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Ibland hörs det sura röster som beklagar
sig över att facket inte gör någonting.
Det pyr små missnöjen, märkligt nog mest
bland de som inte ens är med i facket.
Men facket gör massor, onödigt nog
mest i det tysta. Vår förtroendevalda
förhandlar, samverkar, går skyddsronder, rättar felaktiga arbetstidsscheman,
förebygger brott mot semesterlagen,
och arbetstidslagen. De ser till att deras
kollegor får höjd lön, får rätt lön, blir
rehabilterade efter sjukdom, får instrumentersättning och friskvårdsersättning. Listan
kan göras hur lång som helst på alla
insatser som görs utan att de själva får
någon ersättning att tala om.
Ändå gnälls det i bakgrunden. Det kan ta
knäcken på den bästa.
Vi måste helt klart bli bättre på att informera om allt våra fackligt aktiva gör så
att de får framstå som det de faktiskt är:
Vardagshjältar!
Jonas Nyberg
Redaktör
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På upploppet

– med ännu en avtalsrörelse och frågor kring nya regioner
När jag skriver detta så har jag tappat
räkningen på hur många krönikor det blivit
under åren, men däremot vet jag att det
återstår tre innan jag lämnar mitt uppdrag i
samband med nästa års förbundsmöte. Det
har varit en spännande tid, med både medoch motgångar, men den samlade bilden
är att Symf behövs, nu och i framtiden. Inte
minst ska vi vara nöjda med att vi idag
både hörs och tas på allvar i debatten kring
frågor som gäller framtiden för de verksamheter vi arbetar inom och de konstformer vi
representerar.
Det kommer säkert att kännas ovant att
lämna en verksamhet som präglat mitt liv
under många år, men efter att i våras fått
uppleva hur skört livet kan vara är det dags
att skruva ner tempot och konstatera att det
är helt rätt att lämna över.
Men innan dess har vi ett nytt verksamhetsår, med nya utmaningar. Vårt nuvarande
centrala avtal löper ut i mars 2017, och
förbundsstyrelse och kansli har redan inlett
arbetet inför de kommande förhandlingarna. I november hålls ett avtalsråd, dit alla
avdelningar är kallade.
Vilka blir då de stora frågorna i avtalsrörelsen? De partsgemensamma arbetsgrupper som det förra avtalet resulterade i ska
behandla arbetstidsavtalet, praktikavtalet,
avtalet om facklig förtroendeman samt avtalsutformning. Min tro är att arbetstidsfrågor
och avtalets utformning kommer att vara de
tyngsta ämnena i förhandlingarna.
Arbetstidsfrågorna drevs hårt av arbetsgivarparten Svensk Scenkonst (SvS) under
den förra avtalsrörelsen. Motivet var i första
hand inte att vår nuvarande reglering för
musiker sågs som ett problem, utan det
handlade om att åstadkomma ”likalydande
avtal” för alla anställda inom branschen.
Det återstår att se vilka arbetsgivarsidans
yrkanden nu kommer att bli.
Kommer exempelvis förslaget om att kunna
genomsnittsberäkna dygns- och veckovila

tillbaka? Det är ett bra exempel på att SvS
försöker sätta en fyrkantig plugg i ett runt
hål.
Att åstadkomma likalydande avtal på den
punkten med hjälp av en genomsnittsberäkning av viloperioder i vårt avtal tar inte
hänsyn till behovet av kontinuitet i den egna
övningen, vi vet ju alla att framför allt veckovilan i de flesta fall används till egen övning
och förberedelse. Ett sådant förslag främjar
inte verksamheternas långsiktiga kvalitet.
Vi ska också arbeta mot ett avtal som är
tydligt i att arbetstiderna inte lever ett eget
liv utan tydligt kopplas till arbetsmiljölagens
bestämmelser.
När det gäller avtalets utformning handlar
det om två saker, dels det redaktionella,
dels frågan om parternas ställning. Att ta
fram ett tydligt och textmässigt entydigt avtal
är inget kontroversiellt. När det gäller parternas ställning är vår principiella inställning
”ett avtal, tre parter”. Det synsättet utmanades i den senaste förhandlingsomgången,
och här måste vi, liksom Musikerförbundet
och SvS, vara tydliga med vårt synsätt och
våra positioner. Dessutom återstår det att
se hur SvS kommer att förhålla sig, deras
personal är till stor del ny, och i dagarna
kom besked att man söker en ny förbundsdirektör.
En annan fråga av stor vikt för framtiden
är förslaget om nya storregioner. Kulturfrågorna i stort fick ett ytterst begränsat
utrymme i Indelningskommittens* förslag,
och här måste vi komma med i den debatt
som börjar föras kring konsekvenserna för
inte minst scenkonsten. Om vi exempelvis
ser på den föreslagna Svealandsregionen
och de institutioner som finns där idag så
måste staten ta sitt ansvar och utnyttja sitt
helikopterperspektiv för att skydda den
kulturella infrastrukturen. Om inte riskerar
placeringen av storregionens institutioner
att avgöras genom en maktkamp mellan de
städer som idag har scenkonstinstitutioner.
Regionfrågan kommer att vara prioriterad

de närmaste åren, både i vårt eget arbete
och genom samarbetet i KLYS.
Hur Symf ska organiseras i framtiden är en
fråga som lyftes på förbundsstyrelsemötet i
augusti. Dels gäller det kansliet, där vi idag
har en mycket väl fungerande temporär
lösning med vice förbundsordföranden
som verksamhetsledare, men vi kan inte
långsiktigt förlita oss på en sådan ordning. Det gäller också förbundets förmåga
att långsiktigt stå på egna ben. Styrelsen
kommer att arbeta vidare med detta, och
målsättningen är att ta fram ett underlag till
2017 års förbundsmöte. Den nuvarande
styrelsen kommer dock inte att lägga något
skarpt förslag. Anledningen är att majoriteten av mandaten i förbundsstyrelsen löper
ut, och det vore därför fel att binda upp en
kommande styrelse med ett beslut.n
Ha en bra höst!

Bo Olsson
förbundsordförande

*Indelningskommittén är den statliga utredning
som har fått regerings uppdrag att föreslå en ny
regionindelning.
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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 ett avtal
och skicka en kopia till oss.

Du har precis avslutat ett arbete — ok!

