Verksamhetsplan för 2021
Musikcentrum Västs främsta syften är att verka för ett mångsidigt, konstnärligt och starkt
musikliv, bevaka och främja de fritt verksamma musikernas villkor, bidra till att öka antalet
arbetstillfällen och stärka den levande musikens roll i samhället. Detta gör vi genom att
förmedla våra artisters musikutbud, initiera och samverka i projekt med utveckling i fokus,
stärka medlemmarnas branschkompetens, bredda såväl medlemsbas som arrangörsnätverk
samt ta aktiv del i svensk kulturpolitik.
Musikcentrum Väst har genom åren etablerat en stabil plattform och ett starkt nätverk med väl
fungerande arbetsmetoder. Kontinuitet och förnyelse går hand i hand. På denna grund har vi
dessutom byggt många framgångsrika projekt, varav de flesta kommit att leva vidare i en eller
annan form.
Vi har ett väl fungerande samarbete med kommuner, regionala musikorganisationer,
arrangörer, studieförbund och ett stadigt tillflöde av nya medlemmar. MCV genererar både
konsertupplevelser och arbetstillfällen, är ett kreativt kompetens- och resurscentrum tillika ett
nätverk för fritt verksamma musiker.
År 2020 har sett mycket annorlunda ut. När coronapandemin var ett faktum i mitten av mars,
behövde organisationen på några dagar ställa om hela förmedlings- och
främjandeverksamheten, för att istället kartlägga omfattningen av inställda spelningar och
inrätta samtalsforum och informationsspridning till musiker och artister vars yrkesverksamhet
försvann över en natt.
År 2021 kommer pandemin fortsatt att påverka fältet mycket, men vi hoppas och tror att vi
under nästa år ska kunna genomföra en storslagen återstart av livemusiken, samtidigt som vi
ska säkra de nya insikter och kunskaper när det gäller digital utveckling, som vi fått under
pandemin. Det är här vi behöver lägga vårt fokus för året.
MCV ska på alla sätt som är möjliga verka som en katalysator för återstarten av livemusiken
efter covid-19-pandemin. Med speciellt fokus på att förmedla och samproducera livemusik
samt på att följa upp musikers villkor och situation i kölvattnet av pandemin.
Här nedan utvecklar vi vår plan med konkreta mål – dels utifrån fokus på återstarten av
livemusiken efter pandemin, dels utifrån organisationens uppdrag att säkra professionella
musiker och artisters villkor och stärka deras ställning på arbetsmarknaden.
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1. MCV förmedlar och skapar jobb
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 säkras genom att alla
musikgrupper och artister bedöms i en process där minst två referenspersoner godkänner en
ansökan.

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 sök-optimerad webbsida, där varje musikakt presenteras i bild och text
med länkar för lyssning och video.
Kontinuerliga nyhetsbrev till arrangörer och samarbetsparter.
Det regelbundna mailutskicket 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 mail och telefon, för att
ständigt utveckla våra kontaktytor och hitta nya samarbetsparter.

Arrangörer som kontaktar oss kan vara 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.
Det mänskliga mötet spelar också 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 2021 ska MCV representera våra medlemmar i följande regionala expor och utbudsdagar,
med hopp om att i alla fall några av dem ska kunna arrangeras fysiskt:
• Expo: Scenkonst, Riksteatern Väst och södra Sverige
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• En Scen kväll (Göteborgs Stad)
• Scenkonstdagar Barn och Unga (Förvaltningen för Kulturutveckling) –
• Utbudsdag med Folkets Hus & Parker samt Våra Gårdar –
Närvaro i dessa sammanhang innebär många konstruktiva möten med bokare och beslutsfattare
från kommuner, arrangörsföreningar, festivaler m.fl.
Under 2021 avser MCV att i samarbete med våra systerföreningar i öst och syd delta i följande
nationella möten, med hopp om att i alla fall några av dem ska kunna arrangeras fysiskt:
Sweden Live
Folk och Kultur
Rikstinget för västerländsk konstmusik
Nordic Folk Alliance
(Folk- och världsmusikgalan)
Jazzfesten i Västerås

