regel än
undantag att man skulle hoppa i säng för att få
karriär, men nu upplever jag att det blivit bättre.
Idag svarar jag något helt annat.
Det tar tid att smälta denna våg av erkännanden och jag
liksom många av mina sångarkolleger undrar varför vi inte sett
omfattningen tidigare. Varför vi inte satt stopp!? På min arbetsplats
har vi policyer mot sexuella trakasserier. Vi har opartiska ombudsmän att vända oss till om man som anställd skulle bli utsatt och inte
vågar prata med chefen eller ledningen. En noggrann förberedelse
från projketledare om nakenhet förekommer på scen. Ändå räcker
det inte. Trakasserierna och övergreppen fortsätter. I min enfald
trodde jag inte att de tillsvidareanställda inte var lika utsatta som
frilanasarna, men där hade jag fel.
I grunden ligger förstås rädslan att bli utfryst och av med jobbet.
Att ingen står upp för den som anmäler och berättar. Att man i
chefens ögon riskerar bli besvärlig och obekväm. Subkulturen som
indirekt skapar otrygghet och psykosocial ohälsa på arbetsplatsen.
Att det är viktigare att institutionens anseende utåt förblir oberört än
att ta tag i verkligheten. Kända namn skyddas och tystnadskulturen
blir ett faktum.
Nu har vi fått nog, skallar det från många av de chefer som
blivit intervjuade och uppkallade till kulturministern. För oss är det
inte bara nog – vi vill se en förändring. Nu! Kraftfulla och aktiva
åtgärder och en maktstruktur som bryts ner. Traditioner som ändras
så alla mår bra.
Direkta åtgärder som på kort sikt kan genomföras på arbetsplatserna och mer långsiktiga åtgärder med kontinuerlig uppföljning
och åtgärder.

Hur gör vi då för att sätta stopp? Var går gränsen?
Ja, är det en nolltolerans så är det! Låter vi lätt och lagom-inställningen fortgå kommer vi aldrig få nolltolerans. Om en arbetstagare
kommer alkoholpåverkad till jobbet, tas hen omedelbart ur tjänst
och en handlingsplan träder in. Hen är en säkerhetsrisk på, till
exempel, scenen. På samma sätt är en person som utför sexuella
trakasserier eller begår sexuella övergrepp också en säkerhetsrisk
för den enskilde. Och gränsen drar den som känner sig utsatt.
Ingen chef eller kollega ska längre kunna förminska den enskildes
upplevelse eller skoja bort den med argumentet att så är det i
den här branschen, är man konstnär så....
Men vad dessa upprop har mer till nytta är ju
förstås att alla chefer hamnat under lupp. De
måste ta detta på allvar och i verkligheten
se till att det sker en förändring. Kolleger
kan sluta upp bakom den som blir utsatt
och förhoppningsvis med kollegers stöd –
våga säga ifrån, sätta stopp och anmäla!
Att bryta traditioner och maktstrukturer
som just nu känns cementerade tar tid.
Symf presenterar förslag på direkta åtgärder
efter samtal med såväl kvinnliga som manliga
medlemmar. Men arbetet får inte avstanna där
– uppföljning och en strävan om att öppet våga
berätta om man blir utsatt är ett långsiktigt och nödvändigt
arbete som ska fortgå.
Är du drabbad? Vågar eller vill du inte vända dig till din chef, din
ledning eller ett ombud? Ring oss! Vi finns, vi lyssnar och vi kommer
agera! n
Anna-Karin Simlund

Symf kräver åtgärder för att motverka sexuella trakasserier inom scenkonstområdet

Det är nog nu!

Det är fruktansvärt att sexuella trakasserier kan förekomma i den monumentala omfattning som uppropen från
scenkonstens anställda utgör bevis för. Trots lagar, tydliga rutiner och policys förmår inte arbetsgivarna inom scenkonstområdet att skydda sina anställda.
Symf föreslår därför:
Alla anställda, även gästande team, dirigent, solister, vikarier, ska personligen skriva under att man är införstådd med
den nolltolerans,de policys och rutiner som finns på arbetsplatsen kring sexuella trakasserier. Symf vill se ett handslag
med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst om att
ingen stor stjärna, dirigent, solist eller regissör är viktigare än
den enskilde arbetstagaren.
Alla institutioner skall ha särskilt utsedda ombud som medarbetarna kan vända sig till om man inte vill eller vågar prata
med chef eller ledning. Kontaktuppgifter till dessa skall göras
tydliga på arbetsplatsen. Ombuden utses i samråd mellan
arbetsgivare och facklig organisation.
Ett konstnärligt koncept får aldrig kränka den enskilde
medarbetarens integritet.
Vid varje kollationering/säsongsupptakt/orkesterdag skall
det muntligen och skriftligen, på de språk som används inom
ensemble och team, informeras om vilka rutiner och krav som
finns för att motverka sexuella trakasserier. Särskild tonvikt
skall läggas vid att presentera de utsedda ombuden.
Arbetsgivaren ska försäkra sig om att det finns noggrant utarbetade riktlinjer för hur repetitioner genomförs i produktioner
där det kan förekomma intima scener och improvisationer
som kan uppfattas som obehagliga av den enskilde medarbetaren. Det måste få finnas utrymme att diskutera värdet
och nyttan av scener med sexuella inslag innan dessa utförs
sceniskt. Den anställde ska ha möjlighet att säga nej, även
under arbetets gång. För att alla ska känna sig trygga ska
man kunna begära att ett ombud för sexuella trakasserier
eller en stödperson finns med under särskilt känsliga repetitioner.

Motverkande av diskriminerande subkulturer
Arbetstidens förläggning, arbete på annan ort än hemorten,
är exempel på hur den enskildes sociala liv starkt begränsas.
Därför blir umgänget med kollegerna till stor del det sociala
nätverk man hänvisas till. Vi ser att det i denna alltför vanliga
subkultur kan förekomma ett utnyttjande av maktpositioner
och att den anställde kan uppleva sig vara i en beroendeställning, trots att man inte befinner sig på arbetsplatsen. För
att förebygga risken för missbruk av makt och beroendesituation vill vi att arbetsgivaren fördelar ansvaret för casting, och
även tillsättning av frilansare, till en jämställd sammansatt
rekryteringsgrupp. n
Symf vill på dessa sätt, medverka till att den enskilde medarbetaren känner trygghet och att risken för psykosocial ohälsa
och otrygghet minimeras.
Symf

Marinens Musikkår i Karlskrona söker Ställföreträdande Chef
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.

