FÖRORD

Pandemin lamslog vår bransch och med ordningslagen som
statens främsta verktyg drabbades vi som arbetar med livemusik av vad
som närmast kan beskrivas som ett rent arbetsförbud.
Musikcentrum Väst och våra systrar i öst och syd försökte
så fort som möjligt, då i mars, att ställa om från förmedlare till
krishanterare. Vi erbjöd digitala mötesplatser för våra medlemmar, gjorde
löpande kartläggningar av utövarnas situation och förmedlade dessa till
beslutsfattare och media.
MCV lade också tidigt fokus på att skapa förutsättningar
för särskilda satsningar för att höja kompetensen och följa med i
utvecklingen av digitala/strömmade konserter. Detta arbete kommer vi
att kunna se resultat av under 2021.
Vi vill rikta ett stort tack till alla utsatta musiker och artister som såg till
att fylla i våra enkäter under året! Dessa enkäter har skapat trovärdiga
underlag som vi har kunnat förmedla till beslutsfattare och media.
Informationen från oss om att var tredje musiker redan i augusti var på
väg att lämna yrket fick stor spridning i media och har nog inte undgått
många. Och dessa siffror är förstås alarmerande*.
Men något som också blivit tydligt för oss detta eländiga
år är att landets musiker och artister redan från början är proffs på
krishantering. Att leva som fritt verksam musiker kräver nämligen att man
är det. Med eller utan en pågående samhällskris. Detta har pandemin
också hjälpt alla att bli kusligt medvetna om. Den totala avsaknaden av
skyddsnät för kulturskapare med egen firma har blivit tydlig. Måtte det
redan nästa år leda till förbättringar av a-kassesystem, omsättningsstöd
etc. Det är vi många som kommer att fortsätta jobba för.
Utöver direkta krisinsatser så har MCV ändå producerat
och förmedlat en del konserter och i det lilla ”fönstret” med lägre
smittspridning i höstterminens start började faktiskt telefonen att ringa
igen och vi lyckades härligt nog arrangera en hel MCV-dag innan det åter
blev hårdare restriktioner.
Vi på Musikcentrum Väst lämnar gärna det här året bakom
oss nu. Men när vi går in i 2021 är våra medlemmar fortfarande mitt i den
största kris musik- och kulturlivet någonsin upplevt. Möjligheten att
bedriva en yrkesverksamhet är alltjämt i det närmaste utraderad.
Med hjälp av ett öronmärkt stöd för särskilda insatser av Kulturrådet,
inleder nu Musikcentrum året med flera riktade satsningar för att hjälpa
till inför återstarten av kulturlivet efter pandemin.
*Du hittar hela enkätrapporten från i augusti på denna länk.
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ORGANISATION

Ideell förening, icke momsreg.
Org.nr: 857203-9728
Plusgiro: 46 56 79-9
Firmatecknare:
Karin Inde, verksamhetsledare
Medlemmar
Antal aktiva artistprogram 2020: 272
Individer: 660 varav 240 är kvinnor (37%) och

styrelsemöte med avstånd i augusti 2020

420 är män (63%)
Styrelse
MCV fortsätter verka för en dynamisk och aktiv styrelse. Vissa frågor kan beredas i särskilda
utskott. 2020 hölls sex styrelsemöten. Under året har vi haft som ambition att främja utbyte av
kompetens och idéer samt stärka vi-känslan hos personal och styrelse. En del i detta är att hitta
bra rutiner för kommunikation. Styrelsen har 2020 utgjorts av Henrik Wartel (ordförande),
Johan Björklund, Lina Horner, Anna Heikkinen, Chinaski Nymark, Jonas Simonsson och
Tormod Tvete Vik.
Styrelse och personal har en visionsdag tillsammans varje år, då vi har möjlighet att reflektera
och visionera i ett helhetsperspektiv. Det är på visionsdagen som prioriteringar för det
kommande året slås fast.
Personal
2,92 tjänster fördelas på 4 personer:
Helena Östblom Berg (januari-maj) och Karin Inde (juni-dec), verksamhetsledare (100%),
Lars Elf, artistförmedlare (80%), Mikael Godée, projektledare (62%, permitterad med 60 % från
augusti-december 2020) och Lasse Franck, kommunikatör (50%)
Det finns tydliga arbetsbeskrivningar för var och en av tjänsterna på MCV:s kontor. Förutom
veckomöten hålls regelbundna arbetsmöten gällande projekt och aktuella frågor. Dessutom har vi
varje halvår en visionsdag med personal och styrelse tillsammans.
Kontor
MCV finner ett stort värde i att vara inhysta i Musikens Hus, trots hyreshöjningar fr.o.m. 2020.
En extern redovisningsbyrå anlitas för löpande lönehantering, bokföring och bokslut samt en
auktoriserad revisor i samband med årsredovisning.
Finansiering
MCV har under året mottagit statliga medel för verksamheten från Kulturrådet – medel som
fördelas via riksförbundet Musikcentrum Riks – samt verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen.

