
Valberedningen nominerar nedanstående personer till  styrelse i Musikcentrum Väst 
inför MCV:s årsmöte den 15 mars 2021 
 
 
 
Lina Horner (omval 3:dje året, nyval ordförande) 
Gick ut musiklärarprogrammet , Högskolan för scen och musik 2006. 
Har sedan dess arbetat mestadels som sångpedagog men också bland annat frilansat 
som sångerska, släppt skivor på eget bolag med egenkomponerat material. 
Jobbat som sångpedagog och musiklärare och är numera samordnare för Singer/ 
songwriterlinjen, Löftadalens folkhögskola sedan 2015. 
Har egna skivbolaget Little Low Recordings som jag startade 2008 och genom det gett ut 
en EP och tre album med egenkomponerad musik. Från 2015 och framåt har jag skrivit 
musik tillsammans med låtskrivare och producenter från 
USA, England, Canada, Nederländerna, Schweiz, Norge. 
Tidigare har jag bland annat varit styrelsemedlem och västrepresentant i IMPRA. 
Gått kurser som ”Konsten att leva på sin konst”, Estill Voice Training. Varit i Brasilien på 
stipendium och var med och startade dansteatergruppen Fröjdans i Örebro. 
 
 
Maud Lindström (nyval) 
 
Jag heter Maud Lindström, är 40 år, och bor i Tollered utanför Lerum. Jag har suttit i 
MCV:s styrelse tidigare, för drygt 10 år sedan, och har även jobbat på MCV-kontoret i ett 
par år, och det skulle verkligen vara jättekul att få komma tillbaka och verka för det fria 
musiklivet! 
 
Jag är frilansande visartist sedan mitten av 2000-talet. Har släppt en skiva, och turnerat 
på egen hand och med band mestadels, men även med Riksteatern, United Stage och 
med länsmusiken med program för högstadiet. 
 
Jag är utbildad kulturprojektledare vid Kulturverkstan (2009-2011) och sedan några år 
linjeledare för Visskolan på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Förutom att leda, planera 
och undervisa på linjen ger arbetet mig också möjlighet att arbeta med hur visan och 
visscenen ska se ut i framtiden, och för att utveckla och stärka visan som genre. Jag har 
genom arbetet kontakt med såväl etablerade som blivande artister, Riksförbund och 
andra organisationer, och arrangörer i de olika nordiska länderna. 
 
Tidigare har jag bland annat också jobbat som konsulent barn och unga på Kultur i Väst 
(2014-2017) och på MCV-kontoret som kommunikatör, projektledare och ansvarig för 
barn och unga (2011-2014). 
Jag har också erfarenhet av styrelsearbete, förutom genom MCV har jag varit med och 
startat upp en DJ-förening för unga tjejer och en lokal ideell kulturförening (Smeden och 
Spindeln), där jag nu är sekreterare. 
 
Jag brinner för kulturpolitiska frågor, framför allt gällande det fria musiklivet och musik 
och kultur för barn och unga. Jag är också engagerad i genus-och hbtqi-frågor.  
 
 



Aurelia Dey (nyval) 
 
En dancehall och afrobeats-artist och en frisk vind av musikaliskt yttrande som bl.a. 
använder musiken som en plattform för att ge den afropéiska jämställdhets- och 
antirasism-rörelsen en plats i strålkastarljuset. Hennes styrka är inte endas hennes 
sound utan även hennes mångfald, hon både toastar/rappar, skådespelar, sjunger, 
dansar och producerar. Ovanpå detta driver hon även “The Dancehall College” i 
Göteborg och barn- och ungdomsturnén "Alpha In The Making". 
 Har även gått Världsmusiklinjen i Göteborg. 
Aurelia vann 2019 “Best Female Act” och “Best Stage Performer” på Scandinavian 
Afrobeats Music Awards. Hon gjorde sin skådespelardebut i "Woza Albert!" som sattes 
upp av National Black Theatre of Sweden och hade Skandinavienpremiär på Vällingby 
Stadsteater i December 2019. 
 