•
•
•
•

•
•

Under 2021 ska MCV i samarbete med våra systerföreningar i öst och syd representera våra
medlemmar i följande internationella sammanhang, med hopp om att i alla fall några av dem ska
kunna arrangeras fysiskt:
•
•
•
•
•

International Society for the Performing Arts (ISPA)
The Association of Performing Arts Professionals (APAP)
Reeperbahn festival
Jazzahead
Womex

I flera av de internationella sammanhangen samarbetar MCV regionalt med Förvaltningen för
Kulturutveckling (f.d. Kultur i Väst) kring så kallade armkroksresor, där musiker får söka om att
delta på mässan med handledning. För utvalda musiker ingår coachning tillsammans med MCV
som en del av förberedelserna, liksom bearbetning och uppföljning efteråt. Under resan får
utvalda musiker i uppdrag att omvärldsbevaka och i efterhand dela med sig av kunskaper till
kollegor i branschen. En mentor, d.v.s. en musiker som tidigare varit utsedd att delta, följer
också med på resan och är en viktig resurs i förberedelser och uppföljning.
I arbetet med att marknadsföra och ytterligare synliggöra artistförmedlingen Musikcentrum
Väst är förstås också både våra medlemmar och samarbetsparter viktiga ambassadörer. I takt
med att de hänvisar till oss som förmedlare i sina arrangörs- och musikernätverk stärks vår roll.

Prioriterade målgrupper för förmedling under 2021
Skapande skola
Under året ska vi fortsätta att på nationell nivå helt samordna Musikcentrums förmedling för
Skapande skola genom att utveckla vår gemensamma kommunikationsstrategi innefattande
både ny webbsida och nyhetsbrev.
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Konsert- och klubbarrangörer för urban och elektronisk musik
Med syfte att bredda, föryngra och modernisera MCV:s nätverk och kompetens inom
musiklivet ska vi under 2021 arbeta aktivt uppsökande för att stärka vår närvaro inom nyare,
ofta kallade urbana, musikuttryck. Hur ser behoven ut för musiker? Vilka är arrangörer och
bokare? Och hur skulle MCV kunna hjälpa till?
Kulturansvariga för äldre
Under 2021 ska vi utöka vårt nätverk av kultur för äldre-ansvariga på kommunen med syftet att
underlätta för dessa att hitta lämpliga musikprogram bland våra medlemmar.

Indirekt förmedling av uppdrag
I november 2020 kommer vi att lansera en ny webbsida som är mer användarvänlig och bland
annat innehåller fler sökfunktioner för våra artistsidor. Målet är att denna förbättring även ska
leda till mer indirekt förmedling av uppdrag, d.v.s. där arrangören väljer att själv ta kontakt
direkt med artisten, utan oss som mellanhand.
Vårt mål för förmedlade uppdrag under 2021 är att vara en central aktör i återstarten av ett
levande musikliv efter pandemin. P.g.a. osäkerheten kring smittspridning blir det för 2021
extra svårt att sätta ett mätbart mål i antal förmedlade uppdrag. Men – när pandemin är över
ska vi inom ett år ha kommit tillbaka till tidigare siffror, d.v.s. 2000 direktförmedlade
arbetstillfällen och lika många indirekt förmedlade uppdrag. Det kommer att innebära ett
hårt och strategiskt jobb, vilket i sin tur kommer att kräva utökade resurser. Se förslag på
budget.