60%

MCV har ett treårigt samarbetsavtal med ABF gällande medfinansiering av Musik på Biblioteket
for the
sales increase
I
av Tillväxtverket.
(2019-2021). Under hösten 2020 har MCV haft stöd för korttidspermittering
2020
ofFörvaltningen
med
quarter
firstinletts
slutet av året har ett samarbete gällande digitala showcasekonserter
för Kulturutveckling. Resultat och ekonomi redovisas under 2021.
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SYFTE, ANSVAR OCH UPPDRAG

Nationellt och regionalt ansvar
MCV har under året mottagit statliga medel för verksamheten från
Kulturrådet, medel som fördelas via riksförbundet Musikcentrum
Riks. Med fördelningen av de statliga medlen ska Kulturrådet
”stödja kultur av hög kvalitet genom att säkra professionella
kulturaktörers villkor och stärka deras ställning på
arbetsmarknaden”.
MCV har också ett regionalt verksamhetsstöd. Från och med 2016
tilldelas vi ett permanent verksamhetsstöd från kulturnämnden i
Västra Götalandsregionen. Med detta följer ett regionalt ansvar att
bidra till långsiktig utveckling av kulturen i förhållande till
regionens antagna styrdokument. MCV redovisar årligen hur
organisationen möter två övergripande regionala målsättningar
och dess indikatorer:
Verksamhetens regionala roll för att vidga deltagandet ska
stärkas.
Verksamhetens regionala roll för att utveckla sitt konstområde
och medlemmarnas och kulturskaparnas kapaciteter ska
stärkas.
Medlemmarnas uppdrag till MCV
MCV har genom åren etablerat en stabil plattform och ett
starkt nätverk med väl fungerande arbetsmetoder. Vår verksamhet
kan sammanfattas i två grunduppdrag från våra medlemmar:
Att förmedla och skapa jobb
Att främja ökad kompetens och stärkta villkor för professionella
musikutövare och musikskapare.
Kontinuitet och förnyelse
Detta gör vi genom både kontinuerlig, löpande verksamhet och
mer projektinriktade utvecklingsinsatser. De senare kräver alltid
extern finansiering, men utan verksamhetsstöden som grund skulle
externa projekt inte kunna initieras. Utvecklingsprojekten påverkar
också alltid organisationens löpande verksamhet. Det pågår
således en ständig växelverkan mellan kontinuitet och förnyelse.
Jämlikhet och bred representation
Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra hela MCV:s verksamhet. I
rekryteringsarbete och i alla urval av grupper och artister som
görs finns alltid en strävan att nå 50/50 och absolut minst 60/40.
Vi strävar också alltid efter att lyfta fram bredd och mångfald vad
gäller bakgrund, ålder och musikinriktning i det vi väljer ut och
lyfter fram.
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VERKSAMHETSMÅL OCH ÅRETS PRIORITERINGAR

Verksamheten har i likhet med tidigare år drivits efter ett antal
över gripande och långsiktiga mål som utgår från föreningens
stadgar.
1. Förmedla föreningens artistprogram.
2. Bevaka frågor om kompetensförsörjning och bidra till
kompetensutveckling.
3. Vara en aktiv och stabil förening som tar till vara
medlemmarnas intressen.
4. Verka kulturpolitiskt.
5. Marknadsföra MCV med syfte att bl.a. nå arrangörer och
nya medlemmar.
6. Initiera och samverka i
projekt som gagnar våra medlemmar och samhället i stort.
7. Utveckla och vara en aktiv
medlem i riksförbundet Musikcentrum Riks.
I denna verksamhetsberättelse beskriver och utvärderar vi årets
händelser utifrån dessa sju mål. Men först vill vi gå igenom de fyra
prioriterade utvecklingsspåren som togs fram av personal och
styrelse inför 2020.
1. Stärka segmentet mellan publik och artist
På grund av både pandemi och avslag på ansökningar har vi inte
nått dit vi ville med denna prioritering. Utöver avslag på ansökan
om regionala KKN-medel fick vi också ett avslag från Musikverket
för en förstudie/pilot i samarbete med Göteborg Artist Center,
Knutpunkt, Nätverkstan, Producentbyrån och Possibilitas. Under
2021 tar vi uppgiften vidare i våra omstartssatsningar för att stödja
och kompetensutveckla medlemmarna bl.a. genom så kallad ”DIYmanagement” som kan ge verktyg för ett hållbart yrkesliv.
2. Regional koordinator för internationellt arbete
Även här gavs avslag på en regional ansökan. Vi riktar nu istället in
oss på att medverka för en utökad nationell koordination av
internationellt arbete, vilket också kräver en aktiv regional
förankring och samordning. Läs mer om vår projektering av en
digital showcasekanal på sidan 7.
3. Barn och unga
Läs mer om våra satsningar under rubriken ”Prioriterad målgrupp:
Barn och unga” på sidan 10.
4. Koncept: Musik på teatern
Läs mer om vår projektering under rubriken ”Projektering Musik på
teatern” på sidan 9.
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1. FÖRMEDLA FÖRENINGENS ARTISTPROGRAM

Förmedlingen av arbete är MCV:s högsta prioritet och ett vanligt år utan pandemi direktförmedlar vi
cirka 2000 arbetstillfällen för musiker årligen. Ofta ger dessa arrangemang synergieffekter som
innebär ännu fler arbetstillfällen, något som dock är svårt att mäta.
Resultatet av vår indirekta förmedling, d.v.s. då arrangören väljer att själv kontakta artisten via
webbsidan kan vi dock uppskatta. Siffran brukar uppgå till drygt 2000 förmedlade arbetstillfällen på
ett år.
Att vi förmedlar professionella musikakter med hög musikalisk kvalitet säkerställs genom att alla
musikgrupper och artister bedöms i en process där minst två referenspersoner godkänner ansökan
om medlemskap.