Gå till Arbetsförmedlingen första dagen och anmäl att du
söker nytt arbete. Vi skickar då information hem till dig.
Be även din arbetsgivare att fylla i en blankett som heter
Arbetsgivarintyg, skicka original till oss.
Ni kan också fylla i blanketten via www.arbetsgivarintyg.nu
om ni båda har BankID.
Fyll också i kassakort via vår hemsida eller papperskort som
vi kan skicka till dig. De ingår i din ansökan!
Mer information kring kulturarbete hittar du på vår hemsida
www.unionenakassa.se/arbetslöshetsförsäkringen/kulturarbete
Telefon 0770-77 77 88 (knappval 4). Du kan också nå oss via Mina Sidor
eller om du väljer att skicka ett mail till kultursektionen@unionen.se
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Göteborgs Symfoniker – en del av

GÖTEBORGS SYMFONIKER, SVERIGES NATIONALORKESTER SÖKER

ANDRE KONSERTMÄSTARE
Tillsvidareanställning med provår enligt överrenskommelse.
Ansökan med CV skall vara oss tillhanda senast 30 oktober 2016.
Provspelning äger rum 29-30 november.

LÄS MER PÅ GSO.SE/JOBB

Det här gäller för frilanslönerna
Från och med 1 juli 2016 så gäller ett helt nytt system för att beräkna lönen som en frilansare ska ha i de fall man avlönas med
ersättning per inställelse.
Den gamla beräkningsgrunden utgick från frilansarens ålder och
baserat på grundlönen på respektive arbetsplats. Detta medförde
en rad nackdelar som vi har skrivit mycket om tidigare. Men nu är
det historia och vi hoppas att det nya sättet att beräkna lönen kommer att upplevas som mer rättvist och tydligt.
Så här fungerar det:
Lönen beräknas utifrån varje vikarierande musikers år av yrkeserfarenhet. Musikern inplaceras i den lönestege som gäller för orkestern
eller kören. Den lön ersättningen baseras på skall alltså vara
likvärdig en tillsvidareanställd på arbetsplatsen med likvärdig
yrkeserfarenhet. Undantag görs för eventuella personliga tillägg
för exempelvis administrativa uppdrag. Alla fasta tillägg skall dock
ingå i beräkningsgrunden.
Exempel: En frilansande musiker har 11 års yrkeserfarenhet. Den
arbetsplats som man kommer till har en lönestege med stegen 1, 5,
10 och 15 år i tjänst. Ersättningen för frilansaren som kan tillgodoräkna sig 11 år kommer att beräknas på den summa som utgår för
de som har fullgjort 10 år men inte 15 år i tjänst. För en inställelse
utgår det 5,4% av månadslönen/dag. För dubbel inställelse utgår
det 7,1%. För korister gäller 4,0% respektive 5,1%.
Det här gäller både på arbetsplatser med lönestegar och de med
platt lön, men med några undantag.
Undantagen är:

Göteborgs Symfoniker
Vara Konserthus/Bohuslän Big Band
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
Norrlandsoperan

Musik i Dalarna/Dalasinfoniettan
Scenkonstbolaget i Östergötland/
		Norrköpings Symfoniorkester
På dessa arbetsplatser fryser man ersättningarna och behåller den
gamla divisorsberäkningen med 1/18, 1/17, 1/16. Frysningen
som gäller från 1 juli 2016 kommer att upphöra när respektive divisor motsvarar 5,4 % på varje enskild arbetsplats. Frysningen gäller
dock längst till och med 2020-06-30.
Orsaken till denna överenskommelse är att det skulle ha medfört,
just i dessa fall, alldeles för stora och dramatiska försämringar i
dagsersättningarna för att vi skulle kunna acceptera det.
Det här är en stor förändring
Målet med förhandlingarna var att hitta en nivå som sett till
riksgenomsnittet skulle vara kostnadsneutral. Det innebär att man
från vissa arbetsgivare kommer att få lite mer i plånboken och från
andra något mindre. Så länge som vi frilansare inte enbart arbetar
för en enda arbetsgivare tror vi att detta kommer att jämna ut sig.
Vi menar också att det här sättet att beräkna ersättningen är mer
rättvist då den frilansande musikerns yrkeserfarenhet premieras och
inte att det är den fysiska åldern. Vi slipper också kopplingen till
begynnelselönerna som ofta varit alldeles för låga.
En effekt är också att den obegripliga skillnaden mellan korister och instrumentalister tydliggörs än mer. Vi hoppas verkligen
att Svensk Scenkonst vill gå oss till mötes och att vi kan komma
överens om en löneplan för att jämställa ersättningsnivåerna. Det
kanske blir lättare att ta fram en sådan plan när det nu finns en
procentsats som går att höja etappvis. n

Scenkonst Västernorrland/
		Nordiska Kammarorkestern

FIM:s kongress i Reykjavik
Det internationella musikerfacket, FIM, hade i juni sin tjugoförsta kongress. Denna gång i Reykjavik på Island. Musiker och
fackliga företrädare från hela världen samlades för att välja
styrelse, debattera viktiga frågor och för att utbyta erfarenheter.
FIM arbetar med att förstärka musikers rättigheter på ett internationellt plan. Man har starka band till bland annat UNESCO och
arbetar nära Europarådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet.
Ungefär 60 olika länders fackliga musikerorganisationer är anslutna
och Symf är alltså ett av dessa.
Symfs ordförande Bo Olsson, som tillsammans med Jonas Nyberg
medverkade vid FIM:s kongress, menar att FIM är viktigt inte minst
för länder där den fackliga verksamheten är ny och ofta pressad
från myndighetshåll. Där gör FIM stora och långsiktiga insatser.
Han menar också att kongressen är en viktig mötesplats.
-Det är ett forum där vi från vårt nordiska perspektiv kan se att vi
relativt sett har det bra, men där också signaler om att en ändrad