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 2018-01-07
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Mikael Rydh visar sin målning ”Söndag”, olja på trä. I bakgrunden fler av Mikaels målningar.

Musiken, konsten och kastellet

Det blåser novembersnålt över Söderhamnen i Vaxholm när Mikael Rydh möter mig i sin öppna aluminiumbåt. Lugnt och fint tar
han sikte på Kastellet som tronar över inloppet till den lilla skärgårdsstaden och ett par minuter senare lägger vi till vid en skyddad
stenpir. Kastellet tornar upp sig och de grå stenmurarna ser ogästvänliga ut. Det är svårt att föreställa sig att det kan finnas privatbostäder i den pampiga anläggningen. Men det finns det. Två stycken för att var exakt. I en av dem bor Mikael Rydh, altviolinist i
Kungliga Hovkapellet.
Vid sidan av sitt musicerande i orkesterdiket på Kungliga Operan i
Stockholm ägnar sig Mikael åt att måla tavlor. Nyfiken på detta har
jag bett om att få träffa honom för att prata musik och konst, gärna
i hans hem och ateljé på Vaxholms Kastell. Så blir det också.
Kastellet som tornar upp sig när vi promenerar längs de yttre murarna byggdes under 30 år med start 1833. Dess föregångare var
en fästning som började uppföras 1548 på order av Gustav Vasa.
Den kom att kallas för Stockholms lås efter att ha stoppat både
danskar och ryssar från att i illvilligt syfte ta sig fram till huvudsta-

den. Den revs undan för undan medan det nya försvarsverket konstruerades och slutligen stod färdigt 1863. Mikael berättar att man
ett decennium senare misstänkte att kastellet var hopplöst omodernt
och därför ordnades en provskjutning med den nya tidens räfflade
kanonrör.
– Först sköt man mot murarna med en äldre kanon med runda
kanonkulor. De bara studsade mot murarna. Men den nya spetsiga
ammunitionen skjutna från pansarbåten Hildurs räfflade kanonrör
gick rakt igenom de metertjocka murarna och förorsakade stor
förödelse, säger Mikael.
Därefter förlorade anläggning sin strategiska betydelse och
användes istället för militär utbildning. Numer finns där museum,
serveringar och möjlighet att leka Fångarna på fortet för de som är
sugna på sådant. Mikael guidar runt på den lilla holmen och tar
oss så småningom upp till lägenheten som utgör ett våningsplan av
den östra flygeln som vetter mot Rindö. Där i skydd av de massiva stenväggarna pratar vi om musiken och konsten. Och om det
härliga med att spela i Kungliga Hovkapellet.
– Jag älskar att spela i symfoniorkester också men på Operan får
man spela verken flera gånger. Och det är en underbar repertoar
som man får spela gång på gång. Det är inte så dumt, säger han.

”Oväntat ljus”, olja på trä. Foto: Mikael Rydh

Mikael började på Operan 1999 och känner att kapellet utvecklas hela tiden. Han tycker att de blir bättre och att produktionerna
blir tajtare. Kungliga Hovkapellet kommer dock att få många nya
medlemmar inom en inte alltför avlägsen framtid. För violastämman
väntar ingen omedelbar generationsväxling men i andra sektioner

penna och ett skissblock tillhands. Två av hans favoritgallerier ligger behändigt nära. Galleri Magnus Karlsson i Konstakademiens
hus på Fredsgatan och Wetterling i Kungsträdgården. Ibland får
han sällskap av sin faster, Kerstin Rydh som är yrkesverksam konstnär. Hon är också scenograf och skulptör.
– Min faster är min stora inspirationskälla när det gäller konst.
Han tecknade mycket som barn men det avtog i takt med att
musiken tog allt mer av hans tid och intresse. Det var först 2010
som han bestämde sig för att sätta igång och måla. Han köpte ett
staffli och satte igång. Han delar sitt konstintresse med två av sina
bröder.
– Vi träffas en eller två veckor varje sommar. Då har vi målar-camp.
Det är jag, min faster och mina bröder. Vi hyr eller lånar något
ställe där vi lagar mat och målar. Då fungerar Kerstin som vår
mentor. Det är kul att inte vara ensam.

”Kvinna mot vägg, olja på trä. Foto: Mikael Rydh

ser det annorlunda ut.
– Massor av violinister kommer att gå i pension de närmaste åren.
Det kommer att bli mängder av provspelningar.
Mikael betonar vikten av att behålla känslan i gruppen. Kungliga Hovkapellets själ måste vårdas och traditionen som går långt
tillbaka i tiden måste bibehållas.
– Den här orkestern har spelat oavbrutet sedan början på 1500-talet. Det är en kedja där alla musiker har länkat i varandra, i snart
500 år.
Det är en hissnande tanke att varje enskild musiker utgör en länk
till en tidigare musiker som i sin tur har fört vidare kunskap från sina
föregångare och att det har
pågått ända sedan 1526 då
kapellet omnämns i hovstatens
räkenskaper. Det är riktigt
mäktigt!
Mikael säger att han har en
magisk arbetsplats och att
man ständigt blir överraskad
på Kungliga Operan. Han
talar om sina tonsättarfavoriter
Strauss, Verdi och Wagner.
Och om känslan när Tosca
drar igång. Men det är inte
bara musiken utan också
dekoren, magasinen och
tekniken. Allt ger en speciell
känsla.
– Det är kul att gå till jobbet!

Staffliet Mikael köpte på Blocket.

Det tar en stund att ta sig
från Kastellet till operahuset
vid Strömkajen. Under delade
arbetsdagar finns inte tid till
att ta sig fram och tillbaka.
Den lediga eftermiddagen
mellan repetition och föreställning får ge utrymme åt andra
saker. Då övar Mikael eller så
ägnar sig han åt sitt konstintresse. Han går på muséer
och utställningar, gärna med

Egentligen har Mikael inget emot ensamheten. Han säger att det
är som att öva och det kan ju alla musiker.
Ganska tidigt i konstnärskarriären, år 2013, hade han tur (han
utrycker sig så) att få vara med på Liljevalchs vårsalong.
– Jag fick med fem bilder. Det var fantastiskt kul!
Några år senare, 2016, hade han en egen utställning i Vaxholm.
Det var den lokala konstföreningen som arrangerade och lokalen
som användes var det gamla rådhuset.
– Det var mycket jobb. Jag ställde ut närmare 50 tavlor. Och jag
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Fönsternisch i Mikaels ateljé och övningsrum.