Direktförmedling av uppdrag
En stor del av MCV:s förmedlingsservice går ut på att arrangörer tar kontakt med oss. De har då ofta
fått kännedom om oss via någon av följande insatser:
En strategiskt sökoptimerad webbsida där varje musikakt presenteras i bild och text med länkar
för lyssning och video.
Kontinuerliga nyhetsbrev till arrangörer och samarbetsparter.
Det regelbundna mejlutskicket Konserttipset med direktlänkar till aktuella konserter i vårt
kalendarium.
Vår egen årliga expo, MCV-dagen, där 6-7 aktuella musikakter framträder för speciellt inbjudna
bokare och arrangörer.
Aktiv marknadsföring i våra sociala medier, spridning och delning av medlemmars aktuella
verksamhet.
Vår medverkan på relevanta nationella och internationella mässor och expon.
Och inte minst – MCV-personalens uppsökande kontakt via mejl och telefon för att ständigt
utveckla våra kontaktytor och hitta nya samarbetsparter.
Arrangörer som kontaktar oss är allt från kommunala kultursamordnare och konsert- och kulturhus
till ideella föreningar och privatpersoner som ska arrangera fest. När arrangörer tar kontakt med
MCV-kontoret inleder vi en dialog med målsättningen att aktivt förmedla rätt artist eller musikgrupp
till rätt tillfälle. Vi strävar efter att fördela inkomna uppdrag brett bland de akter vi företräder.

Maja-Karin Fredriksson och Annelie Johansson diskuterar
strategier för musikexport under seminariedagen "Musik,
Kreativitet och Export" i mars 2020.
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Möten och mässor
Det mänskliga mötet spelar en stor roll för att sprida kännedom
och bygga förtroende. MCV medverkar på för våra medlemmar
relevanta mässor, utbudsdagar och expor – regionalt, nationellt
och internationellt.
Under 2020 har det flesta mötesplatserna blivit inställda, såsom
Expo: Scenkonst, Riksteatern Väst och södra Sverige, En Scen kväll
(Göteborgs Stad), Scenkonstdagar Barn och Unga (Förvaltningen
för Kulturutveckling), utbudsdagen med Folkets Hus & Parker samt
Våra Gårdar, Jazzfesten, Folk & världsmusikgalan samt Nordic Folk
Alliance. Tillgång till dessa sammanhang har verkligen saknats, då
de alltid innebär många konstruktiva möten med bokare och
beslutsfattare från kommuner, arrangörsföreningar, festivaler m.fl.
Internationellt arbete
Under 2020 har MCV genom Musikcentrum Riks varit
representerade i internationella, digitala sammanhang, såsom
MUTEK Montréal, Reeperbahn Festival, Arts Midwest/Western arts
Alliance i Minneapolis och WOMEX Budapest medan t.ex. Nordic
Folk Alliance och Jazzahead ställdes in helt.
I flera av de internationella sammanhangen samarbetar MCV
vanligtvis regionalt med Förvaltningen för Kulturutveckling (f.d.
Kultur i Väst) kring så kallade armkroksresor, där musiker får söka
om att delta på den aktuella mässan med handledning. Detta
samarbete lades av naturliga skäl på is i år. Istället har planerna för
en digital showcasekanal tagit form under året och den är redo för
lansering första halvåret 2021. Läs mer på sidan 9.

Indirekt förmedling av uppdrag
I november 2020 lanserade vi en ny webbsida som är mer
användarvänlig och bland annat innehåller fler sökfunktioner för
våra artistsidor. Målet är att denna förbättring ska leda till mer
indirekt förmedling av uppdrag, d.v.s. när arrangören väljer att
själv ta kontakt direkt med artisten, utan oss som mellanhand.

Skapande av uppdrag
Vi jobbar kontinuerligt för att initiera satsningar och samverkan
inom områden som gagnar våra medlemmar och samhället i stort.
Genom att alltid söka samarbete med andra aktörer som har
liknande uppdrag och intressen, säkrar vi att det klingar så mycket
som möjligt om varje satsad krona. Pandemiåret 2020 har förstås
inneburit en stor utmaning.
Med våra turnésatsningar skapar vi fler, starkare och även
modigare arrangörer, ett bredare utbud av levande musik i hela
regionen och därmed också en bättre och större arbetsmarknad
för våra medlemmar.
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Under 2020 har vi genomfört följande satsningar:
MCV-Dagen
MCV-dagen är vår egen inspirationsdag där inbjudna arrangörer, producenter och kultursamordnare får ta
del av ett smakprov ur vårt breda utbud av kvalitetsmusik med liveframträdanden från en handfull olika
artister i Stora Teaterns vackra och stämningsfulla lokaler. Dagen är också en mötesplats för våra
samarbetsparter och ett skyltfönster för MCV som just samarbetspart.
I backspegeln ser vi det som smått otroligt att vi lyckades genomföra detta arrangemang i oktober i år.
Mycket tack vare Stora teatern som hjälpte oss med smittsäkerhet och som erbjöd oss den stora salongen
för våra sex akter och cirka 25 arrangörer och bokare från hela VG-regionen i publiken.
De mycket positiva utvärderingarna efter dagen både från deltagande musiker och arrangörer visar på
behovet och vikten av denna årliga satsning.
Deltagande grupper och artister var Hannah Tolf, Cats & Dinosaurs, Thor & Olle, Maria Bohm, Robert
”Robi” Svärd och Vera Mårtens.
Musik på Biblioteket
Musik på Biblioteket är ett turnéprojekt som blivit en etablerad konsertserie och nu går in på sitt tolfte år.
Serien är en succé enligt de årliga utvärderingarna och de deltagande biblioteken har en väl fungerande
roll som musikarrangör.

