
Verksamhetsberättelse 2014
Musikcentrum Syd

UTKAST 12 mars 2015

Styrelsesammansättning
Olof Löfgren, Sousou Cissoko (ordf), Simon Lussi, Jenny Nilsson, Hedda 
Heiskanen (vice ordf), Bryndis Bragadottir, Nadin Al Kahlidi

Verksamhetsledare
Petter Wickman på konsultbasis 20% tjänst, från februari 2014.

Webb 
Hemsida: musikcentrumsyd.se 
Facebook: facebook.com/musikcentrumsyd
Instagram: @musikcentrumsyd
Twitter: @musikcentrumsyd

Besök- och postadress
Bergsgatan 29
214 22 Malmö

Utbyggd medlemsbas – medlemsrekrytering
Medlemsbasen är en av de viktigaste grundpelarna i verksamheten och 
legitimerar Musikcentrum Syd som organisation i kulturlivet. Vår ambition 
var att ha ett medlemsantal på 100 stycken medlemmar vid årskiftet 
2014/2015. Detta mål har vi inte lyckats uppnå. På grund av hög 
arbetsbelastning på verksamhetsledaren har vi inte kunnat verkställa alla 
de delmål som vi satt upp. En utmaning som vi har är att konkretisera 
verksamheten och förmedla dess syfte och mål till potentiella medlemmar 
och utövare. 

Säkerställa finansiering - även i ett längre perspektiv
Kulturrådet beslutade att förstärka finansieringen till Musikcentrum Riks 
med en temporär summa om 200tkr  med hänsyn till expansionen av 
riksorganisationen med ett nytt Musikcentrum Syd. Medlemskapet i 
Musikcentrum Riks medför en delfinansiering av Syd i form av medel från 
Kulturrådet. Summan som Kulturrådet tilldelar Musikcentrum Riks (3.475 
tkr 2014) diskuteras och fördelas internt inom Riks till respektive 
regional organisation samt till att finansiera Riksverksamhet. 
Expansionen av Riks, med den nya organisationen i Syd, har kostat över 
200tkr i form av processer, ökad administration, arvoden samt finansiellt 
stöd till Musikcentrum Syd. Det finansiella stöder låg på 100tkr och gick 
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alltså direkt till det regionala arbetet i Syd. Musikcentrum Syds ingång 
till en framtida fördelning är att balansera upp denna i relation till de 
andra organisationerna. 

Region Skåne gav Musikcentrum Syd 250tkr för uppbyggnaden av 
organisationen och finansierade verksamheten hösten 2013 och hela 2014. 
En ansökan om verksamhetsstöd skickades in till Region Skåne i april 2014 
för finansiering av verksamhetsåret 2015. Region Skånes finansiering är 
mycket viktig för att vi ska kunna arbeta långsiktigt med organisationen.

Vi har inte haft tidsutrymme att söka annan finansiering i form av 
projekt.

Musikcentrum Riks
Musikcentrum Syd blev formellt medlem i Musikcentrum Riks maj 2014 och 
sedan dess har relationerna fördjupats mellan de tre medlemmarna 
Musikcentrum Syd, Väst och Öst. 
Efter sammanslagningen har ett intensivt arbete startat och fortskridit 
väl. De tre verksamhetsledarna i Syd, Väst och Öst och ordförande i Riks 
har haft regelbundna veckomöten, där erfarenheter har utbytts. Riks 
strategiska och kontinuerliga arbete har vidare diskuterats och följts 
upp. Riks verksamhet har delats in i olika fokus- och ansvarsområden så 
som Organisation, Nationellt och Internationellt. 
 
Förmedlande verksamhet
En av våra strategier är att långsiktigt skapa relationer och kontakter 
med nyckelpersoner i kulturlivet och samhället. Detta för att etablera 
Musikcentrum Syd och skapa samarbeten och projekt som kommer medlemmar 
och musiklivet till del i form av arbetstillfällen, nätverk och 
kompetensutveckling. Genom våra kontakter i musiklivet har vi under året 
förmedlat uppskattningsvis 20 arbetstillfällen. Vi vill i samråd med 
Musikcentrum Väst och Öst kunna hitta tillvägagångssätt för att mäta 
förmedlade jobb på ett transparent sätt. Att Musikcentrum Syd har huserat 
på Resurscentrum i Malmö, Bergsgatan 29, har resulterat i mycket 
kunskapsutbyte och relationsbyggande mellan olika aktörer i kulturlivet. 
Detta har redan nu resulterat i arbetstillfällen och informella och 
formella samtal och diskussioner. En ambition vi har är att närma oss 
teaterarrangörer och fria teatergrupper i Sverige, via bl.a. Riksteatern 
Skåne och Teatercentrum. Vi ser en potentiell arbetsmarknad inom detta 
område.

Kansli med anställd verksamhetsledare
Organisationen har valt att inte anställa någon verksamhetsledare under 
2015 för att minimera administrationen i uppstarten. Vi har valt att 
anlita Petter Wickman på konsultbasist 20%. Avsikten är att formellt 
anställa en tjänsteman under 2015. 

Under förstudien och fram till idag har vi haft en projektplats (ett 
skrivbord) på Resurscentrum på Bergsgatan 29 i Malmö, där Riksteatern 
Skåne, Teatercentrum Södra och Danscentrum Syd också huserar. Vi har 
skrivit kortare hyreskontrakt under perioden. Vi har känt att platsen, 
sammanhanget och möjligheterna till möteslokaler har varit väldigt bra. 
Det formella utbytet mellan organisationerna och besökare har varit 
värdefullt. Vi ser dock svårigheter och utmaningar i att kunna växa och 
etablera oss långsiktigt på nuvarande projektplats. Behovet av en egen 
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kontorsplats/rum med möjlighet till flera skrivbord och lugnare atmosfär 
ser vi som nödvändigt.