syn på offentlig kulturpolitik kommer närmare än vi kanske tror. Kongress är visserligen en i stora delar väldigt formalistisk affär, men
samtidigt ger den möjligheten till många möten över nations- och
kulturgränserna, säger han.
Gunnar Jönsson, Symfs vice ordförande är mer skeptisk till nyttan av
medlemskapet i FIM.
– Jag tycker att man kan starkt kan ifrågasätta nyttan av det. Jag
har svårt att se någon annan bransch som är så sönderorganiserad
och korsorganiserad som den här är. Det skapas väldigt lite praktiska resultat. Frågan är om det är värt de pengar som vi avsätter
för det, säger han.
Bo Olsson håller delvis med men ser också andra anledningar till
ett fortsatt medlemskap.
– Vi kan absolut fråga oss vad vi får för pengarna, men det handlar, tycker jag, mest om det utslitna begreppet solidaritet, och en
dag kan även vi i norden behöva stöttning från kollegor på andra
håll, säger han. n
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I huvudet på Erik Frieberg
För ett år sedan spelade flöjtisten Erik Frieberg La Bohème i orkesterdiket på Kungliga Operan i Stockholm och insåg att det hade
gått 44 år sedan han spelade den operan för första gången. Erik tyckte att det började bli dags att gå i pension och i januari 2016
gjorde han slag i saken. Även om hans flöjt inte hörs varken på Kungliga Operan eller på någon annan musikscen i landet längre
så finns annat som påminner om honom. Hans humoristiska och ibland morbida teckningar är spridda och hänger i konsert- och
operahus inte bara i Sverige utan även utomlands.
Solen strilar ner genom lövverket i Erik Friebergs trädgård i Stuvsta. Det är en varm
sensommardag i augusti då han tar emot
för en pratstund om musiken, karriären och
tecknandet. Nu finns tid för familj och boulespel och han ser ut att trivas med sitt nya
liv som pensionär. Han övar fortfarande
på sin flöjt och det blir en del spelningar
fortfarande, bland annat med S:t Matteus
Symfoniorkester och vännen Sonny Jansson. Och så tecknar han förstås.
Tecknandet började dock ganska sent i
livet för Erik. Det var i Paris, i början på
1990-talet, som han började teckna och
vägen dit var långt ifrån rak.
– Jag gick på Framnäs Folkhögskola. Jag
hade en bra lärare från Tjeckoslovakien
med en speciell spelstil. De hade ett annorlunda sätt att spela där eller i varje fall så
hade han det. Jag hade nog aldrig fått ett
jobb om jag hade fortsatt hos honom.
Erik Frieberg hemma vid ritbordet

Första stoppet utomlands blev dock Finland.
Han flyttade till Åbo för vidare flöjstudier
men hans lärare där fick en tjänst i Lahti och
Erik flyttade med honom dit. Han var då 22
år gammal och blev erbjuden en elevplats
i Lahti Stadsorkester. Han jobbade full tid i
orkestern men till halv lön. I stan fanns även
Lahti operasällskap. Sångarna var halvprofessionella men det var Lahtiorkestern som
var operakapell.
– Det var där jag spelade La Bohème för
första gången med orkestern. Det var ganska
tufft.
– Jag var i Finland i tre år. Först i Lahti och
sedan fick jag anställning på Nationaloperan i Helsingfors. Efter ett år där så kände
jag att jag längtade tillbaka hem. I Sverige
hade jag inga jobbkontakter så jag sökte in
på Musikhögskolan i Stockholm.
Det blev bara en termin i Stockholm.
– Sedan provspelade jag för Malmö Symfoniorkester. Det var en ganska tuff tjänst-

Eriks teckningar:
t v: Slutscen ur Tosca
nedan: Musiksnack på jobbet
nedan t h: Humlans flykt på harpa
längst ned: Stolta förädrar
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göring för vi var ju både symfoniorkester,
operaorkester och operettorkester. Då fanns
inte Malmö Operaorkester ännu, utan vi
spelade våra konserter och föreställningar
på Malmö Stadsteater. Det var en fantastisk
teater, på sin tid en av Europas största.
Men akustiken var kanske inte så fantastisk.
På den tiden kunde man repetera Brahms
på dagen och sen spela Teaterbåten på
kvällen. Då var Malmö en riktig Operettstad.
Erik har sina rötter i Skåne. Han är född i
Kristianstad men familjen flyttade till Malmö
när han bara var ett år gammal. Nu var
han alltså tillbaka igen men han blev inte

så långvarig i stan. Efter bara ett år med
Malmö Symfoniorkester sökte han tjänstledigt för att studera i Paris.
– Först sökte jag ledigt ett år och sedan ett
till. När det var dags för det tredje årets
ledighet brydde jag mig inte om att söka
tjänstledigt en gång till utan jag sa upp
mig. Jag var ju inte gift och hade inga barn
så jag stannade kvar i Paris. När jag var
klar där åkte jag till Stockholm och jobbade som frilansare i 8 år.
Erik Frieberg hade hunnit bli 40 år när
han på nytt fick en fast anställning. Han
provspelade till Kungliga Hovkapellet och
fick tjänsten.
– Fördelen jag hade var att det var en
flöjttjänst med huvudansvar för piccolaflöjt.
Jag spelade redan då mycket piccolo.
Många unga flöjtister som provspelar
kniper ofta renodlade flöjttjänster men när
det gäller piccolo är det ofta så att de med
piccolorutin ligger bättre till.
Det blev 25 år i diket på Kungliga Operan. Och 44 år med operamusik.
– Det får väl räcka?
Men hur var det då med tecknandet?
– Jag är ju inte utbildad tecknare. Det
började när jag bodde i Paris. Jag var där
i tre år och jag tror att jag ringde hem en
enda gång. Istället skrev jag vykort varje

vecka och jag ritade dem själv. Det var så
det började.
Och det fortsatte när Erik kom tillbaka till
Stockholm. Han frilansade och hamnade
bland annat på Oscarsteatern. Det finns
nästan alltid blanka sidor i notmaterialet.
Erik använde pauserna i musiken till att sitta
och klura och göra skisser.
– Ibland tog jag de här skisserna och
gjorde klart dem.
– Och Wagner! Ibland kan man få sitta
mellan 30 och 40 minuter utan att ta en
enda ton. Då kan man ju välja på att lösa
korsord eller läsa en bok. Eller teckna.
Även i Mozartoperor kan det finnas 10
minuter här och där då man inte spelar. Då
kan man också teckna.
Erik berättar att nästan alla teckningar han
har gjort har han sålt.
– Ibland är det folk som fyller år och beställer en teckning till sin 50-årsdag. Därför
hänger mina teckningar lite runtikring. En
del har funnits med som priser vid Hovkapellets lotterier. Jag har alltså inga original
kvar.
Men han har allting inskannat och lagrat
digitalt. Han funderar på att ge ut dem i
bokform. Han har pratat med några bokförläggare men teckningarna är så himla
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Eriks teckningar:
t v: I dirigentaffären
t v nedan: Sordinburk

nördiga och smala så ”vanligt” folk kanske inte fattar dem riktigt.
– Jag skrev till en bokförläggare i Göteborg och fick svaret att ”det
här är nog ingenting för mig och dessutom tyckte jag inte att de
var så roliga”.
Men han är inte så bekymrad över det och tror att någon förläggare kommer att nappa.
– Musiker som sitter och spelar i orkestrar gillar det här och
många som har sagt till mig att jag borde publicera mina teck-