2020 genomfördes 29 konserter med 14 artistprogram på 21
bibliotek. Att jämföras med förra pandemifria årets 48 konserter.
Ytterligare fyra var bokade och behövde ställas in, men
musikerna fick ändå betalt.
Deltagande artister och grupper var Anna Heikkinen &
Längtans Kapell, Maja-Karin Fredriksson, Clownen Mattis,
Mor, Musikteater Studio Wanselius, Måne och Sol, Iris,
MónDuo, Marco Rios, Marie Carlsson, Wahlström/Allard duo,
Robin och Bengan, Maria Stoltz och Hanna Thiel.
Konsert under Kulturnatta
MCV är sedan flera år samarbetspartner med arrangörer under
Kulturnatta. I år samarrangerade vi konsert med Naoko Sakata
solo på Jazz på Hagateatern samt duon Awilas i
Konstnärscentrum Västs galleri/lokaler...?
Kultur för Årsrika
MCV samarbetade med Sensus under en av de livesändningar
som genomfördes under rubriken Kultur för årsrika. Konserten
presenterade Åsa Johansson & Johan Rask som framförde delar
ur sitt Olle Adolphson-program.
Göteborgs Kulturkalas inställt
MCV är mångårig samarbetspartner med Göteborgs Kulturkalas.
2020 års kalas ställdes in.
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Följande projekteringar har gjorts under året:
Projektering av digital showcasekanal
Med anledning av pågående pandemi har Musikcentrum Väst
planerat för och förankrat en idé om ett alternativt sätt att hålla
vetskapen om regionens och landets fantastiska musiker levande –
i väntan på att konsertlivet kan återuppväckas på riktigt igen.
Syftet med etableringsfasen av projektet är att skapa en nationell
videokanal för att lyfta fram professionella musikgrupper och
artister och samtidigt kunna stödja ett flertal genom att producera
ett antal högkvalitativa showcasekonserter där arvode betalas.
Med mycket inspiration från konceptet Tiny Desk på Youtube
skulle vi vilja bygga och etablera ett tillgängligt forum för digitala
minikonserter, där professionella musikgrupper får möjlighet att
göra korta högkvalitativa konserter i en för ändamålet unik och
avslappnad, men professionell, miljö. Resultatet och ekonomin
kommer att redovisas 2021 men idéerna har fötts och etablerats
under 2020.
Projektering Musik på Teatern
Under 2020 har MCV initierat ett samarbete kring en ny
konsertserie med arbetsnamnet Musik på teatern. I ett nära
samarbete med Riksteatern Väst, Västra Folkets hus och
parkregionen och ABF Västra Götaland avser vi att: 1) ta ett
krafttag i återstarten av livekonserter efter Corona-pandemin, 2)
bygga långsiktiga, gränsöverskridande samarbeten inom regionens
kulturliv samt 3) aktivt bredda både publikgrupper och musikaliskt
utbud runt om i hela regionen. En ansökan om regionala
utvecklingsmedel är precis beviljad och planerad start är i februari
2021.
I kartläggningen inför denna satsning har vi märkt ett stort
intresse bland regionens teaterföreningar också för att arrangera
konsertprogram men ofta saknas det både nätverk och kunskap för
att komma vidare med dessa idéer. Traditionellt och
organisatoriskt sett har föreningar ofta inlett sin verksamhet
genom att slå fast inom vilken konstform man vill bedriva
verksamhet. Är vi en teaterförening eller en musikförening? Det
har lett till att det är lite vattentäta skott mellan de olika
kulturformerna – trots att människors kulturintresse i grunden
ofta är betydligt bredare än så.

Prioriterad målgrupp: Barn och unga
Utöver nedanstående särskilda satsningar för barn och unga gör
MCV kontinuerligt riktade utskick om vår verksamhet och våra
medlemmars produktioner till barn- och ungdomsarrangörer,
kultursamordnare och andra intresserade.
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Vi har också ett strukturerat, kontinuerligt samarbete med Förvaltningen för
Kulturutveckling (f.d. Kultur i Väst) och Göteborgs Stads Kulturförvaltning kring
kvalitetsbedömning och beviljande av arrangörsstödet i Kulturkatalogen Väst.
Skapande skola
Musikcentrum Öst, Väst och Syd har under 2020 fortsatt samarbetet kring gemensam
marknadsföring av Skapande Skola-inriktade musikprogram. Främsta verktyg är vår
gemensamma webbsida skapandeskolamusik.se och nyhetsbrevet med samma namn. Vi har
även en Facebook-sida där vi tillsammans lyfter Skapande Skola-program och nyheter.
Konsertregi för ung publik
Under 2020 har vi i arbetsgruppen med regionens och Göteborgs Stads kulturförvaltning
fortsatt utvecklingen av kursen Konsertregi för en ung publik.
De tre grupperna Fartyg 6, Vi Älskar Rock och Furuhill har blivit utvalda och kommer i
början av nästa år (framskjutet p.g.a. pandemin) att få professionell konsertregi för sina
barninriktade program. Arvode kommer att utgå både till anlitade regissörer och musiker.
Satsningen är ett samarbete mellan MCV, FKU, Göteborgs stad och Musikalliansen.
Barnmattan och Skolmattan
Musikens Hus i Göteborg är en betydelsefull konsertscen som årligen ger många
speltillfällen för våra medlemmar med en barnpublik som förra året uppgick till totalt ca 800
barn.
Skolmattan är scenen för skolkonserter i Musikens Hus. MCV är sedan många år delaktiga i
programläggningen tillsammans med barn- och ungdomskonsulenter från Göteborgs Stads
kulturförvaltning, Kultur i Väst och stadsdelarnas kultursamordnare. MCV samarbetar också
med Musikens Hus kring Barnmattan som är en konsertserie med familjeföreställningar.
Under 2020 blev till slut samtliga barn- och skolmattekonserter inställda.