Fortsätt utveckla (musiker)nätverket
Att träffas och skapa personliga relationer är en av nycklarna till en 
framgångsrik organisation. Vi behöver attrahera fler medlemmar och skapa 
avslappnade plattformar för att kunna utveckla nätverket ytterligare. Vi 
tror mycket på att skapa ett väl fungerade närverk och förmedla värdet 
att vara medlem i detta nätverk.

Utvecklat samarbete med andra organisationer/institutioner/föreningar
Vi har haft en mängd olika möten med olika organisationer. Ett urval: 
SKAP, UpSweden, Mix Musik, Venta Artist, Musikerförbundet, medlemmar i 
Livemusik Sverige mfl. Vi har skapat relationer och varit aktiva bl.a. 
under en Jämställdhetsdag och en Turnésamrådsdag i november.

I september var vi representerade på en Workshop inför processen i 
framtagandet av Region Skånes nya Kulturplan.

I november deltog vi i ett samrådsmöte på Arbetsförmedlingen med de andra 
centrumbildningarna.

I december skickade vi en inbjudan till de regionala Centrumbildningarna 
och bjöd in KLYSs Carl Liungman för ett samtal. Detta äger rum måndagen 
den 19 januari 2015. Vi vill skapa ett hållbart och långsiktigt samarbete 
mellan de regionala centrumbildningarna. Vi ser stor potential för 
samverkan och dialog mellan oss som kommer alla våra medlemmar till del. 

Riktlinjer för framtiden
Här behöver vi konkretisera ett klarare och mer långsiktigt mål i samspel 
och dialog med utvecklingen av Musikcentrum Riks. Detta framför allt för 
medlemmar, blivande medlemmar och samarbetspartners. Verksamhetsplanerna 
Riks och Syd kommer harmonieras något mer framöver och det strategiska 
utvecklingsarbetet på Riksnivå kommer till viss del resultera i ett 
strategiskt regionalt arbete.

Kompetenshöjande insatser för medlemmarna
Vi har arrangerat en rad aktiviteter under året. Under hösten har vi dock 
haft färre aktiviteter än vad vi hade som ambition. Vi har framgångsrikt 
samverkat med andra aktörer för att kommunicera kompetensstärkande och 
relevant information. Medlemsbrev har regelbundet skickats ut till 
medlemmar med information kring aktiviteter och externa arrangemang. 
Medlemsbreven bifogas denna redovisning. 

Genomförande
Från den 31 mars 2014 har vi haft en arvoderad styrelse på 7 personer och 
en verksamhetsledare på 20% tjänstgöring som konsult.Vi har haft 
regelbundna styrelsemöten. Verksamheten har haft fokus och prioriterat 
att finna strukturer och ett effektivt administrativt arbete. Samverkan 
med Musikcentrum Riks och att hålla organisationen administrativt verksam 
har tagit mycket arbetstid. Aktiviteter i sociala medier har skapat flera 
viktiga kanaler, samtal, diskussioner och digitala relationer.

Information och social media
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Facebook: 395 st gillar
Twitter: 457 st följer
Instagram: 26 st följer (Lanserades november)
Nyhetsbrev till medlemmar: 7 st 

Organisationens grafiska profil och nya hemsida offentliggjordes i 
november 2014.

Ekonomi
Organisationen har öppnat upp ett bankkonto med tillhörande VISA kort i 
lokala Sparbanken Öresund. Ekonomen Eva Törnqvist har bokfört 
verifikationerna under 2014 mot ersättning.
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Bilaga 1. 
Nyhetsbrev till medlemmar 2014

>> Mars 
Hej medlem i Musikcentrum Syd
På Styrelsemötet 24 februari 2014 hade föreningen fått in 28 
medlemsansökningar. Alla dessa är nu medlemmar i organisationen 
efter beredning och beslut av styrelsen. Varje vecka kommer 1 - 2 
nya medlemsansökningar. Det är jättekul! Hjälp oss att bli fler!

Följ oss och vårt jobb här:
Facebook: facebook.com/musikcentrumsyd
Twitter: twitter.com/musikcentrumsyd

Årsmöte - 31 mars kl.19.00 på Resurscentrum, Bergsgatan 29, Malmö.

Som tidigare har vi skickat ut en kallelse till detta möte enligt 
stadgar. För att ge möjlighet till flera att delta och rösta på 
årsmötet så vill vi uppmana alla att bjuda in och sprida möjligheten 
till medlemskap i Musikcentrum Syd. Ett beslut tas på styrelsemötet 
24 mars om vilka fler som blir medlemmar och som i sin tur kan få 
rösträtt efter betald medlemsavgift under årsmötet! Deadline 23 mars 
2014, om man vill bil medlem och få rösträtt under årsmötet 2014. 
Givetvis kan man bli medlem under hela 2014... Vi håller på att 
utveckla ett enklare formulär för ansökan.

Ansökan om medlemskap görs här: musikcentrumsyd.se/bli-medlem

Styrelsen & på gång

Just nu tittar styrelsen bl.a. på: 
- Ansökan till Musikcentrum Riks som ska skickas in 19 mars som på 
sikt stärker samarbetet med det andra Musikcentumbildningarna 
(Öst/Väst) och att MCS på sikt kan få stöd från Kulturrådet. 
- Att vi ska ta fram en grafiskprofil och utveckla hemsidan, 
musikcentrumsyd.se
- Medlemsaktiviteter för 2014.
- Anställning av personal, kortsiktigt kommer Petter Wickman 
konsulta MCS för att göra en del av jobbet med utveckla MCS.
- Uppföljnings möten med Region Skåne och Malmö Stad.
- Ansökan om Verksamhetsstöd Region Skåne.
- Utveckla kommunikationen mot medlemmar och externt.
- Senare i vår 2014 kommer Musikalliansen till Skåne för att ha ett 
workshop kring att söka offentligt stöd. Mer information kommer 
framöver... TIPS! Kolla in Musikguiden: musikalliansen.org/page/om-
musikerguiden