sålde en hel del. Det är en speciell sorts bekräftelse att någon kan
tänka sig att ha det jag har målat på väggen. Musiken är flyktig
och försvinner i samma stund som man har släppt tonen. Visst finns
minnet av den kvar men konsten finns där fysiskt, hela tiden.
Vi pratar om skillnaderna i att vara orkestermusiker och att vara
konstnär. Om övningen, om förberedelserna, om att arbeta ensam
och i grupp. Orkesterns roll i orkesterdiket är att understödja
dramat, handlingen, arian och dansen. Orkestern färgsätter och
förstärker men är sällan i ensamt fokus.
– Det är ungefär som altfiolens roll i orkestern. Då kan det var skönt
att få lyfta sitt måleri upp i ljuset.
I arbetsrummet som fungerar både som övningsrum och ateljé
står staffliet och på väggarna hänger några av hans målningar.
Motiven han jobbar med för tillfället är mestadels kvinnor, gärna
målade bakifrån och aldrig i helfigur. Han säger att han gillar att
göra ansikten, hår och nackar. Modellerna är företrädesvis hans
fru, grannarnas barn, vänner eller kollegor. Eftersom det är svårt
att få någon att sitta modell under en längre tid riggar han upp
fortsättning på nästa uppslag

Vi anställer
frilansande
musiker och
sångare!

CHEFSDIRIGENT
DANIEL HARDING
SÖKER
STÄMLEDARE FLÖJT

Ansök 15 januari - 26 februari 2018
Information om Musikalliansen och
hur du ansöker finns på

PROVSPELNING 25-27 JANUARI 2018
Ansök senast den 11 december 2017
via srso.se

www.musikalliansen.org
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Ny opera i operan

Akustiker för den omfattande
ombyggnationen av operan
i Stockholm

Konsulter i akustik
och AV-teknik

www.artifon.se

fortsättning från föregående uppslag

Från Kastellets utkikstorn kan man skåda ut över öarna kring Vaxholm och sikta Globen i sydväst.

fotolampor och tar bilder ur alla tänkbara vinklar, gärna med en
dramatisk ljussättning.
Egentligen börjar skapandet med ett annat hantverk än själva
måleriet. Han köper måttbeställda mdf-skivor som sedan måste
behandlas för att kunna fungera som pannåer. De ska slipas och
isoleras med vinylharts för att sedan beläggas med gesso i flera
lager så att de inte suger åt sig oljefärgen han målar med.
– Om man inte har inspiration till att måla så kan man alltid hålla
på att göra pannåer.
Han låter färger och penslar stå framme så att det ska vara en kort
startsträcka när han får tid till att måla. För man måste ha tid. Det
får inte vara någon tidspress. Men har han en ledig förmiddag så
passar han på. Det gör honom glad och lugn och det ger honom
en underbar känsla, som han utrycker det.
– Jag vill gärna göra en utställning till. Nu jobbar jag med att göra
nya verk och att bli bättre. Musiken kommer ju först så det här får
jag göra i mån av tid.
Mikael har många samtida konstnärsfavoriter. Han nämner de
svenska konstnärerna Susanne Johansson och Tommy Hilding. En
annan favorit är Amy Bennett som är amerikanska och känd för
att hon bygger upp extremt detaljerade modellandskap som hon
sedan målar detaljer ur. Av svunna tiders målare nämner han Goya
och Velazques.
– Det är lite som musik. Ett tag snöar man in på en sorts musik eller
ett konstnärskap och sedan väljer man något annat.
Mikael är full av kunskap som han gärna delar med sig av och
jag lär mig massor om skillnaderna mellan att måla i akvarell och
i olja. Jag får veta hur man bygger upp färgerna i olika lager och
om olika torktider färgerna har beroende på pigment. Jag får också
ytterligare en rundtur. Den här gången runt öns utsida med avslutande uppstigning i det höga utsiktstornet. Väl uppe tittar Mikael ut
över nejderna. Han är lång och vältränad. Han verkar oberörd.
Själv försöker jag dölja det faktum att jag har maxpuls och andnöd.
Antagligen förgäves. n
Den som är nyfiken på att se fler av Mikael Rydhs målningar kan surfa in på
hans hemsida: mikaelrydh.se
Jonas Nyberg

www..olaﬀaren.se

LJUDKABIN

Ljudisolerade övningsrum
som man monterar själv

JULKLAPPSTIPS: Trumpetstrumpor,

öjtmugg, tubaslips, klarinettmagnet,
hornkeps, pianohalsduk, olkakform,
oboepin, Bachservetter, fagottpenna,
G-klavshalsband, musikerkaﬀe, notljus,
basharts, Mozartskasse, trombonblock,
cellonyckelring, kazoo, chokladdyglar,
sa
saxofonglas, basklavsörhängen, tuner,
gitarrsudd, altklavssmycke...GOD JUL!
Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08-668 13 15, mån-fre 11-18 & lör 11-15

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

Tel 0523-22517

Sparta System AB

www.spartasystem.se
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Operasolisten Zorka Hunjak flydde krigets Sarajevo

Historien om en sopran
Zorka Hunjak är sedan mer än 20 år korist på Göteborgsoperan. Hon kom som flykting från Sarajevo under det förödande kriget
på Balkan i början av 90-talet. Ungefär 100 000 människor från det uppsplittrade Jugoslavien fick i Sverige ett nytt hemland.
Att komma till drömlandet Sverige var då, som nu, inte lätt. Från att ha haft en självklar plats i Bosniens kulturliv hamnade hon i
anonymitet och utanförskap. Vägen tillbaka till sitt yrke som operasångerska var lång och plågsam.
Det första man slås av när man träffar Zorka är hennes skratt. Det
är högljutt, pärlande och lyser upp tillvaron för alla inom hörhåll. Det går inte att undvika att bli smittad av det. Hon är ingen
storvuxen människa men hennes energi kompenserar rejält för det.
Hon berättar sin historia med inlevelse, allvar och massor av skratt.
Zorka är född i Makedonien, i den lilla staden Strumica, inte
långt från gränsen till Grekland och Bulgarien. Som 15-åring
flyttade hon till Skopje för att gå på musikskola och studera sång.
Hon gifte sig tidigt och efter ett år på musikhögskolan flyttade hon
till Sarajevo och fortsatte sina musikhögskolestudier där. Hon fick
sjunga lite i kören på Operan i Sarajevo för att dryga ut kassan
och fick till och med sjunga några småroller. Hon avslutade sina
första fyra år på musikhögskolan 1981 och efter det följde två års
diplomutbildning och hon fick fortsätta att sjunga roller på Operan.
När hon hade fått sitt diplom fick hon ett erbjudande.
– Jag var redan sopransolist och hade sjungit Gilda och Rossina
och andra stora roller men nu fick jag ett kontrakt.