Antalet förmedlade och skapade arbetstillfällen
Under pandemiåret 2020 har vi av naturliga skäl förmedlat betydligt färre konkreta
arbetstillfällen. Från mitten av mars slutade livemusiken tvärt att fungera och de allra flesta
spelningar ställdes in eller sköts upp.
Vårt eget turnéprojekt Musik på biblioteket hade en otroligt stark vår och skulle antagligen
ha nått rekord i antal konserter för året om pandemin inte brutit ut. För de spelningar som
vid tillfället var bokade betalades musikerarvoden ut av biblioteken även för de konserter
som ställdes in. Vi lyckades också genomföra ett antal konserter under oktober månad då
restriktionerna lättade under en kort period.
Ett vanligt år brukar MCV kunna redovisa närmare 2000 direktförmedlade och lika många
indirekt förmedlade arbetstillfällen. I år ser statistiken annorlunda ut. Under 2020 har vi
direktförmedlat 670 arbetstillfällen.
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2. BEVAKA FRÅGOR OM KOMPETENSFÖRSÖRJNING

OCH BIDRA TILL KOMPETENSUTVECKLING

Att vara fritt verksam musiker innebär vanligtvis att hantera osäkra
försörjningsvillkor. Många får själva bära det fulla ansvaret för
yrkesfördjupning och -breddning samtidigt som kraven på de
yrkesverksammas spets- och multikompetenser ökar. Våra
medlemmar arbetar också oftast utan en fast arbetsplats och rollen
innefattar mycket ensamarbete.
År 2020 har dock slagit alla rekord i osäkerhet och utsatthet för
våra medlemmar.
Musikcentrum Väst ska vara en tydlig resurs för sina medlemmar
när det gäller kompetensutveckling, omvärldsanalys, information
och rådgivning. Under året har vi satsat hårt på att sprida relevant
pandemirelaterad information från myndigheter etc. vidare till
våra medlemmar, men i lika hög grad har vi kommunicerat våra
medlemmars situation till beslutsfattare och berörda myndigheter.
2020 har varit en skola vad gäller utveckling av digitala verktyg
både för att möta våra medlemmar och för att förmedla våra
medlemmars musik.
Vad behöver medlemmarna?
När det gäller kompetensutveckling efterfrågar medlemmarna
mestadels sådant som rör frilansarens villkor ”hands on”, såsom
ekonomi, upphovsrätt, strategi och marknadsföring, men även
musikpolitik och hur vi som ett kollektiv kan påverka och förbättra
yrkesvillkoren och musikens roll i samhället efterfrågas.
Seminarier, mötesplatser och coachning – digitala och fysiska
MCV ser alltid till att samverka med andra aktörer för att erbjuda
våra medlemmar seminarier, kurser och deltagande i olika nätverk.
Förutom egna medlemsträffar har MCV ett mångårigt och
regelbundet samarbete med branschorganisationer som
Kulturakademin, Musikalliansen, Förvaltningen för
kulturutveckling (f.d. Kultur i Väst), Export Music Sweden,
Högskolan för scen och musik (HSM), Musikerförbundet, AF-kultur
och Göteborg Artist Center (GAC).
Tillsammans skapar vi ett relevant utbud till våra medlemmar som
också uppmuntras att komma med önskemål och idéer om kurser
och workshops.
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Under 2020 har vi genomfört följande främjandeaktiviteter:
Seminariedag med tema musikexport
Våren 2020 uppdaterades vår handbok om musikexport och presenterades på ett
seminarium med titeln Musik, Kreativitet och Export. Seminariet, som precis hann
genomföras innan pandemin bröt ut, arrangerades av Förvaltningen för kulturutveckling,
VGR i samarbete med Musikcentrum Väst, Kulturakademin, Export Music Sweden &
Westside Music Sweden.
Handboken presenterades genom en intervju med vår medlem tillika artisten och
producenten Annelie Johansson, som med kvalificerat processtöd av MCV inte bara fått ny
publik i Europa utan även utvecklat sina verktyg för ”DIY-management”.
Tisdagsfika med MCV
När pandemin bröt ut, startade vi veckoliga, digitala tisdagsfikor för våra medlemmar på
Zoom med syfte att kunna utbyta information, idéer och förstås en hel del frustration
musiker emellan. Träffarna blev mer och mer välbesökta under våren och fortsatte en bit in
i oktober då behovet verkade ebba ut.
Digitala ansökningsverkstäder
Under 2020 arrangerade vi fem 1,5-timmes långa digitala sessioner där aktuella
ansökningsblanketter tillsammans gicks igenom uppifrån och ner. Dessa
ansökningsverkstäder erbjöds i anslutning till de statliga och regionala krisstöden under
hösten och målet var att medverkande musiker efter en session skulle ha kommit en bra bit
på sin egen aktuella ansökan. Konceptet var mycket uppskattat och vi kommer fortsätta
erbjuda detta under nästa år.
Uppsökande information och rådgivning
MCV uppmanar alltid våra medlemmar att ringa eller mejla kontoret vid frågor. Det är
många som hör av sig, men långt ifrån alla. Vi har under slutet av 2020 påbörjat ett
uppsökande arbete gentemot de medlemmar som vi mer sällan har kontakt med. Vad är på
gång? Vilka utmaningar ser de? Hur kan MCV stödja dem?
Med hjälp av ett projekt i samverkan med en studentgrupp från
kulturprojektledarutbildningen Kulturverkstan, har vi under 2020 även påbörjat ett
uppsökande arbete gentemot potentiella medlemmar med syftet att bredda, föryngra och
modernisera MCV:s nätverk och kompetens inom musiklivet och stärka vår närvaro inom
musikuttryck som vi idag inte når i någon högre utsträckning, såsom dancehall, hiphop,
house och techno.
Smittsäkrakonserter.nu
2020 har Musikcentrum Väst initierat den första versionen av den digitala
kunskapsplattformen www.smittsakrakonserter.nu tillsammans med övriga
Musikcentrumsystrar, MAIS och arrangörsnätverket Knutpunkt.
Målet med sidan är att vi, tillsammans med övriga parter, erbjuder en gemensam
informationsplats som så många som möjligt, både arrangörer och musiker, hittar till och
hjälper till att hålla uppdaterad.
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Kulturakademin
Kulturakademin är en viktig samarbetspart när det gäller kompetensutveckling för våra
medlemmar. Vi bjuds in att påverka Kulturakademins utbud av musikinriktade kurser och
vi sprider aktivt information om relevanta kurser till våra medlemmar. Läs mer om detta
på sidan 17.
Fördelning av regionala utbildningsstipendier
Centrumbildningarna fick i uppdrag av regionens kulturnämnd att bereda ansökningar
och göra urval av ett extra insatt utbildningsstipendium som ett stöd under pandemin.
MCV och Göteborg Artist Center samarbetade och utsåg 25 musiker av 110 sökande. Var
och en beviljades 17 000 kr i ersättning för att genomgå en självvald utbildning på
Kulturakademin.