Vi som sitter i styrelsen fram tills årsmötet 31 mars 2014 är Olof 
Löfgren, Petter Wickman, Jörgen Hellgren, Hedda Heiskanen, Bryndís 
Bragadottír, Sven Midgren. Vi alla är frilansmusiker i olika genrer. 
Ta gärna kontakt med oss med frågor och idéer. Kontaktuppgifter se 
hemsidan: musikcentrumsyd.se/kontakt
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Seminarium för kvinnor 

(exklusivt till medlemmar i MCS)

Halvdag i att bygga, synliggöra och marknadsföra ditt varumärke

I samband projektet - Praktisk affärsutveckling för kvinnliga 
scenkonstnärer - som Danscentrum Syd driver kommer det att ordnas 
ett halvdagsseminarium den 12 mars kl 8.30-12.30 om marknadsföring 
och försäljning med Loredana Jelmini. Projektet tror det blir så bra 
så man öppnar upp det så att fler kvinnliga scenkonstnärer kan komma 
med.  Det riktar sig direkt till frilansande kulturarbetare. - det 
kan bli riktigt intressant. Loredana anses vara en av de bästa i 
branschen!! 

Anmälan till  lars@danscentrum.se  senast 10 mars! 

Begränsat antal platser.

Ingen avgift.

Halvdag i att bygga, synliggöra och marknadsföra ditt varumärke

Under en halvdag kommer vi att arbeta utifrån ett antal verktyg för 
hur du bygger, synliggör och säljer ditt varumärke. Vi tittar på de 

komponenter ett varumärke består av och hur du strategiskt kan 
arbeta med försäljning.

Kursledare är Loredana Jelmini som har lång erfarenhet av 
marknadsföring och försäljning av scenkonst och av att bygga 
kulturella varumärken och identiteter. Loredana har arbetat med 
personliga varumärken från många discipliner och starka varumärken 
som Cullbergbaletten, Nordiska museet, Folkets hus och parker, 
Riksteatern, Sveriges Radio och Sigtuna kommun som några exempel. 
Loredana har genomfört kurser över hela Sverige i marknadsföring, 
försäljning och kommunikation för professionella och ideella 
kulturarbetare, konstnärer, fotografer, musiker och dansare, bland 
annat på Kulturkraft Syd och Stockholms Dramatiska Högskola. Mer 
information om Loredana finns på www.ljk.se.

Hej medlem i Musikcentrum Syd
- Tack! Vi har noterat att du har betalat in medlemsavgiften för 
2014. Vill du ha kvitto/redovisnings underlag för betalningen så ska 
vi kunna ordna detta. Maila oss om du är intresserad av det!

- 12 maj - Individuell rådgivning | Vi har god kontakt med 
Musikalliansen som för närvarande har 119 instrumentalister, 
sångare, musikalartister och dirigenter anställda. Dom bjuder in 
Musikcentrum Syds medlemmar till ett seminarium/workshop i Malmö 12 
maj om att söka ekonomiskt stöd... mer info nedan. Få platser, först 
till kvarn! Se även denna: Länk
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Individuell rådgivning för dig som planerar att söka ekonomiskt stöd 
- Malmö 12 maj

12 maj 2014 klockan 9.00 - 16.00
Media Evolution, Runda Bordsrummet, Stora Varvsgatan 6A i Malmö 

Individuell rådgivning kring att söka offentligt stöd

Musikalliansen arrangerar en dag i Malmö för dig som planerar att 
söka offentligt eller annat ekonomiskt stöd för din musikverksamhet.

Fokus under dagen ligger på att du får rådgivning att utforma din 
projektidé/ansökan så att du optimerar dina chanser att få stöd. 
Vill du ha mer info om vilka nationella offentliga stöd som finns 
att söka gå in på Musikerguiden, aktuellt under maj är Kulturrådets 
stöd till fria musikgrupper.

Tider:
9.30 - 10.00 Kaffe

10.00 - 11.30 Cecilia Malmström Olsson berättar om vikten av att 
vara relevant och trovärdig samt att ha en genomarbetad projektidé 
när man söker stöd. Cecilia Malmström Olsson har lång erfarenhet av 
att sitta i referensgrupper på bl a Kulturrådet och Konstnärsnämnden 
och kommer också att berätta om hur man som referensperson tittar på 
ansökningar som kommer in.Vi diskuterar detta gemensamt utifrån 
allmänna frågeställningar kring hur man kan tänka och gå tillväga 
när man utformar projekt och skriver ansökan.

11.30 - 12.30 LUNCH på Media Evolution

12.30 - 15.30 Individuell rådgivning med utveckling av projektidé 
eller en specifik ansökan. Du får vägledning av Cecilia Malmström 
Olsson och Maja Adolphson/Lodjur PR.

15.30 - 16.00 Avslutning.

Antal deltagare:
Max 16 stycken på förmiddagspasset
Max 6 st för den individuella rådgivningen på eftermiddagen

Dagen är kostnadsfri och Musikalliansen bjuder på kaffe och lunch!

Arrangör: Musikalliansen i samarbete med Lodjur Project Room
Har du frågor om dagen ring eller maila Maja Adolphson 073-414 82 14 
maja@lodjurprojectroom.se 
 

Anmälan görs till maja@lodjurprojectroom.se skriv i din anmälan om 
du vill vara med hela dagen eller endast på förmiddagen. Om du vill 
ha individuell rådgivning på eftermiddagen så skriv några rader om 
aktuellt projekt/ansökan. Är ni fler som anmäler er än vad som finns 
plats för lottar vi platserna.

Sista anmälningsdag fredag den 2 maj 2014

Kolla även in detta! Som vi informerat om tidigare: Musikguiden 
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>> April

Hej medlem i MCS - Musikcentrum Syd

- Glad Påsk - Vi vill önska glad påsk och trevlig långhelg!