Skapande av uppdrag
Vi jobbar kontinuerligt för att initiera satsningar och samverkan inom områden som gagnar våra
medlemmar och samhället i stort. För 2021 kommer den främsta uppgiften att vara att
formligen se till att dra tillbaka framför allt musiker och artister, men även publiken, till
konsertverksamhet. Detta arbete kommer inledningsvis att kräva utökade resurser i form av en
högre subventionsgrad vid konsertproduktioner. Innan publiken helt har hittat tillbaka behöver
ändå musiker värdiga arvoden för att kunna lämna eller gå ner i tjänst på brödjobb inom t.ex.
vård, skola och omsorg så att mer tid återigen kan läggas på konstnärskapet.
Genom att alltid söka samarbeta med andra aktörer som har liknande uppdrag och intressen,
säkrar vi att det klingar så mycket som möjligt om varje satsad krona. 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 2021 startar och driver vi följande satsningar:
Digitala minikonserter – i väntan på ett levande konsertliv
Under coronakrisen har musiklivet drabbats mycket hårt och fortfarande är prognosen högst
osäker för när konsertverksamhet kan återstartas på riktigt igen. I undersökningar ser vi att
risken att professionella musiker lämnar yrket är högst påtaglig.
Med anledning av pågående pandemi vill Musikcentrum Väst etablera ett alternativt sätt att
hålla vetskapen om regionens fantastiska musiker levande. I väntan på att konsertlivet kan
återuppväckas på riktigt igen.
Syftet är att lyfta fram regionens fenomenala musikgrupper och artister och samtidigt kunna
stödja dem med arvode för sin prestation i samband med dessa minikonserter.
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, avslappnad men professionell
miljö.
Om vi beviljas det externa stöd som krävs är målet att under 2021 spela in och publicera
minst 30 minikonserter och nå sammanlagt minst 1000 personer i snitt per
genomförd/publicerad konsert. Minst 10 omnämningar i media och bloggar ska ha
förekommit.
Smittsäkrakonserter.nu
Under 2021 ligger ett naturligt fokus på att skapa smittsäkra konserter. Under 2020 har
Musikcentrum initierat den första versionen av den digitala kunskapsplattformen
www.smittsakrakonserter.nu tillsammans med MAIS och arrangörsnätverket Knutpunkt.
Målet är att vi, tillsammans med övriga parter, under 2021 ska se till att hålla sidan à jour genom
att så många som möjligt, både arrangörer och musiker, känner till den och hjälper till att hålla
den uppdaterad.
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, som brukar arrangeras i oktober, är också en mötesplats för våra samarbetsparter
och ett skyltfönster för MCV som just samarbetspart.
Musik på Biblioteket
Musik på Biblioteket är ett turnéprojekt som blivit en etablerad konsertserie och nu går in på
sitt tolfte år. Många bibliotek står på kö för att delta – en succé enligt de årliga utvärderingarna.
Deltagande bibliotek har en väl fungerande roll som musikarrangör och mötesplats.
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2019 genomfördes 49 konserter med 18 artistprogram på 30 bibliotek. Under 2020 kunde vi
genomföra 24 av vårens planerade konserter samt 3 av höstens.
Under 2021 fortsätter vi vår viktiga turnéverksamhet med syfte att bredda utbudet av levande
musik i hela regionen, samt att ge artister och musikgrupper flera konserter i rad. Även under
2021 har vi en betydande medfinansiering säkrad för satsningen från ABF Västra Götaland.
Målet är att samarrangera 48 smittsäkra konserter under 2021 – om pandemin tillåter.
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 Coronapandemin, 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 inskickad 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.
Tillsammans med regionens fritt verksamma scener och teaterföreningar ska vi starta och
etablera en konsertserie med fokus på att nå nya publikgrupper genom att arrangera konserter
som hjälper till att både bredda och spetsa till arrangörernas program.
Om vi beviljas de regionala utvecklingsmedel vi sökt är målet att samarrangera 20 smittsäkra
konserter under 2021 – om pandemin tillåter.
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 av familjeföreställningar.
Målet är att samarrangera 10 smittsäkra konserter under 2021 – om pandemin tillåter.
Göteborgs Kulturkalas
MCV är mångårig samarbetspartner med Göteborgs Kulturkalas och har inbjudits till samarbete
även inför 2021. Vi brukar tillsammans programlägga en årlig MCV-kväll på en av de större
scenerna – ett evenemang som skapar musikalisk lyskraft för våra artister och för vår
artistförmedling i stort.
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Målet är att samarrangera en konsertkväll med 3 musikakter under Kulturkalaset 2021 – om
pandemin tillåter.
Konsert under Kulturnatta
MCV är mångårig samarbetspartner med arrangörer under Kulturnatta och har inbjudits till
samarbete även inför 2021. Vi brukar tillsammans programlägga en årlig MCV-kväll på en av de
större scenerna – ett evenemang som skapar musikalisk lyskraft för våra artister och för vår
artistförmedling i stort.
Målet är att samarrangera en konsertkväll med 2 musikakter under Kulturnatta 2021 – om
pandemin tillåter.

