
Forskning visar att inlärning 
och förståelse förbättras av 
musik

Senaste årens hjärnforskning 
har inneburit ett genombrott 

för medicinsk användning 
av musik inom vård och 

omsorg

+17% ökade omsättningen för 
den svenska musikbranschen 
mellan 2011-2012

U T B I L D N I N G

E K O N O M I

DE GODA EFFEKTERNA AV MUSIKENS  ROLL I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN 
ALMEDALEN 2014    30 JUNI – 2 JULI

NEW MUSIC XPERIENCE

H Ä L S A

Musik är ett gränsöver-
skridande språk som når 

bortom kulturella barriärer 
och möjliggör möten mellan 

människor från vitt skilda 
bakgrunder

INTEGRATION



30 JUNI, KL 13.00 – 16.00

Tonsättarnas hus, Skeppsbron 18, Visby

PROGRAM:

13.00 FÖREDRAG

Ekon. dr. Linda Portnoff, Musiksverige,  
presenterar statistikrapporten Musikbranschen i 
siffror – statistik för 2012 om den svenska 
musikmarknadens utveckling de senaste åren.

13.45 PANELDISKUSSION

Vad betyder den ekonomiska utvecklingen? 
Representanter från olika delar av musik-
branschen hjälper oss att tolka utvecklingen 
utifrån sina olika perspektiv. Samtalet leds av 
Linda Portnoff.

Deltagare i panelen: Lisa Cronstedt (IFPI 
Sverige), Love Antell (artist), Lina Thomsgård 
(Frau), Monica Ekmark (Universal Publishing 
& Musikförläggarna), Ola Broquist (Luger)

14.15 KORT PAUS

14.25 LIVEMUSIK

Love Antell bjuder alla goda seminariebesökare 
på ett smakprov från sitt kommande album.

MAT OCH MINGEL 

Diskussionen fortsätter över en bit mat, 
mingel och läskande drycker.

NEW MUSIC XPERIENCE: ALMEDALEN 
30 juni - 2 juli. Under 3 livfulla dagar är NMX mötesplatsen  
där seminarier och diskussioner om musikens effekter i samhället,  
musikstatistik och politik varvas med livemusik från några av  
Sveriges främsta artister. Musiken har sitt största värde i sig själv, att 
vi människor njuter av att lyssna på den, men aktuell forskning har 
även bevisat att musiken har en viktig roll att spela för hälsa, ekonomi, 
undervisning, kommunikation och sociala behov. Vi riktar oss till dig 
som vågar utmana konventionerna och se bortom ”business as usual”. 
Vare sig du är näringslivsaktör, politiker, akademiker eller kreatör så 
finns här en angelägenhet för alla. Välkommen!

DAG 1 VÄRD: MUSIKSVERIGE



1 JULI, KL 09.30 – 23.00

Tonsättarnas hus, Skeppsbron 18, Visby

PROGRAM:

09.30 – 13.00 NMX SESSIONS

Hur kan man lösa samhällsutmaningar med 
hjälp av musik? Endast inbjudna deltagare. 
Många använder redan idag konstnärliga verk-
tyg för att komma åt svårlösta utmaningar som 
ungdomars utanförskap, kommuners självbild 
eller äldres engagemang i samhället; metoder 
där processen och deltagandet är viktigare 
än det klingande resultatet. Genom en serie 
workshops bearbetar särskilt inbjudna del-
tagare från alla delar av samhället dessa frågor. 
Om du anser att du borde bli inbjuden, maila 
paola@mindproject.se, berätta vem du är och 
formulera en för dig aktuell samhällsutmaning.

13.00 SÅ HÄR LÖSER MAN SAMHÄLLSUTMANINGAR 

MED HJÄLP AV MUSIK

Offentligt seminarium. Deltagarna i förmid-
dagens workshops visar hur man med hjälp 
av musikalisk verksamhet kan lösa aktuella 
samhällsutmaningar.

15.00 FÖRNYELSE ELLER ARV

Om en idébank för en annan orkesterrepertoar. 
Generalprogrammen från de svenska konsert-
husen är till förvillning lika i sitt repertoar-
tänkande – musik skriven för 200 år sedan av 
döda tyska män, ett hundratal verk roterande 
likt en best-of-spellista i reklamradion. I en 
föränderlig omvärld behöver vi konserthus 
som speglar samtiden med historien som 
relief, inte tvärtom. Vi tar fram rödpennorna 
och stryker under det som är rätt och stryker 
det som är fel.
facit/face it presenterar ett idéprogram 
med positiva pekpinnar och ett annat sätt att 
tänka kring repertoar och konserter.

16.00 – 21.00 DISKUSSIONER MED MUSIKMÄNNISKOR 
Diskutera direkt med levande tonsättare och 
musiker hur vi kan utveckla samhället med 
hjälp av musikalisk verksamhet.

21.00 LIVEKONSERT! 

Levande musiker spelar musik av levande 
tonsättare.

DAG 2 VÄRD: FÖRENINGEN SVENSKA TONSÄTTARE

DAG 3



2 JULI  12.00–18.30 (SEMINARIUM KL 16.00)

Tonsättarnas hus, Skeppsbron 18, Visby

PROGRAM:

DET FRIA MUSIKLIVET I ALMEDALEN 

– HUR SKAPAR VI ETT MUSIKLIV FÖR ALLA?

Musik är på egen hand ett gigantiskt trans-
portsystem för alltifrån konstnärliga idéer 
till sociala behov, kommunikation, ekonomi, 
politik, undervisning och hälsa. Men vem har 
och tar det nationella ansvaret? Hur skapar 
vi strukturer som får musiksverige att nå och 
involvera fler människor? Det är frågor som 
kommer att besvaras under vårt seminarium 
den 2 juli.
 Men vi vill också höra vad du tycker! Varför 
är musik viktig för dig? Vad använder du den 
till? Hur ser din drömkonsert ut? Ge dina svar 
och idéer till våra utsända runtom i Visby och 
utanför Tonsättarnas hus – och se resultatet på 
onsdagseftermiddagen hos New Music 
Xperience!

FRÅN 12.00. TONSÄTTARHUSET ÄR ÖPPET 

Kom förbi och påverka svenskt musiklivs 
framtid. 

16.00 – 16.45 SEMINARIUM: 

HUR SKAPAR VI ETT MUSIKLIV FÖR ALLA?

En effektiv musikpolitik bygger på nationella 
strukturer. Men vem har och tar det nationella 
ansvaret? Vilka strukturer behövs för att det 
fria musiklivet ska utvecklas både nationellt 
och internationellt? Vad säger publiken,  
musikerna och arrangörerna? Under semina-
riet presenteras en ny rapport om nationella 
turnéstrukturer med konkreta förslag som löser 
några av musikpolitikens knepigare knutar.

17.00 – 18.00 KONSERT

Efter musikpolitik i kubik avrundar vi NMX 
med glittrande musik i praktik. Välkommen 
till en både skarp och sublim konsert med 
Katt Hernandez, violin och Daniel M Karlsson, 
elektronik.

Arrangörer: Musikarrangörer i Samverkan, 
Musikcentrum Riks, Riksförbundet Svensk 
Jazz, RANK (Riksförbundet Arrangörer av 
Nutida Konstmusik) och RFoD (Riksförbundet 
för Folkmusik och Dans)

DAG 3 VÄRD: MUSIKARRANGÖRER I SAMVERKAN (MAIS/MCR) 

omslagfoto: roger stenberg / dramaten. artist: joy.