- Arbetstillfällen
Folkets parad 14/6 - Kort info här men mera info längs ner i mailet. 
Mellan den 12-15/6 hålls Nordiskt Forum på Malmö Arena. "Vi söker nu 
efter slagverksgrupper, gatumusikanter, jonglörer, spelmän, 
performanceartister, dansare, akrobater och en massa annat. Allt som 
går att genomföra ute i en parad." Skicka in din intresse anmälan 
till Malmö Stad: Jenny Lindh jenny.8.lind@malmo.se

- Aktiviteter
8 maj - torsdag >> En föreläsning med Lovisa Thurfjell som spelar i 
bandet Tiger Bell. Hon kommer prata om att arbeta med musik ur ett 
egenföretagarperspektiv utan att springa in i väggen. Kl.18.00, 
plats Malmö, lokal oklart. Mer info med anmälan kommer efter Påsk... 
MCS i samarbete med UpSweden Malmö.

12 eller 13 maj OBS! EXTRA DAG >> Individuell rådgivning för dig som 
planerar att söka ekonomiskt musikstöd 12 eller 13 maj 2014 klockan 
9.30 - 16.00, Media Evolution, Runda Bordsrummet, Stora Varvsgatan 
6A i Malmö  
"P.G.A. av stort intresse och ett nytt samarbete med FST (Föreningen 
Svenska Tonsättare) har vi utökat med en extra dag den 13 maj! Du 
anmäler dig till en utav dagarna." Arr: Musikalliansen. Mer info och 
anmälan: här

19 - 23 maj - Kulturbryggan in Residence, Malmö. "Syftet är att 
under en vecka erbjuda samma tillgänglighet och engagemang som vårt 
huvudkontor i Stockholm erbjuder. Vi vill nå ut till så många 
kulturaktörer och andra intressenter som möjligt, vår geografiska 
placering skall inte vara ett hinder." Mer info håll utkik här 

- Ny styrelse!
31 mars hade MCS sin första årsmöte! Ett historiskt möte då stadgar 
ändrades, styrelse valdes och formalia diskuterades. En engagerat 
fint förarbete av valberedningen låg till grund för att MCS nya 
styrelse: Sousou Cissoko (ordf), Jenny Nilsson, Simon Lussi, Hedda 
Heiskanen, Bryndís Bragadottír, Olof Löfgren, Nadin Al Khalidi.

Petter Wickman jobbar oregelbundet 8 timmar/veckan fram till 31 
december 2014.

I slutet av april kommer styrelsen ha möte. 19 mars kommer MCS bli 
invald till Musikcentrum Riks om allt går som det ska. Det kommer 
möjliggöra anslag från Kulturrådet och ett väldigt viktigt samarbete 
för frimusiklivet i Sverige och internationellt...

Redan idag har MCS ansökt om stöd från Region Skåne för verksamheten 
2015. Beslut kommer i december 2014.
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Rep/övninglokal i Malmö/Skåne? MCS arbetar för att samla in behov 
och kollar på möjligheten att driva frågan i samarbete med andra 
organisationer. Kommentera/diskutera på Facebook och Twitter eller 
maila oss om vad du tycker eller har för behov...

MCS stödjer kampanjen - Ett musikliv för alla

Konferenser inom Musik i Malmö
15 - 16 maj - Nordisk konferens om musik som mänsklig rättighet, 
Malmö högskola. Mer info
21 - 22 augusti (prel) The Music Conference 2014 Vad: En tvådagars 
musikkonferens i Malmö. Visionen är att skapa en årlig återkommande 
konferens där lokala, skandinaviska och internationella 
producenter, musiker, DJ:s, skivbolag, distributörer, managers, 
talangscouter, bokare, och andra branchexperter och kulturarbetare 
möts och utbyter kunskap, erfarenhet och visitkort. Finns ingen mer 
info.

Medlemsantal
Vårt mål är att vi vill ha 100st medlemmar vid årsskiftet. Vi 
behöver din hjälp att sprida ordet om MCS och att man ansöker om 
medlemskap! På sikt kommer MCS bli en starka aktör i musiklivet i 
vår region! Medlemmarna är svaret på den styrkan... 

Gilla & följ
Facebook: facebook.com/musikcentrumsyd
Twitter: twitter.com/musikcentrumsyd

>> Maj

Föreläsning 8 maj | Arbetstillfälle | Senaste från styrelsen | Tips!

Hej medlem i MCS!
Hoppas långhelgen har varit fin och att det har gått fint med 
Skattedeklarationen! En fråga som väcks är ju om MCSs bör göra en 
aktivitet/workshop i och om deklaration inför 2015? Vad tycker du? 
Vad har du för behov? Det finns många möjligheter...

Föreläsning 8 maj - OBS på torsdag!!!
Musikcentrum Syd & UpSweden presenterar:
Föreläsning med Lovisa Thurfjell om Musik, företag och motivation. 
Och att inte krascha på vägen. 8 Maj kl 18.00 på Resurscentrum, 
Bergsgatan 29 i Malmö. Tryck på portknapp: Resurscentrum eller ring 
Petter tel. 070 56 29 537

Lovisa Thurfjell gästar UpSweden och Musikcentrum Syd för att prata 
om musik, ekonomi och motivation. Alla vet att det är en "long way 
to the top if you wana rock n´roll". Eller bara att leva på sin 
musik. Det kluriga är att hitta ett sätt att överleva och hålla 
gnistan uppe längs vägen (utan att köra av den). Denna 
föreläsning/samtal ger en bild av hur en musiker från ett up´n 
coming band försöker hantera sin vardag som strävande musiker och 
brödjobbare. 
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Lovisa spelar och sjunger i punkrockbandet Tiger Bell och är en van 
föreläsare. För några veckor sedan premiärvisade Sveriges största 
blogg för populärmusik, PSL, en dokumentär om bandet och det ibland 
väldigt slitsamma livet på vägarna.
Kolla här: http://blogg.svt.se/psl/2014/04/08/psl-premiarvisar-
dokumentaren-om-tiger-bell/

Vad: Föreläsning om Musik, företag och motivation. Och att inte 
krascha på vägen
Var: Bergsgatan 29, ingången mellan Inkonst och plockepinn.
När: Torsdagen 8 Maj. kl.18

Anmäl er till info@musikcentrumsyd.se, senast 8 Maj kl.12.00. OBS! 
Begränsat antal platser. Först till kvarn! Medlemmar i MCS 
prioriteras. Men bjud gärna in vänner och bekanta!