Ovan: ”Det är trångt i diket och man får gå försiktigt”

ningar. Om jag inte hittar en förläggare så vill jag ge ut dem själv.
Samtalet med Erik böljar iväg och så småningom börjar bli dags
att avsluta. Men först en boulematch på banan han anlagt framför
garaget. Flöjtisten och tecknaren Erik Frieberg spelar boule på
elitnivå och han tar tillfället i akt att visa det. Redaktören tröstar sig
efteråt med att vi hade i alla fall tur med vädret.n
Jonas Nyberg

Eldborg – Harpas stora sal rymmer omkring 1600 lyssnare och Islands Symfoniorkester fyller den konsert efter konsert.

Reykjaviks stolthet – Harpa
År 2007 startade bygget av Reykjaviks nya konserthus, Harpa. Sedan slog den isländska bankkrisen till och bygget avstannade
under 2008. Men det kom igång igen och 2011 stod Harpa färdigt. Det har blivit en stor turistattraktion och ett självklart nav i det
isländska musiklivet.
Det är ett imponerande konserthus som
tronar vid kajkanten i Reykjaviks hamn. Inte
helt oväntat är det danska arkitekter som
har ritat huset. Detta i ett fruktbart samarbete med den isländske konstnären Olafur
Eliasson. Till skillnad från många äldre
europeiska konserthus är det här ett öppet
och tillgängligt hus med restaurang och
kafé där andra än konsertbesökare lockas
in. Harpa lockar varje dag tusentals människor, både nyfikna utländska turister och
islänningar. Här pågår konferenser, möten
och på kvällstid konserter. Harpa är sedan
fem år hemvist åt Islands Symfoniorkester
som innan huset byggdes höll till i en gammal biograf i Reykjavik.
En fullsatt salong
Den 90 musiker stora Islands Symfoniorkester bildades 1950. Det är öns enda
heltidsanställda orkester. Flytten till Harpa
har inneburit ett stort lyft men också ställt
stora krav på hela organisationen. Den
stora konsertsalen rymmer 1600 platser.
– Man trodde, när Harpa byggdes, att vi
skulle dra mycket publik bara under det
första året, men vi har faktiskt lyckats hela
tiden, säger Brjánn Ingason, fagottist i
symfoniorkestern.
Brjánn Ingason och Margrét Thorsteinsdóttir, som är violinist i samma orkester,

berömmer insatserna som den mycket lilla
marknadsavdelningen gör för att locka
publik till huset.
– De gör ett fantastiskt jobb!
Mångsidig orkester
Och det behövs. Island har bara strax över
300 000 invånare varav ungefär 200
000 bor i området i och kring Reykjavik.
Det är med andra ord ett ganska begränsat publikunderlag. Därför satsar man på
att locka dit de många turister som besöker
Island året om vilket har visat sig framgångsrikt.
Orkestern ger ungefär 60 konserter om
året. De flesta är klassiska konserter men
en hel del har en annan inriktning.
– I maj spelade vi med Emilliana Torrini (en
isländsk sångerska med flera internationella
hits) och vi gjorde också fem utsålda shower med San Fransisco Ballet. Innan dess
hade vi två olika konsertproduktioner med
världsdirigenterna Gennady Rozhdestvensky respektive Vladimir Ashkenazy, säger
Margrét.
Akustisk variation
Det nya konserthuset har skapat nya förutsättningar för orkestern och den stora salen
är flexibel på många sätt. Grundakustiken
är fantastisk och det finns dessutom en hel

del tekniska finesser som gör att salen kan
anpassas för olika typer av musik.
– Man kan ändra akustiken. Variationsmöjligheterna är så många så att det är svårt
att hitta det optimala, menar musikerna.
Olika dirigenter vill olika saker och eftersom det går att göra så många justeringar
med akustiken vill de gärna prova sig fram.
– En del blir som barn i en leksaksaffär,
säger Margrét.
Liten frilansmarknad
I huset finns också Isländska Operan, ett
operasällskap som gör två större produktioner per säsong. Där finns inga anställda
sångare eller musiker utan de hyrs in till
produktionerna som oftast bara görs en
handfull gånger.
– Såklart spelar vi i den orkestern också.
Men det är en egen orkester så vi kan
välja om vi vill spela eller inte. Ungefär
90 procent av musikerna kommer från vår
orkester, säger Brjánn Ingason.
Resterande 10 procent är frilansande musiker. Den marknaden är besvärlig på Island.
Nästan alla frilansare arbetar också som
instrumentlärare.
– Det finns inte tillräckligt många frilansare
på Island så att det räcker till en orkester
utan musiker från Symfoniorkestern. Så