3. VARA EN AKTIV OCH STABIL FÖRENING SOM TAR

TILL VARA MEDLEMMARNAS INTRESSEN

Medlemsröst om MCV:
”Det har känts oerhört skönt att ha haft er i ryggen det här året.
Tack för tips, underrättelser och uppdateringar kring allt.”
(musiker, december 2020)
Årsmötet
Den 23 mars 2020 höll MCV sitt första digitala årsmöte. Helena
Östblom Berg föredrog verksamhetsberättelse, bokslut och
revisionsberättelse. Den avgående styrelsen beviljades
ansvarsfrihet och en ny valdes.
Lars Elf bemästrar telefonen på MCV-kontoret.

4. VERKA KULTURPOLITISKT

MCV ska främja våra medlemmars villkor. Som de fritt
verksamma musikernas främsta representant driver
MCV de kulturpolitiska frågorna på det regionala och
lokala planet. På nationell nivå samordnar vi oss alltid
inom Musikcentrum Riks.
Vårt långsiktiga kulturpolitiska arbete omfattar hela det
fria musiklivet, inte bara våra medlemmar. Inte heller är
det avgränsat av genrer – vi ska vara en
sammanhållande faktor inom musiklivet.
Vår viktigaste uppgift under 2020 har varit att löpande
kartlägga och kommunicera pandemins påverkan på
musikerna samt att hitta och finansiera satsningar som
kan stärka yrkeskåren i denna svåra tid.

Karin Inde presenterar resultatet av senaste
undersökningen i SVT Kulturnyheterna.

14 |
Musikcentrum har genomfört tre nationella enkäter under året. Den sista, som gjordes i
augusti, fick ett stort genomslag i media med flera tv-, radio- och tidningsintervjuer som
följd. Med undersökningen kunde vi presentera flera skrämmande siffror, inklusive den
mest alarmerande: Var tredje musiker menade att de var på väg bort från yrket.
MCV har under året också haft en initierande och samordnande roll i det regionala
påverkansarbetet. Det resulterade i att det sista veckan före jul hölls ett unikt möte mellan
samtliga centrumbildningar i väst och regionens kulturnämnd. Något som
centrumbildningarna i en gemensam skrivelse hade bett om med anledning av rådande
pandemi.
Med pandemins intåg fick vi pausa arbetet med att driva frågan om vikten av en statlig
utredning av musiklivets infra- och stödstruktur. Vi har under året dock påtalat det
fortsatta – och kanske i nuläget rentav ökade – behovet gentemot både kulturutskott och
departement.
MCV:s verksamhetsledare Karin Inde, som också är Musikcentrums nationella koordinator,
har vid fyra tillfällen under hösten varit inbjuden till samtal med kulturdepartementet. De
flesta samtal har haft fokus på pandemins påverkan på musiklivet och musikutövarnas
behov av stöd.
Karin Inde har också deltagit i offentliga samtal, paneldebatter och poddar i sammanhang
som Monday Music Meetup, Göteborg Folk Festival, Imprapodden och Musikerförbundets
Kvinnokommitté.

5. MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

Hemsidan mcv.se
Hemsidan är MCV:s nav tillika förmedlingsarbetets
viktigaste redskap. Den erbjuder smidiga och enkla
lösningar för arrangörer som söker en artist och för
oss för att få statistik och mätbarhet på besöksflödena.
Vår webblösning har dock haft några år på nacken med
tillhörande frustration på kontoret.
Efter ett drygt års längtan kunde vi den 2 november
2020 äntligen (!) sjösätta vår nya hemsida. Den nya
hemsidan erbjuder arrangörer, samarbetsparter och
övriga intressenter mer information och mer
strukturerad och tillgänglig sådan om allt
Musikcentrum Väst och våra medlemmar arbetar med.
Viktigt att notera är att vi i bytet har kunnat behålla
den för oss så viktiga sökoptimeringen i de mest
använda webbläsarna.
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Nyhetsbrev, medlemsbrev, konserttipset
MCV skickar ut medlemsbrev, nyhetsbrev och
konserttips till våra olika målgrupper i hela landet.
Veckans konserttips skickas varje vecka till media,
arrangörer, producenter, artister och andra kontakter i
hela landet som har anmält sitt intresse via hemsidan.
Här ges tips om konserter där våra artister medverkar.
Nyhetsbreven marknadsför våra artister. I breven, som
riktas till samma målgrupp som konserttipsen,
presenteras ungefär en gång per månad nya
medlemmar, arrangörssamarbeten och arrangemang
som MCV är inblandade i och annat som kan vara av
intresse.
Medlemsbrev och Medlemstips skickas kontinuerligt.
Breven, som innehåller information om aktuella
händelser och projekt som vi jobbar med, skickas
ungefär en gång per månad. Tipsen tar upp kurser, tider
för bidragsansökningar med mera. De skickas vid behov
och när det är aktuellt. I januari och augusti skickas
särskilda Stipendietips till medlemmarna, där en lista
över aktuella stipendier att söka presenteras.
Digital marknadsföring/sociala medier
Under året har vi utvecklat vår närvaro i sociala medier.
Vårt nya konto på Instagram fokuserar på att löpande
lyfta våra medlemmar genom kontinuerliga delningar av
artistsidor och i samband med aktuella händelser. På en
månad gick vi från 0 till 450 följare.
I uppstarten av vår närvaro på Instagram har vi under
hösten fått mycket och värdefull hjälp av en
studentgrupp från Kulturverkstan.
Vi har en Facebooksida som uppdateras kontinuerligt,
där vi fokuserar på informationsspridning, politisk
påverkan och egna satsningar och events. Antalet
följare har under året ökat med nästan 20 procent –
från 803 till 950.
I december 2020 presenterade vi också löpande videos
med årets nya MCV-artister på Facebook. Varje video
nådde i snitt ca 400 personer. Förhoppningsvis har
dessa människor uppfattat och upplevt något av den
lustfyllda kreativitet som MCV vill förknippas med.