Arbetstillfällen
Teater Jalada söker till en barnteaterproduktion: En multi-
instrumentalist eller en ljudkonstnär (som kan tillverka och loopa 
ljudet på scenen) som pratar flytande svenska, kan agera eller är 
villig att lära sig. Mer info om Jalada: http://jalada.se

Skicka intresseanmälan med CV och information till producent Hanna 
Olsson, hanna@jalada.se tel. 0730-556683 
Skicka gärna en mailkopia till: info@musikcentrumsyd.se 

Senaste från styrelsen
MCS har fått 4 nya medlemmar som valdes in under styrelsemötet 29 
april! Just nu är vi 44 medlemmar, och vi blir flera och fler. 

19 maj far MCSs Sousou, Jenny och Petter till Stockholm och är på 
plats under Musikcentrum Riks historiska årsmöte där MCS kommer bli 
invald som organisation där vi finner Musikcentrum Öst och Väst. 
Sousou och Jenny kommer representera MCS som förtroendevalda i Riks 
styrelsen. Detta kommer utveckla ett större inflytande från södra 
Sverige i musiklivet nationellt och internationellt och möjliggöra 
finansiering från Kulturrådet till MCS! 

Grafik och Web kommer prioriteras högre för att utveckla MCSs 
kommunikation framöver. 

Vi kan avslöja att under senaste styrelsemötet så blixtrade det av 
idéer och inspiration till att utveckla MCS tillsammans med dig som 
medlem. Nästa styrelsemöte planeras till 9 juni!

Tips! 
14 maj i Sthlm - Öppet samtal med Musikverket
Samtalet livesänds på statensmusikverk.se/video
Livetwitter med hashtag #snackamusikverket
Mer info: statensmusikverk.se/artikel/oppet-samtal-med-musikverket

28 maj i Sthlm - Kulturpolitisk debatt! 
Ska vi ha ett fritt musikliv och i sådant fall under vilka villkor?
Mer info: ettmusiklivforalla.se
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Maila gärna oss om du har frågor och idéer! Så försöker Petter maila 
eller ringa upp i möjligaste mån...

#5 #5 Medlemsinformation & Glad midsommar! > Kulturdebatt 17 juni 19.00, Information 
18 juni 14.00... med mer.

>> Juni

Medlemsinformation & Glad midsommar! > Kulturdebatt 17 juni 19.00, 
Information 18 juni 14.00... med mer.

Hej kära musiker i Musikcentrum Syd

DU! Betala din medlemsavgift, det är värt det. Det lovar vi.

Påminnelse om att betala in medlemsavgiften 2014!! Vi noterar att du 
inte har betalt din medlemsavgift för 2014. Var god att omedelbart 
betala in 100:- till föreningens BANKGIRONUMMER 518-5525. Glöm inte 
ange ditt namn! Tack! (maila oss om du vill ha kvitto)

Flera medlemmar

Bjud in kollegor till att ansöka om medlemskap till MCS! 
Vidarebefordra gärna detta mail till 3 st kolleger. Be dom skriva 
ut/fylla i ansökningsblanketten som är bifogad och skicka/lämna den 
till oss. Tillsammans gör vi skillnad!

TCG Nordica är ett Skandinavisk-Kinesiskt kulturcentrum - söker 
samarbete - alla är välkomna! 
Informationsmöte onsdagen den 18:e juni kl 14.00 - 16.00, 
Resurscentrum, Bergsgatan 29 i Malmö, kaffe/te finns på plats. Bli 
medlem på plats. Ta med en kollega. Anmäl er närvaro till 
info@musikcenturmsyd.se Passa på att ansöka om medlemskap till 
Musikcentrum Syd när du är på plats.

TCG Nordica är ett Skandinavisk-Kinesiskt kulturcentrum i staden 
Kunming i Södra Kina. För gästande konstnärer finns ett antal 
ateljéer och en Skandinavisk folkhögskolekurs "Kulturkurs i Kina" 
har klassrum på andra våningen. TCG Nordicas arbetar utgår från 
visionen att "stimulera till reflektion kring människans värde 
uttryckt i olika konstformer". Dialog, möten och tvärkonstnärliga 
samarbeten är hjärtat av TCG Nordicas arbete. "Art belongs to 
everybody" genomsyrar TCG Nordicas arbete och man välkomnar alla 
konstformer och människor från olika sammanhang och bakgrund som 
vill mötas i dialog och utbyte genom kreativa uttryck. 

Helena Berggren är internationell projektsamordnare för TCG Nordica, 
med fokus på Skandinavien. Hon kommer att ge en bild av det 
inspirerande pionjärarbete TCG Nordica genomfört i Kina och 
Skandinavien samt berätta om kommande projekt och möjligheterna att 
bli en del av nätverket och komma till Kina och genomföra projekt, 
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konserter och kulturutbyten.
tcgnordica.org eller tcgnordica.com 

Kulturdebatt - alla är välkomna! 
Kulturdebatt 17 juni kl.19.00 på Inkonst i Malmö, höj din röst! 
Varför inte diskutera och samtala om din och min framtida verklighet 
med andra och politiker?! Kulturdebatt om det fria musiklivet 
regionalt och lokalt tisdagen den 17 juni kl.19.00 på Inkonst i 
Malmö! Passa på att ansöka om medlemskap till Musikcentrum Syd, vi 
är på plats! Välkommen.