2. MCV stärker och kompetensutvecklar musiker och
artister
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.
Musikcentrum Väst ska vara en tydlig resurs för sina medlemmar när det gäller
kompetensutveckling, omvärldsanalys, information och rådgivning samt när det gäller utveckling
av nätverk och mötesplatser.

Vad behöver medlemmarna?
MCV gör regelbundet medlemsundersökningar för att kartlägga musikers och artisters behov av
stöd. Vi ger också alltmer plats för interaktion och dialog vid våra medlemsträffar, för att lyssna till
behov och diskutera aktuella frågor. Öppnare mötesformer har förutom samtalsutbyte gett
upphov till nya samarbeten mellan medlemmar.
2020 har varit en skola vad gäller utveckling av digitala verktyg för att möta våra medlemmar och
år 2021 ska vi fortsätta att utveckla de digitala mötes- och seminarieformerna.
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 kan påverka och förbättra yrkesvillkoren och musikens roll i
samhället. Jämställdhet och mångfald är perspektiv som självklart genomsyrar alla träffar,
ibland som huvudtema.

Seminarier, mötesplatser och coachning – digitala och fysiska
Under 2021 startar och driver vi följande främjandeaktiviteter:
Kunskapshöjande insatser
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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.
Medlemsträffar och öppna kontorsplatser
När pandemin bröt ut erbjöd vi en stående digital tisdagsfika fram till oktober, då behovet
verkade avta. Under 2021 ska vi genomföra minst två större fysiska medlemsträffar i
kombination med några digitala sådana.
Vi minskar således antalet fysiska medlemsträffar och vill istället öppna upp möjligheten för
medlemmar att boka kontorstid och mötesrum i våra lokaler i Musikens hus i Göteborg. Det
kommer att kräva en del rockader och förtätning på befintligt kansli men vi tror att det är värt
mödan. Konceptet, som ska utvärderas löpande under året, ska stärka våra medlemmar genom
att höja den professionella strukturen kring musikern samt möjligheten att knyta fler
professionella kontakter
Det kan handla om musiker som inte bor i Göteborg och som skulle behöva ha en arbetsplats
att utgå ifrån i några dagar eller musiker som mer regelbundet skulle vilja arbeta i en annan
miljö än hemma några timmar i veckan. I enkäter har detta lyfts fram som ett behov då många
av våra medlemmar har sitt hem som arbetsplats. Pandemin har också minskat människors
omvärld. En viktig funktion som påtalats är att helt enkelt kunna ta fikapaus med några andra
än sig själv.
Digitala ansökningsverkstäder
Under 2021 kommer vi att erbjuda våra medlemmar att delta i 1,5 timmars långa digitala
sessioner där aktuella ansökningsblanketter tillsammans gås igenom uppifrån och ner. Målet är
att medverkande musiker efter en ansökningsverkstad ska ha kommit en bra bit på sin egen
aktuella ansökan. Ansökningsverkstäder kommer att erbjudas framför allt i anslutning till de
statliga, musikerinriktade utlysningarna.
Uppsökande information och rådgivning
MCV uppmanar alltid våra medlemmar att ringa eller maila kontoret vid frågor. Det är många
som hör av sig, men inte alla. Under 2021 avser vi därför att öka vår uppsökande kontakt med
de medlemmar som vi mer sällan har kontakt med. Vad är på gång? Vilka utmaningar ser de?
Hur kan MCV stödja dem mer och bättre?
Liksom tidigare år kommer vi 2021 att arrangera informationsträffar om nyheter gällande
relevanta stöd för våra medlemmar. Det gör vi tillsammans med kulturförvaltningen, regionens
förvaltning för kulturutveckling (fd Kultur i Väst), grundskoleförvaltningen och
centrumbildningarna inom scenkonst.
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Vi kommer också att utöka vår uppsökande verksamhet gentemot potentiella medlemmar,
med syftet att bredda MCV:s verksamhet genremässigt. Läs mer under prioriterade målgrupper
på sidan 3.
Personlig coachning
Under 2021 kommer vi – mycket inspirerade av Musikcentrum Syds program Starta mig! – att
erbjuda några av våra artister/bandledare ett personligt coachningsprogram i karriärsutveckling
med fokus på strategisk marknadsföring. Programmet kommer att sträcka sig över fyra veckor
och innefatta en träff i veckan, både i grupp och individuellt.
Konsertregi för en ung publik
Under 2021 kommer MCV och kulturförvaltningen att fortsätta utveckla konceptet Konsertregi för
en ung publik tillsammans med Förvaltningen för Kulturutveckling (f.d. Kultur i Väst) och
Musikalliansen. Några artister/grupper väljs ut för att med professionell handledning få utveckla
sitt konsertprogram för en ung publik. Handledare är en professionell regissör som är inriktad på
barn och unga. Konceptet innebär några dagars intensivt arbete där alla medverkande har arvode.
Målet under 2021 är att:
Genomföra minst 20 kunskapshöjande träffar – digitala eller fysiska – tillsammans med våra
samarbetsparter eller i egen regi.
Arrangera minst 5 medlemsträffar samt 2 informationsträffar om aktuella stöd.
Erbjuda minst 40 artister/bandledare kontorsplats eller mötesrum någon gång under året.
Minst 5 artister/grupper ska ha genomgått vårt coachningsprogram.
Minst 3 artister/grupper ska ha genomgått vårt Konsertregi-program.
Minst 100 av våra medlemmar ska ha sökts upp för närmare kontakt av MCV själva.
Minst 50 av våra medlemmar ska ha deltagit i en digital ansökningsverkstad.