all frilansaktivitet måste planeras kring
orkesterns spelschema. Det betyder att vi
tar jobben från de få frilansare som finns,
säger Brjánn.
Det innebär också att det kan vara svårt
att få tag i vikarier när någon i symfoniorkestern blir sjuk. Man måste ofta vända
sig utomlands. Förr var det ett problem
eftersom det var dyrt att flyga in folk till
Island. Det har förändrats de senaste åren.
– Nu går det 10 flyg om dagen från Köpenhamn. Tidigare kanske det gick högst
ett flyg om dagen. Vi har kommit närmare
Europa, säger Brjánn.
Fackliga frågor
Lönemässigt ligger också orkestern i nivå
med kollegorna i Nordeuropa. Men lönerna är ändå den fråga som är viktigast
för orkesterns fackstyrelse. Margrét sitter i
styrelsen sedan sex år.
– Vi jämför oss med andra som har en
masterexamen eftersom det är det de flesta
av oss har. Vi är också en del av Akademiska Landsförbund (Jmfr SACO i Sverige).
Det har hjälpt oss i avtalsförhandlingarna
men vi ligger fortfarande ungefär 18
procent efter, säger hon.
En annan viktig fråga för orkestern är av
helt annan karaktär.
– Vi var vana att vara tätt tillsammans
innan Harpa byggdes. Det tog oss ett
tag att hitta varandra igen. Vi blev så
utspridda i stora huset. Vi har bett vår chef
att hitta ett rum där orkestern kan vara
själva, säger Margrét.
Den foajé som nu finns att tillgå ligger i
anslutning till de fyra salarna och utnyttjas
av alla andra medverkande. Det kan
pågå event överallt och då räcker varken
de få toaletterna eller stolar och bord till.
– Men när man kanske bara vill vila en
stund inför det sista stycket efter paus kan

det vara 200 barn i foajén. Då är det en
nackdel, menar Brjánn och tillägger:
– Fördelen är att man möter alla andra
musiker på Island, som inte spelar i
orkestern. För alla musiker gör spelningar i
Harpa. Det är toppen!
Ett öppet konserthus
Ett av husets stora fördelar är att det är så
öppet. Harpa har blivit en stor turistattraktion. Hit kommer folk från hela världen för
att lyssna på musik och gå på konferenser,
men också för att äta lunch eller middag
eller kanske bara för att ta en kopp kaffe
och hänga en stund.
Brjánn och Margrét ser också en annan
positiv effekt av Harpa. Det lockar till
sig internationella orkestrar. Hit kommer
Göteborgs Symfoniker, Berlinfilharmonin,
Toronto Symphony och London Philharmonics med flera. Det är självfallet inspirerande för musikerna i Islands Symfoniorkester
och de tycker själva att de inte är så lång
efter i kvalitet.
– När vi jämför oss så kan vi på en bra
dag hålla samma nivå som många av
dem, menar de.
Svårt för unga musiker
Att Harpa och symfoniorkestern har
etablerats internationellt märks också på
orkesterns provspelningar.
– På varje islänning går det 10 utlänningar. Det är klart mycket tuffare för islänningar att få ett jobb i orkestern än det var
när vi började här. Det är med blandade
känslor vi ser den ut utvecklingen. Det blir
svårt att uppmuntra våra unga att utbilda
sig på klassiska musikinstrument om de inte
får någon ”goodwill” från landets enda
orkester, säger Brjánn.
– Får man inte den lediga tjänsten i vår
orkester finns ju inget annat jobb att söka,
säger Margrét.

Musikerna Margrét Thorsteinsdóttir och Brjánn
Ingason i en av Harpas foajéer.

De flesta unga musiker söker sig till högra
utbildningar utomlands och stannar ofta
kvar där. En del kommer tillbaka men långt
ifrån alla. Det finns inget överflöd av lediga tjänster att söka heller. Brjánn Ingason
berättar att han har spelat i orkestern i 26
år och att det på träblåssidan inte funnits
många vakanser under de åren.
– Efter att jag började i fagottstämman
fanns ingen ledig tjänst där på över 20 år,
säger han.
Turnéverksamheten drabbades
På norra sidan av Island finns dock ett
annat litet lokalt musikaliskt ekosystem, i
Akureyri. Där finns ett nytt konserthus med
plats för cirka 400 besökare. Konserthuset
har en mindre orkester med musiker anställda på halvtid men som i övrigt arbetar
som musiklärare.
– Vi i symfoniorkestern vill spela där
åtminstone två gånger om året, säger
Margrét
Just turnéverksamheten drabbades hårt av
finanskrisen på Island. Det är först nu som
den börjar komma igång igen. Och även
om många islänningars privatekonomi
tyngs av sviterna från krisen så går landets
ekonomi framåt. Det byggs så det knakar
i Reykjavik. År 2018 får Harpa sällskap
av ett nybyggt lyxhotell, fullt av presumptiva konsertbesökare. Så är det i varje fall
tänkt. n
Jonas Nyberg

Harpas fasad består av mer än 10 000 glasprismor i olika nyanser av grönt.

11

Annons Musik 90x130_Layout 1 2016-09-11 14:16 Sida 1

MUSIK•ALLIANSEN
anställer
frilansande
musiker och
sångare!

GÖTEBORGSOPERAN AB SÖKER

SÅNGARE
till GöteborgsOperans Kör
inför säsongen 2017/2018.

Ansök 17 oktober–25 november 2016

För mer information se
opera.se/jobb
Information om Musikalliansen
och hur man ansöker finns på
www.musikalliansen.org
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KUNGLIGA OPERAN
Söker

VIOLIN I tutti
Två tjänster
till

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

Stolta partners till Kungliga Operan

KPMG MasterCard Nordea
Samarbetspartner

Savana Wallenius Lines

Wermland Opera och
Chefsdirigent Johannes Gustavsson
söker:

OBOE
stämledare

Tjänsten är en tillsvidareanställning
med provår från 1 mars 2017.
Läs mer om tjänsten:
www.wermlandopera.com

