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NMX  NEW MUSIC XPERIENCE 

Samtal om musikens värde  
och det nyaste från  

Sveriges musikskapare. 
Seminarier, livemusik och bar.

  www.newmusicxperience.se

Riksförbundet Arrangörer
av Nutida Konstmusik

NMX  NEW MUSIC XPERIENCE
P R O G R A M   3–7 juli

seMiNariuM kl 10
LuNCHkoNsert kl 12 
seMiNariuM kl 14 
seMiNariuM kl 16 
New MusiC bar kl 19–01
LiVeMusik kl 20.30
Bar med fullständiga rättigheter, dj:s och mat. Under lunchkonserterna finns  
lunchmacka och kaffe. Alla programpunkter är gratis. Programuppdateringar och  
referat från seminarierna på www.newmusicxperience.se  
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TORSDAG 7 jUlI

seMiNariuM kl 10
Kartläggning av aktörer inom kulturella  
och kreativa näringar
Regeringens handlingsplan för Kulturella och Kreativa 
Näringar berör en stor och svåröverskådlig mängd aktörer 
statligt och regionalt, offentligt och privat. Men vilka? 
KlYS har gjort en ny kartläggning över vilka aktörer som 
omfattas, hur de arbetar och hur de finansieras.
Med: stefan Moberg och Martin Q Larsson.

LuNCHkoNsert kl 12
Överraskningskonsert

seMiNariuM kl 14 
Kan kreativitet och skapande mätas  
i kronor och ören?
Kan konstnärlig talang och kreativitet vara en möjlig-
görare för nationell tillväxt? Välkomna till ett samtal kring 
kulturella och kreativa näringars utvecklingsmöjligheter. 
Med: sven-olof bodenfors, Martin Q Larsson, rådet för 
kulturella och kreativa Näringar.

New MusiC bar öppnar kl 19 

LiVeMusik kl 20.30-22 
AKT 1: Midaircondo feat. Michala  
Østergaard-Nielsen 
Ett litet underverk av varm, kittlande, varsamt  
sprudlande och fånigt suggestiv musik. 
Med: Lisa Nordström, Lisen rylander Löve, Michala  
Østergaard-Nielsen: röst, basflöjt, flöjt, cittra, kalimbas, 
tenorsax, basklarinett, piano, slagverk, elekronik.

AKT 2: Trio Ek/Janson/Svensdotter
Folkmusik, nutida konstmusik, jazz och tidig musik  
färgar improvisationerna som hämtar sin inspiration t.ex. 
i kontrasten mellan pilgrimens lågmälda meditationsord 
och de sju dödssynderna. 
Med: Helena ek, röst, Peter Janson, kontrabas och  
anna svensdotter, flöjt. Med stöd aV kuLtur i Väst!

iNstaLLatioN  öppet alla dagar 
Vad betyder egentligen svensk musik för den som har gjort den 
och för de som lyssnar? Sätt på dig hörlurar, lyssna och få en rad 
intressanta fakta kring svensk musik. Se en film där starka karak-
tärer berättar om sitt högst personliga förhållande till låtarna du 
hör i hörlurarna. Arr: Musiksverige

NMX  P R O G R A M  3–7 juli 
www.newmusicxperience.se  
GRATIS ENTRÉ  BACKSTAGEPASS GER FöRETRäDE I KöN 
 

SöNDAG 3 jUlI 

iNViGNiNG kl 16
Fanfar av Gotlandsmusiken från balkongen. Mingel!
 
New MusiC bar öppnar kl 18

LiVeMusik kl 20.30-22
Musik för textila accessoarer
Syntjuntan framför specialskriven musik för textila  
accessoarer. En tovig musik med spets och långa stygn, 
broderad med elektroniska klanger, fyrkantiga vågor  
och krusat brus. 
Med: ann rosén och Lise-Lotte Norelius.

MÅNDAG 4 jUlI 
 
worksHoP kl 10-12
LuNCHkoNsert kl 12
En syntjunta i varje kvarter
Workshop med avslutande konsert. Ett praktiskt semi-
narium om tillgängliggörande av nutida konstmusik och 
genusperspektiv. Ett måste för politiker med nyfikenhet, 
önskan om bra samarbeten och tro på kreativitet. 
Med: ann rosén, ljudkonstnär. Lise-Lotte Norelius,  
kompositör, musiker.

seMiNariuM kl 10 
En låt ger 110 jobb
Som ringar på vattnet skapar musiklivets kreativa kärna  
ekonomiska mervärden långt utanför musikbranschen. 
Välkommen att uppleva en casestudie om hur tillväxt 
och syssel-sättning skapas av musik.
Med: elisabet widlund, Musiksverige. tobias Nielsén,  
kulturekonom, Volante, sofia talvik, låtskrivare och artist.

seMiNariuM kl 14
Kulturskapare som läkande och  
ekonomisk kraft 
Den svenska kulturpolitiken känns diffus med sina 
omstruktureringar och nya myndigheter. Kultur ska tjäna 
politiska syften och pengarna styr. Ett samtal om allt det 
goda som uppnås genom professionellt skapad kultur, 
för den enskilda människan, för det svenska samhället 
och för internationell export.
Med: Prof. Gunnar bjursell, Centrum för kultur och Hälsa. 
Prof. wilhelm Carlsson, regissör. ann Marie brodén (m), 
siv Holma (v), ann Mari engel (v). anna Carlsson, teater-
förbundet. anna söderbäck, kLYs, m. fl.

seMiNariuM kl 16
Ett större konstnärligt rum för musiken
En ny infrastruktur växer fram inom den breda, nutida 
konstmusiken. Med liten byråkrati och små, effektiva 
kugghjul sprids ny musik till ny och ofta ung publik. 
RANK visar sin väg till ett större konstnärligt rum. 
Med: sven rånlund, raNk.