bestämde mig för att bli hemma istället. Det blev barn istället för
karriär. Tyvärr har jag inte brevet från Mazel längre för allt blev
kvar i Sarajevo
Hon tycker att hon gjorde ett bra val. Dels har hon aldrig varit
någon karriärmänniska och dels har hon aldrig mått bra av att
resa.
– Om jag skulle ha varit tvungen att turnera hade jag ändå aldrig
kunnat sjunga en föreställning direkt efter resan. Jag tycker att jag
gjorde ett bra val när jag tackade nej till Wiener Staatsoper.
Efter att Zorka berättade att hon blivit erbjuden jobb i Wien fick
hon direkt en fast anställning som solist på Sarajevooperan.
– De tänkte väl att om hon fått jobb i Wien så duger hon åt oss
Zorka var då i 25-årsåldern och var då den yngsta av alla
solisterna på operan. Åren gick och i april 1992 kom kriget till
Sarajevo.

Hennes lärare från musikhögskolan, Blanka Danon Kurpjel,
var oerhört entusiastisk och tyckte att hon skulle provsjunga ute i
världen.
– Hon ville att jag skulle åka till Wien och provsjunga där. Jag
hade inte så bra självförtroende och var inte säker på att det var
en bra idé. Jag gjorde det mest för min lärares skull. Hon åkte till
Wien och provsjöng först för en agent.
– Han sa okej, kom tillbaka i september så ska vi ordna några
provsjungningar
Zorkas professor på musikhögskolan hade en skolkamrat som var
solist på Staatsoper i Wien. De träffades och hon tyckte att Zorka
kunde passa på att provsjunga för dem eftersom hon nu ändå var
i Wien.
– Jag hade inte tänkt så långt och jag var inte alls förberedd på
det! Ska jag verkligen utsätta mig för det här, undrade jag.
Det var en provsjungning för unga solister på operastudion på
Staatsoper. De hade redan avverkat en omgång men Zorka var
ändå välkommen. Hon provsjöng och fick beskedet att hon var
välkommen tillbaka ett par dagar senare för att göra en andra
provsjungning, den här gången på stora scenen.
Efter provspelningen fick hon till sin förvåning veta att hon placerade sig bäst av alla. Hon fick ett brev som var undertecknat av
Lorin Mazel, som då var chefdirigent på Staatsoper, där det stod
att hon var välkommen att börja sin anställning i september samma
år.
När Zorka kom tillbaka hem igen upptäckte hon att hon var
gravid. Det förändrade självklart förutsättningarna.
–Jag mådde jättedåligt under graviditeten och kände att jag inte
kunde åka till Wien. Jag ville verkligen behålla barnet så jag
Bilden: Zorka i sin loge på Göteborgsoperan.

Röken stiger från ett krigshärjat Sarajevo. Foto: Arkviv

Zorka och hennes dotter tog tåget till Makedonien. Pappan blev
kvar i Sarajevo för att vakta lägenheten. Samma kväll när de var
på väg föll bomber över Sarajevo. Zorka insåg att de inte skulle
kunna återvända och att den packning de hade med sig inte
skulle räcka alls. De hade bara packat för en vecka. Det var ju
mest kläder till hennes dotter som i all hast hade kommit med.
– Inga kläder och inga pengar. Jag kunde ju inte stanna hur länge
som helst hos min mamma och min syster. Till Sarajevo gick inte att
resa för alla förbindelser var avklippta.
Hon visste att de inte kunde stanna hur länge som helst hos
familjen i Strumica i södra Makedonien utan att bidra ekonomiskt.
Genom kompisar fick hon tag i strumpbyxor insmugglade från
Italien som hon kunde sälja vidare. Det var mitt i sommaren och
Zorka trodde inte att någon skulle vilja köpa strumpbyxor i högsommarvärmen. Men hon lyckades tillslut sälja av sitt lager genom
snälla kusiner som hade affärer.
– Då fick jag lite pengar att köpa sommarkläder för och jag hade
så att det räckte för att åka till Skopje och kolla om jag kunde få
jobb på operan där.
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en bil som var från Sarajevo och hon knackade på tältet den stod
utanför.
– Det var ett par som hade varit i lägret i 10 dagar men som skulle
få åka till ett bättre boende dagen efter. Jag undrade om de trodde
att jag också kunde få åka med och de lovade att undersöka
saken. De återkom efter ett tag och frågade om jag ville följa med
dem. Javisst, sa jag!
Zorka fick anmäla att hon var släkt med paret för det som erbjöds var ett rum för fyra personer. Ett rum var hursomhelst bättre än
ett tält. Bussar tog dem till Vänersborg och ett studentrum på någon
sorts vårdskola. Det var inte helt idealiskt. Paret var lite äldre och
ville gärna vila på dagarna medan Zorkas dotter helst ville leka.
Det gick en månad och situationen blev ohållbar.
– Jag gick till assistenten och erkände att hon hade ljugit och att
hon inte var släkt med paret. Jag undrade om det gick att hitta en
annan lösning. Assistenten sa lite tvekande att det fanns ett cykelrum
man kanske kunde göra i ordning. Hon frågade om utifall de tog
bort skräp och bråte därifrån, kunde jag då städa rummet. Ja, sa
jag. Jag kan städa den i en hel vecka om det behövs!
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Zorka Hunjak berättar sin historia med både allvar och humor.

I Skopje ville inte operachefen träffa henne på en gång utan hon
ombeddes att komma tillbaka om en vecka. Zorka försökte förklara
att hon var flykting och inte hade pengar att åka fram och tillbaka
en gång till. Men det togs ingen hänsyn till det.
Zorka kände att hon inte kunde fortsätta så här och hon blev
tvungen att hitta andra möjligheter. Hon hade hört talas att man
kunde få komma till Sverige och fick rådet av vänner att gå till en
resebyrå och försöka få tag i biljetter.
– Jag gick till en reseagentur i Skopje och köpte två biljetter. Den
24 juli 1992 åkte vi med bussen.
De kom så småningom in i Polen efter att först ha blivit nekade
inresa vid en gränsövergång men till slut kunde de ta färjan från
Swinoujscie till Ystad.
– När vi kom till Ystad berättade en tolk att vi skulle gå till polisen.
Vi gjorde det och talade om varför vi var här. Vi blev placerade i
en sporthall och där övernattade jag och min åttaåriga dotter med
tusen andra flyktingar.
– Vi hade hört att man skulle få en lägenhet direkt när man kom till
Sverige men jag började misstänka att det kanske inte stämde.
Dagen efter kom bussar och hämtade dem. De hamnade i Skillingaryd, i ett tält. Det regnade in och där fanns ett 20-tal andra
människor.
– Jag är inte så naiv och jag hade kanske inte riktigt trott på allt
som hade sagts om hur bra allt skulle bli i Sverige. Men det här
kändes inte riktigt bra och jag undrade vad vi hade gett oss in på.
Zorka hade lånat pengar från sina närmaste innan hon lämnade
Makedonien för att kunna åka tillbaka om det skulle bli för dåligt.
Men hon var inte beredd att ge upp direkt. Istället gick hon runt i
lägret för att se om hon kunde hitta andra från sina trakter. Hon såg