INBJUDAN

Kulturpolitisk debatt tisdag 17 juni kl 19 – 21

Inkonst, Bergsgatan 29, Malmö

Läs uppropet! 
http://www.ettmusiklivforalla.se/Ett_musikliv_for_alla!/Uppropet.htm
l

Program

•musikerpanel: Pär Moberg saxofonist, Stella Scott operasångerska, 
Maggi Olin pianist.

•arrangörspanel : Magnus Thuvesson – ordförande i Svensk Jazz, 
Petter Wickman – producent Backafestivalen, Eva Granstedt fd 
ordförande Kammarmusikförbundet.

•politikerpanel : Yngve Pettersson MP – ordförande region Skånes 
Kulturnämnd, Camilla Backman FI, Marcelo Arce Castillo S - 1e vice 
ordf Malmö Kulturnämnd

Moderator för debatten är Rebecka Eriksson från Briza maxima AB

DJ Petra Larsson kommer spela musik. Häng kvar i folkölsbaren och 
mingla efter debatten.

Varmt välkommen!

önskar

Mix Musik

i samarbete med Musikcentrum Syd och Briza Maxima AB
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Musikcentrum Riks
Nu är MCS medlemmar i Musikcentrum Riks (MCR), där vi också finner 
Musikcentrum Öst och Väst. Sousou, Jenny och Petter var på plats i 
Sthlm 19 maj. Samarbetet har direkt givit oss ytterligare 
finansiering (50 000:-) från Kulturrådet och även en gemensam viktig 
och stark kraft för att belysa frågor och utveckla musiklivet och 
branschen, nationellt och internationellt. Idag har Malin Oest 
(ordförande MCR) och verksamhetsledarna Ragnar (MCÖ), Anders (MCV) 
och Petter (MCS) Skypemöten varje vecka, för att diskutera och byta 
erfarenheter. 

Semester och hösten 
Nästa styrelsemöte har vi onsdagen den 27 augusti 2014. Tills dess 
kommer vi ligga relativt lågt med semester och förberedelse inför 
hösten. MCSs grafiskaprofil kommer presenteras efter sommaren. Vilka 
kompetenshöjande aktiviteter ska vi ha till hösten? Har du någon 
idéer? Maila oss!

Förmedling
Vi är väldigt stolta! MCS har förmedlat sina första jobb i form av 
en grym musiker som Teater Jalada har valt att samarbeta med! Det är 
en av våra medlemmar som kommer vara agerande teatermusiker i höst 
och framöver i en produktion som Jalada producerar. Att förmedla 
jobb är ett av Musikcentrum Syds syfte. Uppmana dina professionella 
kolleger att bli medlemmar i Musikcentrum Syd, det lönar sig. Mer 
info

The Music Conference - Malmö - 21-22 augusti

The Music Conference är en ny internationell musikkonferens i Malmö 
den 21-22 augusti. Länk till eventet (Facebook): 
http://smarturl.it/tmc2

Biljetterna kostar 450 kronor innan 1 juli. (250 kronor för 
studenter).

Konferensen riktar sig mot det lokala musiklivet i Malmö med omnejd. 
Det övergripande syftet är att hjälpa lokala band att nå ut till 
fler människor och hjälpa fler till att kunna leva av sin musik. 
Några av de skarpaste hjärnorna inom musikindustrin kommer att vara 
på plats och dela med sig av sina kunskaper. Konferensen kommer att 
ge konkreta och handgripliga råd för band, producenter och musiker. 

Exempel på innehåll på konferensen:

Hur gör man för att bli bokad till festivaler? Hur når vi ut till en 
större skara fans? Vilka digitala plattformar är bäst att arbeta 
med?

Exempel på talare:

Lina Thomsgård (Konichiwa), Mark Dennis (VD, Sony Music Scandinavia, 
Jessie Scoullar (Wicksteed Works)

Maila gärna oss om du har frågor, tankar, idéer?! Vi hjälper gärna 
till! info@musikcentrumsyd.se

Allt gott! Glad midsommar!
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>> September 
Womex 2014 | Boka Petter | 12 nov Samråd Musiklivet | 11 nov 
Musikverkets jämställdhetsuppdrag | Boka möte med Petter | 1 okt 
Utvecklingsbidrag | 2 okt Smart marknadsföring | 9 - 10 okt Musik & 
Samhälle | 20 okt Kulturmässan Malmö | Film Music Expo | CHECK! i 
Göteborg 15 - 16 nov | Datum 2015

1. Lite ord från Petter
Maila gärna tillbaka till mig/oss med dina tankar om ditt 
frilansliv! 2 oktober kommer vi har styrelsemöte igen, har du något 
vi bör lyfta på möte? Vad tycker du? Om någon som vill bli medlem så 
får dessa skicka in ansökan innan dess... Se hemsidan. Det knakar 
sakta med säkert kring Musikcentrum Syd. 8 timmar i veckan som jag 
jobbar går fort vill jag lova. Musikcentrum Riks samarbete går 
framåt. Vi har fått in en aktivitets förslag från en medlem: ""Vad 
gör jag om jag blir sjuk". Detta hände till mej för första gång nu 
i helgen att jag kunde inte genonföra mitt arbete tack vare 
halsflunssa och helt plötsligt inser man att det är ett stort hål i 
ens ekonomi att ställa in två spelningar. Vad gör man? Vad finns 
för möjligheter? Om man är medlem i nån Musikerförbundet osv, hur 
ser saker annorlunda då eller påverkar det? vad säger 
försäkningskassa osv."
Vi kollar på hur vi ska organisera en sådan aktivitet och eventuellt 
komplettera med trygghet för frilans, försäkringar för teknik, 
replokaler och instrument. Vi återkommer när vi har ett datum och 
innehåll! Allt gott! //Petter