3. MCV verkar kulturpolitiskt
Vi främjar våra medlemmars villkor
MCV ska främja våra medlemmars villkor. Som de fritt verksamma musikernas främsta
representant driver vi 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 2021 blir att följa upp och kommunicera coronapandemins påverkan
på musikerna under 2020 samt att följa och aktivt påverka utvecklingen under 2021. Vi kommer
också att driva frågan om vikten av en statlig utredning av musiklivets infra- och stödstruktur
vidare.
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Så här arbetar vi kulturpolitiskt:
•
•
•
•
•

•

Vi kartlägger musikers situation och behov
väcker debatt och värnar om de fria kulturutövarnas villkor
bevakar och polemiserar kring frågor som resursfördelning, jämställdhetsfrågor och
konstens eget värde
ingår i paneler, samtalsgrupper och som remissinstans
är delaktiga i framtagandet och uppföljningen av Västra Götalandsregionens
kulturstrategi och kulturplan för 2020-2023. Vi har även involverat medlemmar i
processen.
uppvaktar politiker och tjänstepersoner.

Vi arbetar för ett mer inkluderande musikliv och en breddad medlemsbas
Att verka för inkluderande nätverk med fokus på jämställdhet och mångfald prioriteras i
Musikcentrum som helhet. Det betyder att frågor kring representation och bredd är ständigt
närvarande och integrerade i all vår ordinarie verksamhet.
MCV:s jämställdhetspolicy är enkel: ”Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i alla delar av
verksamheten”.
Vi har sedan länge verkat för jämställdhet inom musik- och scenkonsten i samspel med
nätverk/organisationer som t.ex. Konstmusiksystrar och EQ Loves Music.
MCV fortsätter att utöka sitt arbete så att det omfattar fler musikaliska genrer och inkluderar
målmedvetet en bredd av musiker, akter och uttryck i vår medlemsbas och vårt utbud. Genom
kampanjer som under en period fokuserar på en specifik genre når vi resultat.
Med syfte att bredda, föryngra och modernisera MCV:s nätverk och kompetens inom
musiklivet ska vi under 2021 arbeta aktivt kartläggande och uppsökande för att stärka vår
närvaro inom nyare, ofta kallade urbana, musikuttryck. Hur ser behoven ut för musiker? Och
hur skulle MCV kunna hjälpa till? En viktig kunskapskälla blir här våra redan befintliga
medlemmar inom detta fält.