Anna Cochrane (nyval) 
 
Jag frilansar på instrumenten fiol och altfiol i och kring folk- och världsmusikgenren. 
Har under många år turnerat med klezmergruppen Tzeitel och är också konstnärligt 
drivande i gruppen. 
Är också medlem i experimentella folkduon I Underlandet, Erik Dahl Ensemble med flera 
grupper. Dras generellt till musik som  
ligger i gränslanden mellan olika genrer och komposition och improvisation är viktiga 
delar av mitt musikerskap.  
Jobbar också deltid som pedagog i fiol/altfiol/ orkester i kulturskolan i Göteborg. 
 
 
Jonas Simonson (omval 5:e året) 
Jonas Simonson har sedan 1983 arbetat som frilansande musiker, kompositör, arrangör 
och  pedagog, framförallt med nordisk folkmusik. Han spelar med grupperna Groupa, 
Zephyr,, Vindarnas möte - Tuultenpesä, Crane Dance Trio och Westan. Han har under de 
senaste åren också jobbat med projektet "Improvisation - olika språk under samma tak” 
med kontrabasisten Anders Jormin och organisten Karin Nelson. 
Jonas är en del av en kreativ och nyskapande rörelse som tagit den nordiska 
folkmusiken vidare till nya upptäckter och marker. Det öppna och nyfikna tankesätt som 
präglade 80-talets framväxande av experimenterande folkmusikgrupper har han som 
musiker, pedagog och utbildare velat föra vidare till nya generationer. Han har sedan 
starten av Världsmusikutbildningen på Högskolan för 
scen och musik 2001, varit kursledare och lärare där på halvtid. 
 
 
Tormod Tvete Vik (omval 5:e året) 
Tonsättare och arrangör från Norge, bosatt i Göteborg sedan 2002. Utbildad vid 
Musikkonservatoriet i Trondheim i fiol och komposition/arrangering och vid Universitet 
i Oslo i musikteori. Komponerar musik för konsert, film och TV. Har publicerat musik på 
Gehrmans musikförlag (Mässa för kör och stråkar), körmusik på Bo Ejeby Förlag och 
musik för blåsorkester och julmusik på Norsk Noteservice/Musikk-Huset forlag. Tormod 
är med i «Film Music Sweden» där han komponerar och orkestrerar musik för långfilm 
och dokumentärer. Tormod har sedan snart 20 år skrivit hundratals arrangemang för 



artister, skivinspelningar och konserter med professionella orkestrar i Norge och 
Sverige. Han har också erfarenhet av pedagogiska projekt genom olika kompositioner 
för barn och unga, samarbete med El Sistema i hela Sverige och arrangemang för 
barnskivor och barnföreställningar i olika konserthus. 
 
 
Johan Björklund (omval 3:dje året) 
Verksam som frilansmusiker (trummor) och framförallt drivande av diverse egna 
projekt/band mm. Har alltid arbetat med fokus på nya publikgrupper t.ex barn och unga. 
Har också lång erfarenhet av styrelsearbete från diverse musikrelaterade föreningar och 
sitter fn i styrelse för Musikcentrum Riks, Impra, Musikerförbundet avd Väst och Nya 
Perspektiv Västerås. 
En av de viktigaste frågorna för mig är solidaritet och jämlikhet. Att vi enas oavsett 
ålder, 
könstillhörighet, genre, konstnärliga värderingar etc för att gemensamt skapa bättre 
förutsättningar för alla att vara verksam musiker i Sverige nu och långt in i framtiden. 
LÅNG ERFARENHET AV MCV/MCR både som styrelsemedlem, medlem och anställd i 
perioder. 
 
 
 
Valberedningens förslag till revisor i MCV: 
 
Ragnar Persson (omval) 
 
 
 
Göteborg den 16 februari 2021 
 
Anders Waernelius/ Helena Ha-Young Sul 