De fick lite möbler och de flyttade in. De kom att bli där till
december. Då var det dags att flytta igen. Den här gången skulle
de vidare till Billingsfors. Zorka hade fått kontakt med missionskyrkans kör i Vänersborg och skulle sjunga på deras luciakonsert.
Hon försökte skjuta på avfärden och dessutom undrade hon om det
fanns någon musikskola i Billingsfors. Hon försökte förklara att hon
behövde kunna öva för att inte tappa sin röst och sitt yrke.
– De ville inte ändra sig utan jag var tvungen att flytta trots att det
bara var två dagar till luciakonserten. Men de sa att det fanns en
musikskola i Billingsfors.
Det visade sig att de inte skulle till Billingsfors utan till Skåpafors
som ligger sex kilometer därifrån. De kom till en ostädad lägenhet
och allt var stängt. De hade ingen mat och handläggarna hade
slutat för helgen och åkt hem. Det var fredag eftermiddag och allt
kändes hopplöst. Men de fick hjälp av andra flyktingar från Bosnien
och Zorka kunde handla lite mat för sparade pengar så att de och
den familj de skulle dela lägenheten med klarade sig över helgen.
Zorkas dotter fick gå i skolan men hon själv fick ingen undervisning
i svenska. En månads matlagningskurs fick hon men det gav inte
så mycket. Hon kände sig maktlös och alla initiativ hon tog ledde
aldrig någonstans.
– Jag var van att ha mitt liv i mina egna händer men nu blev jag
totalt nollad. Jag var bara en siffra i nån sorts byråkrati.
De blev kvar i Skåpafors i över ett år. Affären i byn var alldeles för
dyr så de åkte till Trollhättan och storhandlade. De fick pengarna att
räcka genom att laga mat tillsammans med den andra familjen.
Zorka hade tur att få kontakt med Säffleoperan genom Frida och
Åsa Bergh och deras pappa Einar Bergh som startade operan i mitten 70-talet. Där fick hon sjunga i kören i en föreställning. Hennes
dotter fick vara med som statist. De blev hämtade på fredagarna
och körda till Säffle där de repeterade hela helgen för att sedan bli
skjutsade tillbaka på söndagen. I tre månader spelade de Rövarna
av Offenbach.
I december 1993 insåg hon att nästan alla andra flyktingar hon
kände hade flyttat vidare efter att ha fått uppehållstillstånd men att
hon inte hade fått något som helst besked. Hon lyckades få träffa
handläggare på migrationsverket och då visade det sig att myndigheterna att hittat ett inresevisum till Israel i hennes pass, Visumet var
giltigt till 1994.
– Jag förklarade att jag hade varit där på turné med sarajevoope-

ran 1990 och inget annat. Kanske trodde de att jag hade sökt
asyl där och inte fått det och att det var därför som jag hade åkt
till Sverige istället. Men när de förstod att jag inte gjort något fel så
fick jag uppehållstillstånd samma dag.
Zorka flyttade till Vänersborg där hon kände andra som bodde.
Hon började lära sig svenska och blev anvisad ett beredskapsjobb
på Samhall. Hon frågade vad hon förväntades göra. Hon skulle
sy.
– Herregud, tänkte jag. Jag har aldrig kunnat sy! Men jag lärde
mig till slut och lärde mig faktiskt att sy bra gardiner.
Nu var inte sömmerskeyrket riktigt hennes vision för framtiden och
hon lyckades istället få arbeta på musikskolan i Vänersborg. Men
Zorka är sångerska och hon ville få möjlighet att utöva sitt yrke. På
arbetsförmedlingen visade handläggarna ingen som helst förståelse.
– De sa att de inte kunde bygga ett operahus i Vänersborg åt mig.
Jag sa att jag inte förväntade mig det men att jag behövde hjälp
med att få kontakter till de operor som finns i Sverige. Men jag fick
ingen hjälp och det hände ingenting.

Zorkas arbetsplats sen drygt 20 år. Foto: Mats Bäcker

Hon bestämde sig för att ta saken i egna händer och på krokiga
vägar genom bekantas bekanta fick hon numret till Ingemar Juhlin
som då var personalhandläggare på Göteborgsoperan. Hon
ringde och på stapplig svenska berättade hon vem hon var. Hon
fick reda på att hon var välkommen att provsjunga och i januari
1995 gjorde hon sin audition på operan. Det gick bra men hon
fick reda på det att just då inte fanns några tjänster. Det gick en
tid. Sedan ringde hon tillbaka igen.
– Vad var det jag provsjöng för, undrade jag i telefon. Ingemar sa
att det var för solistroller så jag sa: Anmäl mig till kören också!
I mars samma år skulle hon provsjunga för Göteborgsoperans kör.
Hon hade fått nya noter men hon hade svårt att memorera dem.
– Jag kunde inte lära musiken mig utantill Jag var nog så stressad
och chockad av kriget och flykten. Det kändes som om min hjärna
inte kunde ta till sig något nytt alls. Innan hade jag fotografiskt
minne och aldrig några problem att snabbt studera in nya verk.
Hon skulle sjunga Oscars aria ”Pagens visa” ur Maskeradbalen av
Verdi. På bussen från Vänersborg satt hon och desperat försökte
memorera den italienska texten. Dessutom bad hon en stilla bön att
hon skulle förstå vad de skulle säga till henne. Hennes svenska var
inte alls bra.
Provsjungningen gick bra men hon hörde ingenting efteråt. Det
var året då Göteborgsoperan flyttade från Storan till det nya operahuset och hon tänkte att det kanske var därför som de inte hörde av
sig. De var säkert upptagna med flytten.
– Jag pratade med mina vänner i Vänersborg och beklagade
mig över att jag inte har fått höra något. Jag sa att om de inte tar