Ett nytt Sverige med 6 storregioner?
Indelningskommittén har presenterat sitt delbetänkande om hur Sveriges län och landsting ska se ut i framtiden. Idag har Sverige
21 län och regioner. Kommittén har kommit fram till att landet ska delas in i sex storregioner.
Utredningen föreslår skapandet av sex storregioner enligt följande:
1) Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
2) Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro
och Södermanland.
3) Stockholm och Gotland.
4) Västra Götaland, Halland och Värmland.
5) Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.
6) Skåne och Blekinge.
Kritiken mot sammanslagningarna har delvis handlat om demokratiproblemen. Det blir mycket stora avstånd mellan invånarna i de
stora regionerna vilket kan göra att närheten till beslutsfattarna blir
för stort. När det gäller Norrlands län blir detta självfallet mycket
tydligt eftersom det till storleken motsvarar nästan hälften av Sveriges
yta.
I Halland är man inte speciellt intresserade av att tillhöra Västra
Götalands län. Värmlands län har idag utvecklade samarbeten med
Örebro län och är därför tveksamma till sammanslagningen.
Det finns invändningar från många håll och det finns anledning att
tro att utnämningarna av residensstäder i de nya regionerna kommer att bli föremål för högljudda diskussioner.
Idag bor hälften av Sveriges befolkning i landets tre största län. Den
andra halvan är fördelad på övriga 18 län. Regeringen anser att
samhällsorganisationen är för splittrad och vill kraftigt minska antalet
län, regioner och landsting. På så sätt vill man underlätta för bland
annat sjukvården, arbetsförmedlingen, polisen, Migrationsverket
och tingsrätterna.
En fråga som inte fått stor plats i utredarnas arbete är frågan om
kulturens roll i sammanslagningarna. Från Symfs håll har man konstaterat att intresset för just de frågorna varit alldeles för svagt.
– Kulturfrågorna är i stort sett osynliga i indelningskommitténs
förslag. Om man ser på den tänkta Svealandsregionen fasar man
för vad som kan hända med institutionsstrukturen om inte problemet
lyftes och staten tar sitt ansvar för att bibehålla en tillgänglighet till
scenkonst i de nya regionerna, säger Bo Olsson, Symfs förbundsordförande.
Just Svealandsregionen uppvisar en rikedom på orkestrar. Här
återfinns Dalasinfoniettan, Gävle Symfoniorkester, Uppsala Kammarorkester, Västerås Sinfonietta och Svenska Kammarorkestern i
Örebro. Det här är alla orkestrar som redan i dag konkurrerar med
de offentliga anslagen för vård, omsorg och skola. Det kan visa sig
bli än mer problematiskt i en framtida storregion.
– Om regering och riksdag inte har för avsikt att avskaffa samverkansmodellen är det absolut nödvändigt att man, innan ett bildande
av storregioner, åtgärdar problemet med underfinansieringen av
våra institutioner. I annat fall kommer vi nog att se ett antal hopslagna eller nerlagda arbetsplatser om ekonomerna bara ser minustecken. Det ligger ett tungt ansvar på de kommande budgetpropositionerna, menar Gunnar Jönsson, vice förbundsordförande i Symf.
Den nya regionindelningen ska träda i kraft redan 1 januari 2019.
Men innan dess ska Indelningskommittén lämna ytterligare ett
delbetänkande för att 31 augusti 2017 inkomma med ett slutgiltigt
förslag till regeringen. n
Jonas Nyberg
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Frilansavdelningen
Frilanstelefon: 08-693 03 36 (telsvar)
E-post: frilans@symf.se
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Nu gäller det!
En ny säsong tar sin början och ytterligare en sommar ska sammanfattas. Utifrån ett frilansperspektiv så känns det som att det varit
en ganska lugn sommar. Tolkar jag det positivt så har det fungerat
bra ute på arbetsplatserna. En dystrare analys kan vara att det varit
färre arbetstillfällen och därmed färre antal ärenden. Jag väljer att
tro på det första alternativet.

Därtill kommer arbetsgivarnas agerande. Det kan fylla en hel
sida till. Kortare anställningsperioder för vissa instrument och för
extrakorister. Bokningar och avbokningar som vore vi någon slags
handelsvara. Vaga löften att om vi reserverar vissa dagar så kanske
vi kan få en kortare anställning. Skärp er, arbetsgivare! Snålhet går
före visdom och man saknar inte kon...

Ett nytt verksamhetsår innebär nya mål och förhoppningar, så
även i år. När det gäller behovet av frilansare måste vi under det
kommande året få både musikerkollegor och chefer att inse att man
inte kan både ha kakan och äta den. Å ena sidan höjs röster att
det är svårt att hitta erfarna musiker. Å andra sidan agerar man
på ett sätt som gör att många ger upp på grund av att det erbjuds
för få arbetstillfällen. Man får som ung frilansare inte möjlighet
att skaffa sig den erfarenhet som krävs. Någonstans finns det en
brytpunkt, en kritisk massa av verksamma, då ett system riskerar att
implodera.

Symf Frilans gör skillnad! Genom Symfs lokalavdelningar i alla
orkestrar och körer är Frilans bästa alternativet för att tillvarata
våra intressen. Frilans agerar mot alla typer av arbetsgivare, inte
bara de som Symf har kollektivavtal med. Under förra säsongen
räddades löner och andra ersättningar för nästan 100.000 kr. För
den enskilde rörde det sig om allt från några tusenlappar till flera
tiotusentals kronor. Mer är på gång nu under hösten. Så låt flera
få chansen att ta del av Symfs skyddsnät genom att berätta för
era kollegor om Frilans insatser. De första tre månaderna som ny
Symfmedlem är helt gratis.

Att tvinga musiker ut på en osäker frilansmarknad genom att avskaffa fasta anställningar, som planen var i exempelvis Västerås, är
ett totalt tankehaveri. Jag hoppas att man bara hade otur när man
tänkte. Hur många kammarensembler har det funnits i Sverige som
långsiktigt kunnat försörja sig utan en fast anställning i ryggen? Jag
kommer inte på en enda. Det är dags att lära av historien!

Nästa krönika hoppas jag att det inte är jag som skriver. Frilansavdelningen är mycket mer än dess ordförande. Tanken är att fler
i styrelsen ska få chansen att berätta om sin bild av hur det är att
vara frilansande musiker 2016. Du som läser detta kanske också
vill komma till tals i tidningen? Fyra nummer om året ger kanske inte
utrymme för dialog men väl monolog, så välkommen med förslag.

Vi frilansare ska inte underlätta för den typen av omställningar
som föreslogs i Västerås genom att tacksamt acceptera enstaka
ströjobb med otillräckliga ersättningar i spåren av en rationalisering
av tillsvidareanställningar. På så sätt står vi frilansare upp för de
fasta ensemblerna som utan tvekan är grunden för vår möjlighet att
försörja oss. Detta är ett viktigt ställningstagande.
I gengäld måste det bli en större insikt bland de tillsvidareanställda
att man avstår den största delen av fristående jobb till de som
mest behöver det – frilansarna. Jag tror att ett sådant ”kontrakt” är
nödvändigt för att tillgodose våra olika intressen.