2. WOMEX 22 - 26 okt 2014 i Santiago de Compostela, Spaninen
Womex är en världsledade branchmässa för den internationella 
Världsmusikbranchen. Många av Musikcentrum Syds medlemmar har besökt 
den mässan och 2014 kommer enda Svenska gruppen Tarabband spela på 
ett showcase. Mer info: Womex Sweden@womex Musikcentrum Riks kommer 
vara på plats i Spanien. Är du intresserad av att presenteras som 
artist på denna mässa? Vill du spela på den internationella 
världsmusikmarknaden? Skicka en intresseanmälan till Petter senast 1 
okt 2014. (Ett urval kommer att ske) Till: info@musikcentrumsyd.se

3. Boka ett möte med Petter
Kom och bolla, fika och snacka lite musikliv med Petter. Ta med 
kompisar som kan ansöka om att bli medlem på plats! Prel. tider. 
Flera tider kan tillkomma. Först till kvarn! Maila och boka tid: 
info@musikcentrumsyd.se
30 sep kl.14.00 - 16.00
14 okt kl.09.00 - 10.30
4 nov kl.14.00 - 16.00

4. Dags att prata om turnéstruktur i musiklivet 12 nov i Sthlm
Musikverket bjuder in till samråd, en gemensam arbetsdag på temat 
samverkan för fler konserter/musikföreställningar. Syftet med dagen 
är att tillsammans hitta hållbara modeller som kan ligga till grund 
för vidare arbete med en ny struktur. 

Musikcentum Syd kommer välja ut ca 5 st musiker från södra Sverige. 
Vi förbehåller oss rätten att välja musiker som sällan är 
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representerade samt att vi får en geografisk och 
genremässiglblandning. Resor bekostar Musikverket. Är du 
intresserad? 

Tid och plats: 12 november kl 10–16 på Kägelbanan på Södra Teatern i 
Stockholm. Deltagandet i konferensen är gratis, lunch och fika 
ingår.

Anmälan senast 29 september till info@musikcentrumsyd.se I anmälan 
anger du namn, eventuell organisation, kontaktuppgifter och om du 
önskar specialkost.

5. Final för Musikverkets jämställdhetsuppdrag 11 nov i Sthlm

Den 11 november är det dags för en andra konferens i Musikliv i 
balans som därmed avrundar Musikverkets jämställdhetsuppdrag. Det 
blir en dag med musik, föreläsningar och samtal på Kägelbanan i 
Stockholm. Mer info Kolla in vidoes med panelsamtal här

6. Sök Region Skånes Utvecklingsbidrag senast 1 okt

Fram till den 1 oktober är det mö jligt att söka Region Skånes 
utvecklingsbidrag för kultur. Utvecklingsbidragen ska ta vara på och 
synliggöra idéer för utveckling inom kulturområdet. De ska stimulera 
och stödja regionens kulturliv och bidra till ett brett kulturutbud 
för invånare och besökare. 

Ansökan om bidrag görs digitalt via Kulturdatabasen. Kultur Skåne 
har tagit fram en helt ny version av kulturdatabasen.se - 
projektbidrag, vår förhoppning är att den upplevs som mer 
användarvänlig och ger ett bättre stöd för dig som ansöker. Detta 
betyder att oavsett om du ska använda kulturdatabasen för första 
gången eller om du tidigare har ansökt så måste du skapa ett nytt 
konto.

På Kultur Skånes hemsida finns information och instruktioner. Klicka 
här!

7. Smart marknadsföring för små verksamheter 2 okt i Hässleholm.
Under ett par timmar får du ta del av konkreta råd och inspirerande 
case kring den nya tidens marknadsföring. Du får veta hur du syns, 
hörs och hur du planerar marknadsföring i en mindre verksamhet med 
begränsade resurser. Föreläsare är Kristin Heinonen, VD och strateg 
på digitala byrån Good Old. Föreläsningen riktar sig till 
entreprenörer inom kulturella näringar och andra småföretagare. 

Torsdag 2 oktober kl 9.30 – 12.00 i Hässleholm. Kostnad 160 kr + 
moms, fika ingår. 

Se mer info här: http://camillabengtsson.se/2014/smart-
marknadsforing-sma-verksamheter 

Anmälan senast 25 sep till inspiration@camillabengtsson.se. Ange 
namn, mail, tele och ev matallergi.
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8. Konferens: Musik och Samhälle 9 - 10 okt i Lund 

ABF och Institutionen för kulturvetenskaper bjuder in till konferens 
för forskare och praktiker. Musik och samhälle VITema: Musik och 
politik När? 9-10 oktober, 2014 Var? LUX, Lunds universitet i Lund 

Ambitionen är att samla forskare och praktiker för att diskutera 
musikens roll i samhället och därmed skapa en arena för 
gränsöverskridande samtal. Man är välkommen att delta med 
presentationer av verksamhet eller forskning eller "bara" vara med 
och lyssna.