4. MCV är en aktiv medlem i Musikcentrum Riks
Musikcentrum Riks (MCR) samlar de tre medlemsorganisationerna Musikcentrum Väst (MCV),
Musikcentrum Öst (MCÖ) och Musikcentrum Syd (MCS).
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
och erhåller verksamhetsbidrag från Statens Kulturråd för den totala verksamheten inom
organisationerna. Grunden i rollfördelningen mellan riksorganisationen och de regionala
föreningarna är att MCR inte ska bedriva sådan verksamhet som någon av
medlemsorganisationerna kan utföra. Riks har huvudansvaret för det internationella och
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nationella strategi- och koordinationsarbetet medan det operativa arbetet utförs i de regionala
föreningarna.
2021 ska MCR delta i de nationella och internationella sammanhang som nämns på sidan 3.
Vi fortsätter att lansera och förmedla den nya hemsidan och nyhetsbrevet Skapande Skola Musik,
där alla regionala föreningar samordnar administration och tillsammans presenterar artister från
de olika föreningarna.
Genom MCR håller vi också möten och dialog på nationell nivå med bl.a. Statens Kulturråd,
Konstnärsnämnden, KLYS, Centrumbildningarnas Samråd och Nationellt Branschråd Scen och Ton
(Af Kultur och Media).

5. MCV växer och är brett förankrat i samtiden
Medlemmarna
Under 2020 har antal artistprogram legat ungefär konstant. Flera nya medlemmar har
tillkommit samtidigt som några valt att inte förnya sitt medlemskap. När vi har frågat
medlemmar som valt att inte förnya sitt medlemskap har de meddelat att beslutet är ett direkt
resultat av coronakrisen och en i stort sett utraderad arbetsmarknad. 230 av cirka 300
medlemmar har hittills betalat sin medlemsavgift. Under 2021 avser vi att utöka vår
uppsökande kontakt med både befintliga och potentiella medlemmar. Läs mer om våra
strategier för en breddad medlemsbas på sidan 10.
Mål för antal artistprogram 2021: 300 st.

Styrelsen
MCV fortsätter att verka för en dynamisk och aktiv styrelse. Minst fem ordinarie möten ligger i
planen för 2021. Vissa frågor kommer att beredas i särskilda utskott.
Styrelse och personal har en visionsdag tillsammans varje höst, då vi har möjlighet att
reflektera och visionera i ett helhetsperspektiv. Resultatet av visionsdagens arbete ligger till
grund för kommande års verksamhetsplan.

Kommunikationen
En halvtidstjänst är avsatt för marknadsföring och kommunikation. Vi kommer att gå in i 2021
med en helt ny hemsida, en ny grafisk profil samt en större närvaro i sociala medier. Den nya
hemsidan har flera nya funktioner och till lanseringen har kopplats en större kommunikationsplan
med fokus på att nå utanför vårt befintliga nätverk vad gäller både utövare och arrangörer. Detta
arbete kommer under 2021 att följas upp och utvecklas vidare.
Hemsida
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Hemsidan är vårt centrala verktyg för att marknadsföra våra artister och vår verksamhet. Den
är förmedlingens viktigaste verktyg och det är hit alla våra aktiviteter leder – oavsett om det
handlar om fysiska evenemang eller aktiviteter i sociala medier.
Den erbjuder smidiga och enkla lösningar för arrangörer som söker en artist och ger oss
möjlighet att få statistik och mätbarhet på besöksflöden och bokningar. Vi jobbar ständigt med
utveckling av användarvänlighet, struktur och analys av statistik.
Nyhetsbrev, medlemsbrev, konserttipset
Konserttipset är ett konsertkalendarium som vi skickar ut varje vecka till drygt tusen
nyckelpersoner (arrangörer, media m.fl.). Det är ett bra sätt att kontinuerligt marknadsföra
våra artister och informera om deras konsertverksamhet i hela landet och numera även utanför
Sverige. Tillsammans med nyhetsbrevet ger det en möjlighet att ha kontinuerlig kontakt med
arrangörer och andra viktiga personer.
Medlemsbrevet och Medlemstipsen utgör viktiga delar i vår medlemskommunikation; med
information, inbjudningar, fortbildning, bidragsinfo och aktuell kulturpolitik.
Våra samverkansparter och arrangörsnätverket får varje år en klingande julhälsning som
samtidigt presenterar ett urval av årets nytillkomna medlemmar.