mig är de dumma
huvudet.
I början på juni kom
äntligen brevet från
Göteborgsoperan.
Zorka var välkommen
att börja sitt provår
och anställningen
började första juli.
Ungefär där slutar
Zorkas flyktingtillvaro och berättelsen
om densamma. Hennes dotter fick växa
upp väldigt fort och
fick ta mer ansvar än
vad hon kanske borde ha fått. Pappan
överlevde inte kriget
men Zorka berättar
inte mer om det. Trots
att Zorka berättar
livfullt och färgstarkt På sin plats i körlogen gör sig Zorka redo.
med massor av kvittrande skrattsalvor lyser sorgen igenom. Det är
lätt att förstå att det finns mycket osagt och att hon håller mycket för
sig själv. Men det finns ingen självömkan, bara en försiktig kritik
mot hur hon som musiker tagits emot i sitt nya hemland.
– När man som sångare och musiker väl får stanna i Sverige måste
arbetsförmedlingen ha en koppling till de institutioner som arbetar
med musik. En kollega till mig som hamnade i Stockholm fick all
hjälp med att åka till provsjungningar. Men i Vänersborg och på
mindre orter finns ingenting.
Hon berättar att hon mådde både fysiskt och psykiskt dåligt av
att inte kunna öva och över att inte kunna hålla igång sitt musicerande. I Vänersborg fick hon hjälp att av Betlehemskyrkan som gav
henne en nyckel så att hon kunde få använda deras piano när hon
ville det. Det betydde enormt mycket. Zorka säger att hon annars
hela tiden var hänvisad till sina bosniska medflyktingar och att
utanförskapet blev både språkligt och socialt
Zorka menar att Symf
borde kunna göra
mer för att lotsa nyanlända musiker rätt
och hjälpa till med att
förmedla kontakter.
Alla insatser är viktiga
och inga insatser är
för små. n
Jonas Nyberg
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Frilansavdelningen
Frilanstelefon: 08-693 03 36 (telsvar)
E-post: frilans@symf.se

Frilanskollegor!
Så är vi inne i november och kylan börjar komma krypande över
hela vårt avlånga land. Kryper av olust gör det också när man
får ta del av alla fullkomligt avskyvärda berättelser under #metookampanjen och i dess kölvatten. Skådespelarna startade och kort
därefter följde 653 kvinnliga sångare i uppropet #visjungerut.
Kollegor som utsatts/utsätts för fruktansvärda kränkningar. Låt oss
alla hjälpas åt att ta höjd för att stoppa detta maktmissbruk och de
sexistiska attityder som finns inom vår bransch. Nu är det scenkonsten som får detta på sig men jag är övertygad om att detta finns
inom många branscher: sjukvården, universiteten, den politiska
världen, med fleral. Faktiskt gick över 4000 kvinnliga jurister, precis
i skrivandets stund, ut med uppropet #medvilkenrätt. Man skulle, i
fallet med scenkonsten, kunna säga att det skapas grogrunder när
man underfinansierar så att allt färre jobb finns, medan utbildningssidan snarare ökar. Låt oss agera direkt och hjälpa våra kollegor att
säga ifrån, men också genom att påverka politiker att skapa mer
resurser för vår viktiga verksamhet.
Det kommer fler och fler frågor kring hur man gör för att starta egen
firma och hur mycket man ska fakturera. Rent generellt ger jag
rådet att ta ut gaget som lön då det är många osynliga förmåner
man erhåller vid en anställning, var sig den är fast eller tillfällig.
Om du ska fakturera är det rimliga att lägga på betydligt mer än
de 28,97 % som utgör de så kallade sociala avgifterna. Vill du ha
del av en tjänstepension, som de flesta anställda idag har, måste
du lägga på ytterligare 4,5 %. Allt detta görs på överskottet du har
i din firma, alltså efter de kostnader som du har för inkomsten. Du
som har startat eller funderar på att starta en firma – gå in på skatteverkets hemsida www.verksamt.se. Där finns allt du behöver veta
och hur du ska gå tillväga. Vidare finns gratis kurser på många
orter i enkel bokföring. Om man bara har några få gig per år som
kräver att du fakturerar finns det ett antal firmor som gör detta åt dig
mot en avgift. De fakturerar och betalat in skatter åt dig och du får
en utbetalning på din nettolön. Frilansavdelningens styrelse diskuterar fortlöpande hur vi ska kunna stötta egna företagare och hoppas
kunna komma med förslag på ett mer aktivt stöd för er därute inom
en snar framtid.
Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid är en ständigt pågående kamp som vår outtröttlige vice ordförande i Symf, Anna-Karin
Simlund, kämpar på med dagligen. Nu har politikerna i Stockholm
backat från nedläggningshoten men kravet är dock att man måste
lämna in ett schema 2 veckor innan för att få sin barnomsorg. Detta
skapar problem för de som blir uppringda kvällen före om jobb.
Tidigare fanns det en pool med timmar som man kunde ringa in
vid akuta jobbtillfällen. Denna poolmöjlighet är nu borta i Stock-

holms stadsdelsnämnder. Vi måste finna en lösning på detta. Har
du idéer på hur man skulle kunna konstruera ett flexibelt system för
oss frilansare som samtidigt tar hänsyn till alla arbetstagares rätt
till framförhållning i sitt arbetsliv, skriv till oss. Frilanstyrelsen arbetar
vidare i frågan.
Det rör på sig i samhället vad gäller roller och villkor i arbetslivet.
Vår bransch är långt ifrån fredad! Yrkesrollen kan komma att
omdefineras, det har redan på vissa områden, och våra arbetstider, vilodagar och överspelningstid är ständigt satta under lupp av
ledningarna för våra hus och spelplatser. Låt oss lyssna och notera
vad som rör sig och skicka in till oss i förbundet så att vi bättre kan
förbereda vårt arbete. För det är ett ständigt arbete.
Ett annat ständigt arbete är att höja kvaliten på våra utbildningar
så att vi kan tillfredsställa marknaden med musiker utbildade vid
våra svenska läroanstalter. Arbeta lokalt och slåss för de kommunala musikskolorna, för den ”långsamt komponerade” musiken och
glädjen att få spela och sjunga tillsammans. Det är otvivelaktigt en
av de bästa mediciner vårt samhälle kan ta för att motverka allt från
rasism till utbrändhet. Sjung och spela nu av hjärtans lust in alla de
fina högtider vi har framför oss. Håll fanan högt och tolerera inga
övergrepp! n
Sten Dereman
tf ordförande avdelning 14, Frilans!