Mer info

9. Kulturmässan Malmö 20 okt
På Kulturmässan ska du bli inspirerad, träffa arbetsgivare, möta 
rådgivare, bli uppdaterad, nätverka, möta nya branscher, lyssna till 
innovationer, få tips, fika med kollegor, hitta i byråkratidjungeln, 
gå på casting, gå på audition, hitta samarbeten, arbeta samman, 
arbeta över gränserna, samman gränserna, SAMARBETA, och lite till..
Mässan: kl.11 - 17 Mingel: kl.17 Plats: Slagthuset, Malmö Mer info

10. Film Music Expo 8 nov 2014 i Hässleholm
Den 8 november 2014 arrangeras en skarpt nischad branschmässa, Film 
Music Expo, i Hässleholm. En plats där kompositörer och låtskrivare 
träffar producenter, regissörer och music supervisors så att nya 
samarbeten kan uppstå. Mässan kommer att bestå av föredrag, 
paneldiskussioner, nätverkande och konserter. Orvar Säfström 
(Filmkrönikan, Årets Gamer etc) är moderator och Ebbot Lundberg (the 
Soundtrack of Our Lives) står för avslutningskonserten. Mer info

11. CHECK! i Göteborg 15 - 16 nov 
– seminarier, mötesplats och inspiration för musikarrangörer mellan 
18-30 år.

Vi vet att många av er medlemmar i Musikcentrum Syd är arrangörer 
av konserter och festivaler. 15 st av er är under 30 år. Så Check! 
kanske kan intressera er! Man är dock inte välkommen om man vill 
sälja sig som artist till arrangörer som kommer till denna helg. 
Fokus ligger på de viktiga arrangörerna! 

Välkommen till två kreativa och innehållsrika dagar i Göteborg 
den15–16 november. 

Check! riktar sig till dig som redan börjat att arrangera, har 
arrangerat ett tag eller har planer på att ordna konserter. Det 
finns olika offentliga stödformer för musikarrangörer. De här 
dagarna kommer att vara praktiskt inriktade för att hjälpa nya och 
unga arrangörer över tröskeln och in i det stödjande systemet. Mer 
info

12. Boka in i kalendern:
26 - 31 maj 2015 - Scenkonstbienalen i Malmö - 
www.scenkonstbiennalen.se
25 - 30 maj 2015 - ISPA i Malmö/Köpenhamn - www.ispa.org
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För aktuell info kolla vår Facebook och Twitter!

>> Oktober

Senaste nytt | Bli medlem | Datum i höst | Boka Petter | Andra 
aktiviteter | Ny postadress | Uppdrag

Senaste nytt
Vi har nätverkat på Kulturmässan och många intressanta personer var 
på plats. Vi diskuterade/samtalade med Malmö Kulturstöd, 
Musikalliansen, Arbetsförmedlingen Kultur Media, Malmö Live med 
flera.... 

Just nu jobbar vi för fullt med ansökan till Kulturrådet för 
Musikcentrum Riks, då vår förhoppning är att Musikcentrum Syd kommer 
få större anslag för verksamheten 2015 och kunna förmedla flera 
jobb, göra projekt, påverka och göra fler och kvalitativa 
aktiviteter för dig som medlem.

ISPA 2015. Vi har ett intressant samarbete på gång kring ISPA . Mer 
info om ISPA 

Vi är några som kommer vara på plats i Sthlm 11 - 12 nov för 
Konferens om jämställdhet (anmäl dig senast 28 okt: här) och 
Turnéstrukturer (ej offentligt). 

Med mycket mer...

Bli medlem
Nu är det enklare att ansöka om medlemskap. Fyll bara i ett 
formuläret! (dela/sprid gärna denna möjlighet) Mer info

Datum i höst
5 november - release av Musikcentrum Syd grafiska material - ALLA ÄR 
VÄLKOMNA! Bjud in nära och kära! - mingel - pizza - öl/dryck mellan 
kl.18.00 - 21.30. Mer info

1 december - föreläsning om trygghet för frilansare. Vi jobbar på 
innehållet. Men boka in datumet!

Boka Petter
Succén fortsätter! Boka tid med Petter, förboka och bestäm tid. 
Möjligheter och datum: 4 nov kl.14 - 16. 25 nov kl.13 - 15. 

Andra aktiviteter
14 nov Låtskrivarseminarium på Nalen i Stockholm. Mer info
5 dec Skånskt dialogforum, Helsingborg Mer info
Har du flera tips? Mail gärna oss.

Ny postadress - skicka brev till oss!
Musikcentrum Syd
Bergsgatan 29
214 22 Malmö 

Facebook: facebook.com/musikcentrumsyd
Instagram: @musikcentrumsyd
Twitter: @musikcentrumsyd

Musikcentrum Syd - Bergsgatan 29 - 214 22 Malmö – musikcentrumsyd.se

file:///Users/petterwickman/Downloads/Redovisning Region Ska?ne 2014/www.musikcentrum Syd
http://www.twitter.com/musikcentrumsyd
http://instagram.com/musikcentrumsyd
http://facebook.com/musikcentrumsyd
http://www.kfsk.se/5.5c3d99ea148703502f8ea318.html
http://exms.org/latskrivarseminarium-14-november-pa-nalen-i-stockholm/
http://www.musikcentrumsyd.se/valkomna-till-musikcentrum-syds-release-av-ny-grafiskprofil/
http://www.musikcentrumsyd.se/bli-medlem/
http://musikverket.se/artikel/final-for-musikverkets-jamstalldhetsuppdrag/
http://www.ispa.org/
http://www.ispa.org/


Uppdrag
Keyboardist sökes - se nedan och bifogad PDF. Arbetsförmedlingen har 
hört av sig till oss. (Berätta gärna om du tog/fick jobbet, eller 
vem som fick det. Musikcentrum behöver räkna alla jobb som 
förmedlas.)

Jag behöver hjälp med att hitta rätt kvinna/man. Jag är ytterst 
tacksam för om du snarast möjligast söka efter någon i ditt nätverk 
som kan vara lämplig för uppdraget. Kandidaten/-erna kan själva ta 
kontakt med arbetsgivaren, Ingrid via e-post: ingrid.ekstrom@esf.se

Uppdragsbeskrivning och kravprofil:

Svenska ESF-rådet Sydsverige söker en keyboardist som kan 
underhålla/spela

stämningsfull musik i samband med lanseringen av organisationens 
nya program,

tisdagen den 2 december, mellan kl. 15-18.

Musikern ska ha en bred repertoar och ha känsla/erfarenhet för/av 
flera olika genrer. F-skattsesedel

Krävs.
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