En trevlig säsong 2016-2017 önskar

Gunnar Jönsson,
frilansordförande

(och vice förbundsordförande)

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

Nya verktyg för riskbedömningar inom scenkonsten
Två olika webbaserade riskbedömningsverktyg finns nu tillgängliga. Systemet är döpt till OiRA, verktygen är kostnadsfria och kan
användas av var och en som registrerar sig på hemsidan för EU:s Arbetsmiljöbyrå i Bilbao. Än så länge finns verktygen bara på
engelska, men möjligheter finns även att göra översättning till andra språk, och att anpassa verktygen till nationella förhållanden.
Om du arbetar inom scenkonstområdet har du säkerligen hamnat
i situationer där frågor om arbetsmiljö och säkerhet för artister
och övriga medverkande varit aktuellt. Eftersom scenkonstområdet
uppvisar en så stor mångfald av olika konstnärliga produktioner
och arbetsplatser är det en stor utmaning att rätt kunna överväga
de olika och högst varierande faktorer som relaterar till arbetsmiljöoch säkerhet i dessa verksamheter. När man tänker på de tekniska
delarna i förhållande till scenografi, riggning och scener; arbete
som utförs över eller under scenen, eller i teaterns verkstäder; tricks
och stunts, eller artisternas rörelser på scen under föreställning;
kemiska och skadliga ämnen som kan förekomma i specialeffekter;
frekvent höga ljudnivåer; turnerande; närvaro av publik; etc., står
det klart att speciellt branschanpassade riskbedömningar är absolut
nödvändiga för att kunna förebygga olyckor och arbetsskador.

av arbetet som kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, så att de
som arbetar i denna miljö kan skyddas från ohälsa och olycka.
Med ekonomiskt stöd av EU-kommissionen inom EU har arbetsmarknadens parter drivit detta projekt och tagit fram två verktyg:
• Ett verktyg för spelplatser, t.ex. teaterhus, konserthus, arenor etc.
• Ett verktyg för produktioner, t.ex. produktionsbolag, turnerande
produktioner etc.
Det bör understrykas att verktygen är europeiska och därför inte
hänvisar till specifik nationell lagstiftning utan endast hänvisar till
generell lagstiftning inom EU. n
Läs mer på symf.se/arbetsmiljoe
eller
www.oiraproject.eu/oira-tools

OiRA-verktygen för scenkonstområdet har tagits fram som en vägledning och hjälp framförallt för små och medelstora verksamheter
i branschen för att möta dessa utmaningar, att överväga införandet
av policys, och att vidta åtgärder och att tillämpa strategier och
metoder som går längre än att bara lita till sunt förnuft och tidigare
praxis. Arbetsmiljön på scenkonstområdet präglas ofta av högt
arbetstempo och komplicerade strukturer. Därför är det viktigt att
hjälpa dem som har arbetsmiljöansvaret att bedöma alla aspekter
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Symfs medlemsförsäkringar:

Betalar du rätt avgift?

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

Symfs medlemsavgifter

Fullvärdigt medlemskap:					 varav frilansavgift
Avgiftsnivå I

Inkomst över 275 000 		

280:-/mån

54:-/mån

Avgiftsnivå II

Inkomst mellan 200 000 - 275 000

240:-/mån

46:-/mån

Avgiftsnivå III

Inkomst under 200 000 		

180:-/mån

34:-/mån

Avgiftsnivå IV

Första verksamhetsåret 		

135:-/mån

26:-/mån

Avgiftsnivå V

Yrkesverksam pensionär 		

135:-/mån

26:-/mån

Avgiftsnivå VI

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

26:-/mån

Medlemskap med begränsade förmåner:

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

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

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

Klassisk musikkryssning
Det ramlade ner en inbjudan från Viking Line till Symfoni. Det
gällde en klassisk musikkryssning till Åland tur och retur. På
fartyget Cinderella skulle Loa Falkman, Linda Lampenius och
andra framföra klassik musik medan skärgård och hav stilla
flöt förbi i den mörka septembernatten. Symfoni hakade på,
så klart.
Det är ingen ungdomsgård direkt när Cinderella puttrar ut från
Stadsgårdskajen i Stockholm på söndagskvällarna och denna
söndag i september utgjorde heller inget undantag. Vanligtvis
är det storbandskväll på fartyget på just söndagar men den här
gången var storbandet utbytt mot S:t Matteus Symfoniorkester
under ledning av Sonny Jansson.
– Målgruppen är ju mycket senior och snarlik storbandspubliken,
säger Gordan Schmitd som är linjechef på Viking Line.
Fyrhändigt piano
Han berättar att idén kom från dem men att de tog hjälp av
bland andra Patrik Jablonski för att genomföra denna klassiska
musikkryssning.
– Det här är första gången vi gör något sådant och det finns en
hel del att förbättra, säger Gordan.
Och visst finns det en del att jobba med. För de som ville höra
Patrik Jablonski och den polske pianisten Marek Szlezer spela
fyrhändigt i restaurangen hade det varit skönt att slippa hissdisco
i högtalarsystemet. Men på det stora hela är satsningen väl
genomförd.
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Klassisk spansk gitarrmusik
Det är skoj att den närmast obligatoriska trubaduren i puben är
utbytt mot en klassik gitarrist. Per-Owe Solvelius spelar spansk
gitarrmusik medan folk beställer öl och sorlar i bakgrunden. Han
får sällskap av sångerskan Petra Jablonski och de framför Manuel
de Falla. Det känns fräscht och lite nyskapande i den miljön.
Proffs och amatörer
Kvällens stora höjdpunkt är konserten med orkester och solister. S:t
Matteus Symfoniorkester är namnet till trots en kammarensemble.
Den består av en blandning av amatör- och proffsmusiker och
leds av Sonny Jansson, en rutinerad dirigent som genom åren har
arbetat med många av Sveriges orkestrar.
Sent på kvällen, vid 23-tiden, startar konserten. Även om inledningen dränks av dånande fläktljud (Lars-Erik Larssons Pastoralsvit
var kanske inte det optimala verket i den miljön) så trivs publiken.
Loa Falkmans folkliga popularitet är monumental och han lindar
publiken runt sina fingrar och är precis så där lagom charmigt
odräglig som bara han kommer undan med. Han banar också
väg för Linda Lampenius vars fiolspel får den välvilligt inställda
publiken att jubla.

