PRESSMEDDELANDE FRÅN MUSIKCENTRUM VÄST:

NU TAR KARIN INDE ÖVER SOM VERKSAMHETSLEDARE PÅ MCV
I dag, onsdag den 17 juni, är det Helena Östblom Bergs sista arbetsdag som
verksamhetsledare på Musikcentrum Väst. Samtidigt tar Karin Inde, som närmast
kommer från Svensk Jazz och en tjänst som verksamhetsledare där, över hennes
plats och roll.
– Jag kommer till en väldigt välfungerande verksamhet, säger Karin Inde, som är
imponerad över vad organisationen i dag får ut i klingande verksamhet per år sett
till stödnivå och personella resurser.
– Sedan byter jag jobb mitt i en kristid och musiklivet är ju fruktansvärt hårt
drabbat. Även här har Musikcentrum varit på tårna och snabba med att kartlägga
situationen – redan före sommaren har en uppföljande lägesbeskrivning kunnat
kommuniceras till beslutsfattarna.
Den pågående krisen hindrar inte Karin att ha visioner för framtiden.
– Jag vill att MCV och Musikcentrum Riks ska fortsätta vara och bli en ännu
tydligare regional och nationell röst för de fritt verksamma musikerna och
artisterna och en populär samarbetspart i musik- och kulturlivet i bred bemärkelse.
Vi ska vara snabba att både hänga på och initiera nya satsningar, som våra
medlemmar ska lyftas och stärkas av.
– En hjärtefråga är också att jobba för att musiklivet ska inkludera flera människor
och montera ner de där osynliga staketen som fortfarande finns, kopplade till
exempelvis kön, hudfärg och ålder. Samhället i stort har mycket kvar att göra och
musiklivet är ju en del av det. Samtidigt ligger konsten ofta lite före och kan hjälpa
till att putta det övriga samhället framåt.
Karin har ett förflutet i Göteborg, dit hon flyttade för att gå på musikhögskolan.
Numera bor hon i Stockholm och till en början kommer hon att pendla mellan
rikets båda största städer. En framtida flytt verkar emellertid långt ifrån utesluten.
– Nu har jag bott i Stockholm lika länge som jag bodde i Göteborg. Det börjar bli
dags att göra något åt den saken, säger Karin med ett skratt.
Karin är också bland annat styrelseledamot hos SAMI,
Konstnärsnämnden, Musiksverige, Kulturens och Export
Music Sweden.
Vi hälsar Karin varmt välkommen och hoppas att Helena
när hon nu pensionerar sig ska få det utrymme för eget
skapande och oskrivna blad som hon önskar!
Karin nås på telefon 070-444 72 28 och e-post karin.inde@mcv.se.
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