Behöver du anställa
professionella musiker?
De hittar du i Frilanskatalogen
www.symf.se

Kunskap ger pengar!
Är du medlem i Unionens a-kassa är det bra att veta följande:
Om du har ett arbete just nu - bra!
Be din arbetsgivare om ett kontrakt eller avtal och skicka en kopia till oss.
Du har precis avslutat ett arbete - ok!
1. Gå till Arbetsförmedlingen och anmäl att du söker nytt arbete så
skickar vi information till dig.
2. Be din arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg. Enklast fyller arbetsgivaren i det på www.arbetsgivarintyg.nu och skickar det till dig.
När du har godkänt arbetsgivarintyget skickar du det direkt till oss.
Tjänsten kräver att ni båda har BankID.
3. Gå in på vår hemsida och logga in på Mina sidor för att fylla i kassakort. De ingår i din ansökan! Ring om du behöver papperskassakort.

Du hittar mer information om a-kassa och kulturarbete på vår hemsida
unionensakassa.se/kulturarbete. Har du frågor kan du skicka ett
meddelande på Mina Sidor. Du kan också ringa oss på 0770-77 77 88.
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VARANNAN
MUSIKER ÄR
HÖRSELSKADAD!
EAR GUARDIAN
är appen som hjälper

CHEFSDIRIGENT
PETER DIJKSTRA
SÖKER

dig att inte bli en av dom.

SÅNGARE TILL VIKARIEPOOL
TENOR, BAS 1 OCH BAS 2

Ladda ner från App Store
(iOS) och mät hur mycket
av rekommenderad
dagsdos ljud du
förbrukar under en
repetition eller hur lång
tid du kan öva utan
att påverka hörseln.

PROVSJUNGNING 7 MARS 2018
Ansök senast den 12 januari 2018
radiokoren.se
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NYA MEDARBETARE
SÖKES
50

Vi är stolta över att under
år
ha varit Sveriges ledande musikhögskoleförberedande utbildning.
Inom de närmsta åren kommer flera
tjänster utlysas.
Är du en våra blivande kollegor?

CHEFSDIRIGENT
DANIEL HARDING
SÖKER
TUTTI CELLO

PROVSPELNING 15 –16 MARS 2018
Ansök senast den 22 januari 2018
via srso.se

Se hemsidan för ytterligare info och kontakt:
MU S I K KO N S E RVATO RIE T.CO M

Spetsutbildning • Riksintag
K LA S S IS KT | J AZZ | FOLK | KO M POSITIO N

Skjut inte på skyddsombudet!
Arbetsmiljölagen ställer krav på att det ska finnas ett fungerande och systematiskt arbetsmiljöarbete på svenska arbetsplatser. Finns
inte det måste det åtgärdas. Skyddsombuden kan ställa krav och trycka på. Men de kan inte hållas ansvariga för brister på arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som ansvar för arbetsmiljön, så skjut inte ditt skyddsombud. Hjälp och stötta det istället.
Skyddsombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda.
De fungerar som arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor
både för ordinarie och inhyrd personal.
Utse skyddsombud
Skyddsombud utses av den fackliga organisation som har eller
brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns ingen sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud. Ofta utser de
fackliga organisationerna även regionala skyddsombud.
Uppdraget
Skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka arbetsmiljön både när det gäller trivsel och fysiska risker och bevaka att
arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Skyddsombud
har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget med bibehållen
lön. Skyddsombud ska få möjlighet att ta del av sådant som rör
arbetsmiljön, delta i utbildningar och har rätt att vara med när man
ändrar om eller planerar nya lokaler. Uppdraget handlar också om
att försöka skapa ett bra samarbetsklimat mellan arbetsgivare och
arbetstagare så att arbetsmiljöfrågorna kan få en framträdande
plats. Om arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagen kan en anmälan göras till Arbetsmiljöverket.
Utbildning
Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att det nya
skyddsombudet får den ut bildning som behövs för att klara sitt
uppdrag. Symf, Musikerförbundet, Teaterförbundet och Svensk
Scenkonst ordnar varje höst en branschanpassad utbildning för
både chefer och skyddsombud under namnet TMA. Håll utkik efter
den. Det finns också andra kurser, exempelvis Bättre arbetsmiljö –
BAM som Prevent anordnar. Den utbildningen ger grundläggande
kunskap om lagar och regler om arbetsmiljö och lär ut en metod för
att arbeta med både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på
arbetsplatsen.

Huvudskyddsombud
På större arbetsplatser kan fler än ett skyddsombud utses och i så
fall ska ett av dessa utses till huvudskyddsombud. Om det finns en
skyddskommitté har huvudskyddsombudet i regel en plats i den.
Skyddskommitté
I skyddskommittén ska arbetsgivaren och arbetstagarens representanter komma överens om de stora dragen i arbetsmiljöarbetet. Det
handlar om övergripande och principiella frågor. Om arbetsgivare
och arbetstagare inte kommer överens där kan Arbetsmiljöverket
kallas in.
Skyddsombudsstopp
Om arbetsmiljön är sådan att det är fara för arbetstagares liv kan
skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas. Det kallas
skyddsombudsstopp och gäller tills Arbetsmiljöverket har tagit ställning i frågan.
Fundera på din egen roll
Bara för att det finns ett skyddsombud på din arbetsplats betyder
inte att du själv är utan ansvar. Alla chefer, musiker, korister, solister,
dirigenter, tekniker och administratörer har ett ansvar för att arbetsmiljön ska vara så bra och säker som möjligt. Vi måste hjälpas åt.
Ett bra sätt att värna om arbetsmiljön är att börja med sig själv.
Bidrar du till trivseln eller inte? Hälsar du på alla kollegor? Är du
uppmuntrande eller fördömande? Du kanske själv är ett arbetsmiljöproblem. Det är inte alltid så lätt att se sin egen roll men det finns
anledning att reflektera över hur vi själva kan göra arbetslivet bättre
för andra.
Stötta ditt skyddsombud
Det är ingen lätt uppgift att vara skyddsombud. Ofta hamnar man i
kläm mellan kraven från arbetskamraterna och en inte helt ovanlig
tröghet hos sin arbetsgivare. Ditt skyddsombud behöver mycket stöttning. Och kärlek! n
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Stipendier

för förkovran och utbildning
av sångare, dansare, musiker och
andra som varit verksamma på
Drottningholms Slottsteater

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

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser stipendier för
sångare, dansare, musiker och andra konstnärskategorier
samt teknisk personal som har varit verksamma på
Drottningholms Slottsteater.
Stipendierna skall gå till förkovran och utbildning
inom yrket, företrädesvis inom slottsteaterns
repertoarområde. Hur stipendiet använts skall redovisas
i efterhand. Meddelande om beviljade stipendier
lämnas under våren 2018.
Stipendier kan också sökas för vetenskapliga
forskningsarbeten som är relevanta för
Drottningholmsteaterns verksamhet.
För dessa arbeten skall en namngiven referens anges.
Skriv en kortfattad beskrivning, max en A4,
om vad stipendiet skall användas till och skicka den
till Drottningholmsteaterns Vänners kansli,
Box 6, 178 02 Drottningholm eller e-post till
dtv@drottningholmsteaternsvanner.se senast den
30 januari 2018.