Linda Lampenius tackar för applåderna. Foto: Malin Emilson

Musikkryss
Konserten pågår i nästan två timmar och sen är det nattinatti för
den seniora publiken. Det är ju en dag i morgon också.
Hemfärden från Mariehamn innehåller bland annat ett musikkryss
med frågor kring klassik musik signerat Sonny Jansson som lockar
massor av folk. Maestro Jansson leder det hela på ett både kunnigt och varmt sätt. Det är inte det minsta pretentiöst utan avspänt
och trevligt.,

Linda Lampenius, Loa Falkman och Petra Jablonski i ljuv förening. Foto: Malin Emilson

Något att vara stolt över
Kryssningen avslutas med ytterligare en konsert med orkestern och
solisterna och det är minst lika proppfullt med publik som det var
kvällen innan.
Det finns säkert musikkännare som kunde ha åsikter om repertoarval
och kvalitet men det framstår inte som relevant. Det som är viktigt

och fint med detta evenemang är att det visar att den västerländska
konstmusiken kan ta plats i andra rum än i konsert- och operahus.
Det kan arrangörerna gott vara stolta över.n
Jonas Nyberg

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

STRÅKSTUDION
VIOLINATELJÉ

Emil Ekonomi

Violinbyggarmästare
Michael Wallmo

Redovisningskonsult

Hjälper dig med
Deklaration ● Skatt
Bokslut ● Fakturering

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

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

Nu finns Symf på Facebook! Det gillar vi. Gör det du också!
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HÅLLBAR MUSIK
Vokalharmonin /
Axelsson & Nilsson Duo
Shadows and Light
FRCD 086

En madrigalopera för
vokalensemble, slagverk
och trombon, till minnet av
händelserna vid Utøya 2011.

Eric Ericssons
kammarkör /
Fredrik Malmberg
Fredrik Zetterström /
Thomas Schuback
Voices in the Darkness
FRCD 090

Vokalmusik av Daniel Börtz

Daniel Börtz

Voices in
the Darkness

Göran Sonnevi

till texter av Göran Sonnevi
– körverk och solosånger för
baryton.
RELEASE OKTOBER 2016

Eric Ericsons Kammarkör
Fredrik Malmberg

Fredrik Zetterström
Thomas Schuback

Läs mer, lyssna, beställ: footprintrecords.com
Distribution: Naxos Sverige
Vi finns på Spotify och iTunes

Framtidens Musikpris
För andra gången någonsin delades Framtidens Musikpris ut. Ceremonin var på gamla Musikmuseet, det som ska öppna som Scenkonstmuseet våren 2017. Symf hade även denna gång varit med och stöttat priset genom att bland annat delta i juryarbetet. Det
stora arbetet gör emellertid RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, och det var i deras regi som prisceremonin genomfördes.
Framtidens Musikpris består av tre kategorier där vinnarna förutom
välförtjänt uppmärksamhet och äran även får 20 tusen kronor. I
kategorin Enastående pedagogisk gärning vann Daniela Nyström,
körpedagog från Örnsköldsvik, som under mer än 20 år byggt
upp en verksamhet och som fått en hel bygd att sjunga. Hennes
pedagogiska arbete med ungas gemensamma sjungande sträcker
sig från fyra åringar upp till gymnasiet. Hon har med stor energi
och uthållighet, år efter år byggt upp en sånglig gemenskap som
förmedlar känslan av att alla kan och allt är möjligt – tillsammans
med musik.  
Priset för Bästa ungdomsinitiativ gick i år till Elias Lang. Han har
utifrån en idé komponerat musik, skrivit texter, arrangerat samt
repeterat och satt samman ensemble för att skapa musikalen Pointed Tongues. Tillsammans har han med ett 30-tal studerande från
högstadiet och gymnasiet tagit sig an och genomfört ett stort
arbete. Det har resulterat i en föreställning där handlingen tar upp
HBTQ-frågor och kampen mot homofobi.
Musikgruppen Sally Swag kammade hem priset i kategorin
Enastående Innovativt Projekt. Sally Swag är ett band med nio
musiker där medlemmarnas har rötter i allt från dancehall, hiphop,
jazz, oriental till afro och svensk folkmusik. De har en drivkraft som
uppmuntrar till förändring, inte bara inom musik, utan samhället
i stort. Ett kollektiv med fantastiska musiker och starka individer
som genom sina konserter, workshops och existens inspirerar och
stärker ungdomen idag, inte minst unga tjejer. Med musiken som ett

verktyg för att bryta normer och
sprida sitt feministiska budskap
kommer Sally Swag vara en stor
bidragande faktor i arbetet för en
jämställd musikscen.
– Framtidens Musikpris har
definitivt kommit för att stanna,
inför nästa nominering ska vi se
till att aktivera alla våra medlemmar i processen, säger Symfs
förbundsordförande Bo Olsson
efter prisutdelningen.
Gunnar Jönsson, Symfs vice
förbundsordförande, är inne på
samma linje men tycker att det
vore önskvärt att vår bransch fick
Daniela Nyström kramas om av
en bättre representation.
Katarina Henryson. Anna Edlund,
– Symf har valt att stödja FramRUM:s ordförande tittar på. Foto
tiden Musikpris eftersom vi som
Emil Gyllenberg
organisation också har en uppgift
att värna återväxten i våra ensembler och för att grundtanken med
ett sådant pris är bra. Men ska det vara motiverat att ge ett fortsatt
stöd måste urvalet av pristagare kännas mer relevant för oss. Låt oss
därför hjälpa juryn att hitta de lärare som lyckas få unga elever att,
i konkurrens med allt annat, öva skalor och etyder, säger han. n
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www..olaﬀaren.se

Vi har tagit över Aulos musik’s
notlager och kommer inom
kort att inviga vår nya
notavdelning. z
Håll utkik efter information
på www..olaﬀaren.se
Välkomna!
Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08-668 13 15, mån-fre 11-18 & lör 11-15
Glada framtidsvinnare med prischeckar: Daniela Nyström, Sally Swag och Elias Lang. Foto: Emil Gyllenberg

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

1 1 0 9 8 0 1 0 0

en svensk nationalopera
med hett temperament
30 OKTOBER
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en svensk opera baserad på

en svensk opera baserad på

august strindbergs drama

selma lagerlöfs spökhistoria

26 FEBRUARI 2017

23 APRIL 2017

Köp biljetter och boka bord i GöteborgsOperans Restaurang
031-13 13 00, opera.se