New MusiC bar öppnar kl 19

LiVeMusik kl 20.30-22
there are no more four seasons
Why did we recompose Vivaldi’s four seasons for violin  
and live electronics? Well... 
Med: George kentros, Mattias Petersson. 
 

TISDAG 5 jUlI

seMiNariuM kl 10
Musikens väg från frilansmusiker till  
publik – vad händer däremellan?
Musikalliansen och Musikcentrum presenterar nya rön 
om musiklivets ekosystem utifrån en ny undersökning. 
Debatt kring frilansmusikers möjligheter och villkor. 
Med: stina westerberg, statens Musikverk. Mika roma-
nus, kulturrådet. sara tannå, projektutredare, Mikael 
theorin, kulturbryggan, ann-Christin Nykvist och Maja 
adolphson, Musikalliansen. samtalsledare: ragnar 
berthling och George kentros, Musikcentrum.

LuNCHkoNsert kl 12
there are no more four seasons

seMiNariuM kl 14
Yttrandefrihet och upphovsrätt
SKAP bjuder in till diskussion – står upphovsrätten  
i vägen för yttrandefriheten? Eller kan upphovsrätten 
snarare vara en garant för det fria ordet?
Seminariet inleds med ett samtal med den  
regimkritiska iranska rapparen Ghogha.
Med: alfons karabuda, kompositör, skaP, Ghogha,  
rappare och textförfattare, kerstin brunnberg, kultur-
rådet, Jan rosén prof. i civilrätt, Mansour Hosseini, 
riksteatern, andreas ekström, journalist.

seMiNariuM kl 16
Var finns framtidens intäkter  
för kulturskaparna?
Samtal om vilka villkor som kan komma att gälla för 
kulturskapare i det digitala samhället och om ersättnings-
modeller och viljan att betala för kultur. Politikerdiskussion.
Med: elisabet widlund, Musiksverige, moderator.  
anna Carlsson, kulturskaparna, m. fl. 

New MusiC bar öppnar kl 19

LiVeMusik kl 20.30-22
Pascal 
Punktrion Pascal har hyllats för sina album och konserter.  
Nu återvänder de till sin hemmahamn för en explosiv 
spelning i New Music Bar. Orkanen närmar sig.
Med: isak sundström, Manuela de Gouvia och Mimmi skog
 

ONSDAG 6 jUlI

seMiNariuM kl 10
The Strategic Use of Sound &  
Music in Brand Communications
From products and services to organizations and political 
parties, all should be aware of the advantages of being 
able to steer perception and insure differentiation and 
recognition – just with the ears! 
Med: John Groves, Groves sound Communications.  
Martin Q Larsson, Fst.

LuNCHkoNsert kl 12
NMX Trio
Tre musiker med rötterna i olika traditioner, med den 
gemensamma nämnaren att alltid ligga i framkant och 
växa uppåt, vidare.
Med: Pascal Jardry, daniel karlsson, Patrik bonnet.
 
seMiNariuM kl 14 
Genrebegreppets oväntade bortgång
Avant garde-musiker är komplexa individer som bara  
spelar obegripliga skrap; popartister är lättviktiga kork-
skallar utan kunskap om musik; komponister sitter mest 
på sin häck och lyfter bidrag; politiker är lättledda typer 
som följer första bästa lobbyist som kommer förbi. Eller? 
Med: Martin Q Larsson, Fst. George kentros, MuC, m. fl.

seMiNariuM kl 16
Jämställdheten i fria musiklivet.  
Hur fördelar vi de nya resurserna? 
8 miljoner har regeringen avsatt för att stärka jämställd-
heten inom musiklivet. Hur påverkas det fria musiklivet? 
Och hur kan satsningen bidra till att normerande struk-
turer inom musikbranschen bryts ner? Arrangörer, media 
och beslutsfattare är viktiga aktörer i det sammanhanget. 
Med: karin inde, Musikerförbundet. anna Lundqvist, 
iMPra. karin kjellberg, astriddialogen. 

New MusiC bar öppnar kl 19

LiVeMusik kl 20.30-22 
AMAZONAS
Känsligt, koncentrerat klart och klangfullt – en blandning 
av en inbjudande sagovärld och en mur av oljud. 
Med: thomas Gustafsson, sopransaxofon, annika  
törnqvist, elbas, anders kjellberg, trummor, sarah  
riedel, sång.

Midaircondo

Pascal

AMAZONAS

Syntjuntan

there are no more  
four seasons
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