Samarbetsparterna
Förvaltningen för kulturutveckling (f.d. Kultur i Väst)
MCV och Kultur i Väst håller regelbundet samverkansmöten, både på strategisk och på operativ
nivå. Vi har sedan länge ett väl fungerande samarbete inom området Barn och Unga.
Internationalisering är ett annat definierat samverkansområde.
Göteborgs Kulturförvaltning
MCV har ett strukturerat och kontinuerligt samarbete med Barn och Unga-konsulenterna i
Göteborgs Stads Kulturförvaltning och Kultur i Väst. 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.
ABF
MCV och ABF har en mångårig samverkansrelation och numera ett treårigt, exklusivt
samarbetsavtal för konsertserien Musik på biblioteket. Målet är att skapa en tydligare förankring
hos ABF-avdelningarna runtom i regionen som lokala 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 att tillsammans metodiskt bidra till
långsiktigt hållbara strukturer för levande musik i hela regionen. Samarbetet med ABF beskrivs
även under rubriken Musik på biblioteket, sidan 7.
Kulturakademin
MCV är sedan många år en aktiv part i Kulturakademin – en resurs för professionellt
yrkesverksamma inom scenkonst, musik, film och TV i Västra Götalandsregionen – som årligen
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arrangerar kompetensutveckling för dessa målgrupper. Behovet av att skapa långsiktighet i
konstnärskap och yrkesliv är något vi läser av i vår nära kontakt med medlemmarna. Genom att
definiera behov och föreslå relevanta insatser kan vi hjälpa våra medlemmar att skapa ett mer
långsiktigt synsätt och ge verktyg för ett hållbart yrkesliv som frilansare.
MCV fortsätter också att samarbeta regelbundet med branschorganisationer och kulturaktörer
som:
• AF-kultur
• Centrumbildningarna Väst (och nationellt)
• Export Music Sweden
• Göteborg Artist Center
• Göteborgs Kulturkalas
• Högskolan för scen och musik (HSM)
• Musikalliansen
• Musikens Hus
• Musikerförbundet
• SKAP och FST
• Föreningar som arbetar för ökad jämställdhet som KVAST, Konstmusiksystrar,
Spotlight Väst och EQLovesMusic.

Finansieringen
Inför 2021 står vi redo att utgöra katalysatorer för återstarten av ett levande konsertliv efter
pandemin. I vår verksamhetsplan återfinns flera nya förslag på satsningar för att en återstart ska
kunna ske. Vi kommer att ha fokus på att locka och dra tillbaka både ett lamslaget utövarled och
en publik. Och här finns risk för att publiken är mer lättlockad än musikerna. Efter ett år där
mattan ryckts bort under fötterna kan steget vara långt till att återigen börja tro på en framtid
som professionell konstnär. Och inledningsvis kommer det att behövas både mer resurser för
förlustbidrag och större subventioner för att kunna säkra värdiga arvoden innan hela publiken är
tillbaka på konserterna.
Efter många år utan uppräkningar i det statliga stödet (som ju i praktiken leder till urgröpta
verksamheter, då hyror och löner räknas upp) välkomnas regeringens permanenta höjning på 5
miljoner kronor till centrumbildningarna. Även om höjningen får ses som marginell i
sammanhanget. Vi utgår ifrån att Kulturrådet här gör fördelningen utefter behov och antal
medlemmar.
MCV ansöker årligen om statliga medel för sin verksamhet från Statens Kulturråd, medel som
fördelas via riksförbundet Musikcentrum Riks (MCR).
MCV har också verksamhetsstöd från Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Med detta
följer ett regionalt ansvar att bidra till långsiktig utveckling av kulturen i förhållande till regionens
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antagna styrdokument. MCV redovisar årligen hur organisationen möter både regionala och
nationella målsättningar och dess indikatorer.
Vi har just nu också ett treårigt samarbetsavtal med ABF gällande medfinansiering av Musik på
Biblioteket (2019-2021) samt avser under 2021 att söka extra projektmedel från bl.a. Västra
Götalandsregionen.
På kansliet finns idag fyra personer som delar på 2,92% tjänster (en kvinna och tre män). Att
verksamhetsstödet inte har räknats upp utan snarare minskat på sistone innebär att
organisationen antingen behöver täcka nuvarande storlek på kansli med andra medel eller
minska antalet tjänster.
Målet för 2021 är att finansiera ett kontor med en tjänstegrad om 4%, d.v.s. en höjning med
1,08%. Detta för att kunna omfatta allt det arbete som behövs i återstarten av ett levande
konsertliv.
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