16 |

6. INITIERA OCH SAMVERKA I PROJEKT SOM GAGNAR VÅRA

MEDLEMMAR OCH SAMHÄLLET I STORT

Samarbete är A och O för Musikcentrum Väst. Det är både en fråga
om ekonomiska och kompetensmässiga resurser. Vi lägger stor vikt
vid att hålla nätverket levande och arbetar ständigt för att utveckla
och bredda vårt kontaktnät. Under 2020 har det inneburit många
digitala möten och avstämningar.
Centrumbildningarnas samarbetsråd – regionalt och nationellt
Det finns tretton olika centrumbildningar inom olika
konstområden som samlar de fria professionella utövarna i Sverige.
Vi samverkar på både regional och nationell nivå.
Centrumbildningarnas samarbetsråd träffas regelbundet och möts
i frågor som berör det fria konst- och kulturlivet.
Som tidigare nämnts har centrumbildningarna i väst gjort en
gemensam skrivelse till kulturnämnden och på nationell nivå
initierade Musikcentrum även en samordning när
kulturdepartementet önskade våra synpunkter på de statliga
krisstöden. På nationell nivå har det under året också beslutats att
göra en gemensam satsning i form av en informationsfilm om vad
centrumbildningarna är och gör.
ABF
MCV och ABF har en mångårig samverkansrelation. Fr.o.m. januari
2019 är ABF exklusiv samarbetspart i konsertserien Musik på
Biblioteket med mål att skapa en tydligare förankring hos regionens
alla ABF-avdelningar, som lokalt är bärare av arrangemangen
tillsammans med MCV och biblioteken. Men framför allt innebär
samarbetet större möjligheter att utveckla biblioteken som
arrangörer inom Musik på Biblioteket och tillsammans metodiskt
bidra till långsiktigt hållbara strukturer för levande musik i hela
regionen. Till MCV-dagen gjordes en extra satsning på regionalt
nätverk i samarbete med ABF. Ett treårigt samarbetsavtal för 2019–
2021 har skrivits.
Vi ser nu fram emot det förstorade samarbetet kring Musik på
teatern där även Riksteatern och Folkets hus och parker ingår.
Förvaltningen för kulturutveckling (FKU, fd. Kultur i Väst)
MCV och FKU håller regelbundet samverkansmöten, både på
strategisk och på operativ nivå. Vi har sedan länge ett väl
fungerande samarbete främst inom området Barn och Unga (läs
mer på sidan 8) samt flera projekt som gäller internationalisering,
t.ex. armkroksresor till Jazzahead och Nordic Folk Alliance. Vi
tillfrågas regelbundet av FKU om att delta i referensgrupper inom
musikområdet, gällande urval till konstnärsresidens och liknande.
Under året samarbetade vi också nära kring seminariedagen med
musikexport i fokus. Så fort smittläget tillåter är avtal skrivet för
den gemensamma satsningen på digitala showcasekonserter som
projekterats under året. Läs mer på sidan 9.
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Kulturakademin
MCV har i många år varit en aktiv part i Kulturakademin – en resurs för professionellt
yrkesverksamma inom scenkonst, musik, film och TV i Västra Götalandsregionen – som årligen
arrangerar kompetensutveckling för dessa målgrupper.
MCV:s verksamhetsledare är ledamot i Kulturakademins branschråd för musikområdet.
Branschråden har representation på ledningsnivå från verksamheter, bolag, organisationer,
högskolor och myndigheter inom områdena scenkonst, musik och audiovisuell media i västSverige. Under året har kursutbudet utvecklats digitalt på ett imponerande sätt, både
kvalitetsmässigt och kommunikativt. MCV lägger stor vikt vid att påverka kursutbudet samt att
sprida informationen om Kulturakademins kurser till våra medlemmar.
Göteborgs Kulturförvaltning
MCV har ett strukturerat och kontinuerligt samarbete med Barn och Unga-konsulenterna i
Göteborgs Stads Kulturförvaltning och FKU. Som MCV-medlem får man en kvalitetsstämpel
som bland annat innebär en möjlighet att ingå i Västra Götalandsregionens och Göteborgs
Stads subventionssystem, utbudskataloger och utbudsdagar.
Under 2020 samarbetade MCV och kulturförvaltningen särskilt med att vidareutveckla
konceptet Konsertregi för en ung publik tillsammans med Kultur i Väst. Läs mer under Barn och
Unga på sidan 10.
Nätverkstan och utbildningen Kulturverkstan
Under året har vi haft ett mycket bra, lärorikt och utvecklande samarbete med
kulturprojektledarutbildningen Kulturverkstan, som drivs av Nätverkstan. En projektgrupp med
6 studenter har under hösten kopplats till vårt utvecklingsarbete inom kommunikation.
Samarbetet har fokuserat på att påbörja en breddning av organisationens inriktning mot fler
och främst mer urbana genrer, såsom hiphop, dancehall och reggae. I uppdraget har också
ingått att planera och genomföra uppstarten av MCV:s närvaro på Instagram och producera ett
event. Det sistnämnda fick planeras om flera gånger längs vägen på grund av pandemin, men
blev till slut en kortfilm där medlemmar tipsar varandra om hur kreativitet och skaparlust kan
behållas i denna svåra tid.
MCV fick i år även möjlighet att husera årets visionsdag i Nätverkstans lokaler, där även
studenter från Kulturverkstan deltog.