DROTTNINGHOLMSTEATERNS VÄNNER

www.drottningholmsteaternsvanner.se
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SVERIGES NATIONALORKESTER SÖKER

1st Violin tutti TVÅ TJÄNSTER
Tillsvidareanställning med provår enligt överrenskommelse. Provspelning äger rum 3-4 januari 2018 i Göteborgs
Konserthus. Ansökan med CV skall vara oss tillhanda via mail senast 3 december 2017 till: tuttiviolin1@gso.se

2nd Violin tutti TVÅ TJÄNSTER
Tillsvidareanställning med provår enligt överrenskommelse. Provspelning äger rum 22-23 januari 2018 i Göteborgs
Konserthus. Ansökan med CV skall vara oss tillhanda via mail senast 22 december 2017 till: tuttiviolin2@gso.se

LÄS MER PÅ GSO.SE/JOBB

Göteborgs Symfoniker – en del av

Projekt för ökad mångfald
Den 18 oktober deltog jag som representant för Symf, i ett
projekt för nyanlända i samarbete med Kulturakademin Trappan
i Göteborg. I projektet ”för ökad mångfald inom scenkonst,
musik, film, tv samt radio 2017” deltog 27 nyanlända som alla
varit professionellt yrkesverksamma inom bland annat scenkonstområdet och som alla har långt mer av utbildning och erfarenhet än vad som framgått i arbetsförmedlingens system
Projektet har till syfte att institutioner, fria professionella grupper samt
film, tv och radio ska få tillgång till de professionellt utbildade inom
scenkonst, film, tv och radio som kommer till Sverige och även för
de som redan befinner sig här men inte har funnit sin väg in på
arbetsmarknaden. De professionellt verksamma ska bli insatta i hur
den svenska arbetsmarknaden och de olika systemen som den är
förknippade med fungerar. Projektet vill också att de som arbetar i
Sverige ska få kännedom om hur arbetsmarknaden och konst- och
kulturlivet i stort fungerar i andra länder.
Tillsammans med representanter för Svensk scenkonst, Teaterförbundet och A-kassan så berättade vi om våra respektive verksamheter
och hur vi samarbetar. Fyra tolkar hjälpte till med översättningen
som i huvudsak var på arabiska. Det blev förstås jubel när jag
berättade att jag sjungit arabisk musik! Jag var den enda representanten som var fackligt aktiv och samtidigt yrkesverksam, vilket

jag förstod var näst intill en omöjlig situation i deras hemländer.
De berättade hur svårt det är att som nyanländ få information om
våra institutioner. Både var de finns, hur man får kontakt och hur hur
det ser ut med kriterier och utbildningar inom vår bransch.” Det är
som ett filter mellan oss och institutionerna”, berättade en man för
mig. Han hade varit både känd och uppmärksammad scenograf i
sitt hemland. ”Jag vet inte hur jag ska komma i kontakt med någon
scenograf i det här landet”.
Mötet berörde mig djupt och som facklig organisation upplever jag
att det finns en hel del vi kan göra för att hjälpa till mer. Vi kommer
se över informationen om Symf på vår hemsida och skriva den på
flera språk. Vi måste se till att det finns sammanställda listor över
landets professionella operahus. orkestrar och länsmusik med kontaktuppgifter. Och jag föreslår vidare att de stora institutionerna har
en mångfaldhetsdag där nyanlända som varit professionellt yrkesverksamma får en möjlighet att, tillsammans med tolk, besöka våra
arbetsplatser. Ett besök som skulle kunna vara ett par timmar så att
de i lugn och ro kan få fråga om utbildningar och hur verksamheten
inom just deras yrkesområde fungerar i Sverige. Hur gör man för att
söka sig in i sin bransch i det nya landet? Om du som medlem har
ideer och tankar – kontakta oss! n
Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande

Instrumentavtalet utvecklas
Symf och svensk Scenkonst har fortsatt att förhandla om ersättning
för instrument och fodral. Det är glädjande att vi nu ha kommit
överens om att man från och med 1/1 2018 även kommer att få
ersättning för fodral som är så nödvändiga. För varje instrumentgrupp, enligt den ersättningsmodell som gäller från och med 1/1
2017, kommer det att utgå en fast ersättning per månad.

så där kommer ingen ytterligare ersättning att utgå.
Glöm inte att försäkra era fodral och räkna in värdet i försäkringsbeloppet
Vi är glada för att vi kunnat tillföra er ytterligare ersättning utöver
märkets nivå och få en tydligare bekräftelse på värdet av att vi
tillhandahåller arbetsredskap själva. Det
STRÅKSTUDION
reviderade instrumentavtalet i sin helhet finns
VIOLINATELJÉ
på hemsidan. n
Gunnar Jönsson

Violinbyggarmästare
Michael Wallmo

Trasig cello efter flyg till Chicago O’hare

Tanken är att man ska kunna köpa ett fullgott fodral som skyddar
instrumentet men om man önskar köpa en exklusivare variant få
man bekosta detta ut egen plånbok.
De olika summorna är framförhandlade utifrån ett medelvärde av
vad ett fodral kostar och skall över tid ge en rimlig ersättning.
I och med detta så kommer också eventuella reparationer av fodralen, till exempel byte av blixtlås, att bekostas av arbetsgivaren.
För de visstidsanställda så ingår fodralersättningen i dagsbeloppet

Tegnérvägen 5b
802 67 Gävle
073-5150992
michael@wallmo.com
ww
www.thebowstudio.com
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symfoni, Alströmergatan 21
112 47 Stockholm

1 1 0 9 8 0 1 0 0

Expertis, värderingar och handel.

Violoncell byggd av Sebastian Skarp
Sebastian Skarp Violinateljé, Regeringsgatan 72, 111 39 Stockholm.
Tel: 08-22 24 20, www.sebastianskarp.se