Karin Inde har under hösten deltagit i fyra
möten med kulturdepartementet. Här är ett
av dem förevigat tillsammans med Export
Music Sweden. Fr v. politisk sakkunnig Ulf
Dernevik, kulturminister Amanda Lind,
ExMS VD Jesper Thorsson, IFPI:s VD Ludvig
Werner och Stim:s Peter Lindström.

18 |
Ett levande arrangörsnätverk
MCV har nära kontakt med konstnärsdrivna arrangörsföreningar som verkar
inom olika genrer och många av våra medlemmar är aktiva i dessa, såsom BrÖtz,
Bunkern, GAS-festivalen, GMLSTN Jazzfestival, Göteborgs Balkanfestival, Jazz
på Hagateatern och Levande Musik.
Övriga samarbetsparter
MCV samarbetar regelbundet med branschorganisationer och kulturaktörer som
• GAC – Göteborg Artist Center
• SAMI
• Musikalliansen
• Musiksverige
• Export Music Sweden
• Musikerförbundet
• Musikens Hus, Göteborg
• Musikarrangörer I Samverkan (MAIS) med medlemsorganisationer som Svensk
Jazz, Riksförbundet för Folkmusik & Dans (RFoD) m.fl.
• AF Kultur Media (Regionalt samt nationellt Branschråd Scen- och Ton)
• Högskolan för Musik och Scenkonst (HSM)
• Coompanion
• Föreningen Svenska Tonsättare (FST),
• KLYS
• Konstmusiksystrar
• Sveriges Kompositörer och Textförfattare (SKAP)
• Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF)
• Göteborg & Co/Göteborgs Kulturkalas
• Spotlight Väst
• EQ Loves Music
• TILLT
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7. UTVECKLA OCH VARA EN AKTIV MEDLEM I RIKSFÖRBUNDET

MUSIKCENTRUM RIKS

Musikcentrum Riks (MCR) samlar de tre medlemsorganisationerna
Musikcentrum Väst (MCV), Musikcentrum Öst (MCÖ) och
Musikcentrum Syd (MCS).
I den årliga verksamhetsplanen fastslås verksamhetsmålen som
styr den operativa verksamheten. Avstämningar sker i styrelsen
som under året haft fem styrelsemöten. Årsmötet hölls 21 maj 2019.
Eftersom MCR inte har någon egen personal har de ursprungliga
medlemsföreningarna (MCV och MCÖ) avsatt en 25-procentig
tjänst var, som täckts av befintlig personal. Det är MCR som
ansöker om och erhåller verksamhetsbidrag från Statens Kulturråd
för den totala verksamheten inom organisationerna. Grunden i
rollfördelningen mellan MCR och MCV/MCÖ/MCS är att MCR inte
ska bedriva sådan verksamhet som någon av
medlemsorganisationerna kan utföra. MCR har huvudansvaret för
det internationella och nationella strategi- och
koordinationsarbetet medan det operativa arbetet utförs i de
regionala föreningarna.
Under 2020 har samarbetet inom Musikcentrum Riks intensifierats.
Genom MCR har vi under 2020 bland annat:
Genomfört tre nationella enkäter gentemot landets
professionella musiker och artister som sedan kommunicerats
med beslutsfattare, berörda myndigheter och media.
Deltagit i digitala upplagor av internationella mässor/expon
som såsom MUTEK Montréal, Reeperbahn Festival, Arts
Midwest/Western arts Alliance i Minneapolis och WOMEX
Budapest.
Gemensamt ansökt om särskilda medel för krisinsatser i
samband med pandemin.
Fortsatt att utveckla en gemensam plattform (hemsida och
nyhetsbrev) under namnet Skapande Skola Musik, där artister
från alla regionala föreningar marknadsförs samordnat och där
en anställd från varje förening utgör arbetsgrupp och delar på
administrationen.
Haft möten på nationell nivå med kulturdepartementet,
politiker i riksdagens kulturutskott, Statens Kulturråd,
Konstnärsnämnden, Centrumbildningarnas Samråd och
Nationellt Branschråd Scen och Ton (Af Kultur och Media).

Bildcollagen på första och sista sidan i årets verksamhetsberättelse
visar artistbilder från mcv.se. Collagen är skapade av
studenter från Kulturverkstan. Stort tack!
De flesta bilderna i verksamhetsberättelsen är tagna av Lasse Franck
under årets MCV-dag på Stora Teatern och visar Hannah Tolf, Karin
Johansson, Donovan von Martens, Cats & Dinosaurs, Vera Mårtens,
Thor & Olle samt Robert Svärd & Ann Sehlstedt.

