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Inledning
Centrum för Ny Musik, OPEN och Resurs Ny Musik (RNM) är tre regionala satsningar på samtida konstmusik. Det har varit sinsemellan olika
angreppssätt för att främja och stärka den nya musiken. Satsningarna
har handlat om stöd till festivaler, tjänstetillsättningar, stöd till ensembler, internationella utbyten eller till konstartsövergripande projekt.
Organisatoriskt har det också skilt sig åt. Centrum för Ny Musik var ett
initiativ från Musik i Väst och ett samarbete med Musikhögskolan där
Framtidens Kultur stod för extra medel. OPEN hade först ett par projektår för att sedan bli en delverksamhet på Konst- och kulturutveckling
(från 2007 del av den nya kulturförvaltningen som 2011 blev Kultur i
Väst) med en årlig budget på runt 700.000 sek men som förstärktes
med utvecklingsbidrag från Kulturrådet. Där handlade huvuddelen av
verksamheten om nationellt och internationellt samarbete vilket manifesterades i stort format med ISCM World New Music Days 2009, som
var en internationell festival, ett omfattande nationellt samarbete och en
stor regional satsning. I fallet RNM gjordes en omfattande förstudie där
det drogs slutsatser om hur en flexibel organisation skulle fungera, mer
energi lades på formen och idéer om bästa sättet att stärka musiklivet.
Målsättningen var ett utvecklingscentrum i nära relation till framförallt
det fria musiklivet.
I den här rapporten presenteras RNMs treåriga verksamhet utifrån
organisation och arbetssätt, bikupor och utvecklingsprojekt. Vi inleder
med den förstudie som genomfördes 2011-2012 och som skapade den
modell för ett utvecklingscentrum (UC) som verksamheten strävade att
arbeta efter och implementera. Vi tittar vidare på processen med finansiering för att sedan belysa den faktiska organisationen, arbetsgruppens
sammansättning, olika samarbetspartners och målgrupper. Huvuddelen
av rapporten lyfter fram de olika projektidéer och utvecklingsprojekt som
varit en stor del av RNMs verksamhet under den här perioden. Vi lyfter
också fram kommunikationsarbetet och de ekonomiska flödena i verksamheten. Avslutningsvis vill vi passa på att dela med oss kring erfarenheter att bygga vidare på, hinder vi har stött på längs vägen och
de utmaningar vi ställts inför.
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Ansats 2011–2013
Inledningsvis kan det vara av intresse att lyfta blicken och titta på Västra
Götalandsregionens första Kulturplan för 2011-2012, som skrevs under
hösten 2010. Där kan man läsa följande om den samtida musiken.
Västra Götalandsregionen vill ytterligare stärka olika aktörers samverkan så
att Västra Götaland blir ett laboratorium där den samtida musiken och dess
gränsöverskridande samarbeten kan utvecklas. //Västra Götalandsregionen
har stor kompetens och många års erfarenheter gällande den samtida
musikens utveckling. // … har kulturnämnden sedan 2003 stött verksamheten OPEN, en plattform för den samtida musiken. OPEN startade som ett
projekt men är numera en fast verksamhet inom Kultur i Väst.
I texten lyfts GAS-festivalen och Kalvfestivalen fram som två viktiga
aktörer inom den samtida musiken. OPEN blev dock ingen fast verksamhet på Kultur i Väst, som påstods i planen, utan lades ner i samband med
sammanslagning av de tre verksamheterna Regionbiblioteket, Konst- och
kulturutveckling, Musik i Väst i januari 2011.
I samtal med Västra Götalandsregionens kultursekretariat fick Kultur
i Väst i februari 2011 en anmodan att skriva en ansökan om regionalt
utvecklingsbidrag till Kulturrådet. Syftet var att göra en förstudie om
skapandet av ett utvecklingscentrum för ny musik. Ann-Charlotte Eklund
talade med Leif Karlsson, dåvarande enhetschef på Kultur i Väst.
Bollen passades vidare till Nils Wiklander, konsulent på Kultur i Väst som
under perioden 2006-2010 arbetat med ISCM World New Music Days
och delverksamheten OPEN, men som sedan någon månad tillbaka var
konsulent med inriktning mot arrangörsutveckling. Redan från början
påpekades vikten av att förankra det här arbetet med både Kalv- och
GAS-festivalen. Som ett led i detta bildades en referensgrupp med
representanter från festivalerna för att diskutera ansökan, som sedan
skickades in från Kultur i Väst i slutet av mars 2011.

6

Ansökan bifölls den 31 maj med ett bidrag om 450.000 sek för att
undersöka förutsättningarna för ett ”utvecklingscentrum för ny musik
och ett nationellt centrum för publikutveckling”. Det senare tillägget som
rör publikutveckling lades till som ett viktigt område att utveckla för att
samla kunskap om, och för att långsiktigt utveckla, publikrelationer. Inspirationen till detta initiativ kan härledas till utvärderingen av World New
Music Days 2009, KOP-nätverkets (Konsten & Publiken) konferens The
Art of Having an Audience 2010 och samtal med företrädare för Berlinbaserade Zentrum für Audience Development i januari 2011.

foto: Polina Ulianova

I ansökan till Kulturrådet talas det i huvudsak om projektering, men det
planerade arbetet benämns också som utredning eller kartläggning.
Vi väljer här att använda den mer passande termen förstudie även om
det kan ses som något av en efterkonstruktion.
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Förstudien
Förstudien planerades i tre steg som bestod av omvärldsbevakning,
analys och rapportskrivande. Arbetsgruppen bestod av Malin Enberg
(projektledare GAS-festivalen, Producentbyrån) Staffan Svensson
(GAS-festivalen, GAC, musiker), Max Käck (Kalvfestivalen, tonsättare)
samt Nils Wiklander (projektledare Kultur i Väst) och Tove Eriksson (projektassistent Kultur i Väst). Arbetet bestod av ett antal möten och läsning
av rapporter, handlingsplaner och strategidokument.
Arbetsgruppen lade stor vikt vid att intervjua och samtala med
nyckelpersoner och organisationer inom området. Under en period av
några månader fördes samtal med ett fyrtiotal personer (se bilaga 1).
Våren 2012 var en intensiv period med både presentationer och diskussioner inom arbetsgruppen och inkluderade också avstämningar med
Ann-Charlotte Eklund på kultursekretariatet, tillsammans med Leif Karlsson. Det här arbetet följdes upp av ett tvådagarsinternat där allt material sammanställdes och där det gjordes en grundlig analys av nuläge,
problem, åtgärder, korta och långsiktiga mål och visioner.
Här utkristalliserades fyra fokusområden som tillsammans ringade in
de utvecklingsområden som var nödvändiga att satsa på för att stärka
ny musik i Västsverige:
- Konstartsutveckling
- Strukturer och resurser
- Publikutveckling
- Internationalisering.
Under hösten sammanställdes förslaget till en ny organisation för ett
utvecklingscentrum (UC). Den avslutande rapporten skrevs av Malin
Enberg som då vikarierade för Nils Wiklander. Rapporten blev något
fördröjd, men skickades i december 2012 in till Kulturrådet.
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I rapporten presenterades en nulägesbeskrivning med betoning på en
kulturmiljö i omdaning, den nya tekniken, förändringar i konstnärsrollen
mm. Här lyftes behovet fram av en ny syn på kulturstöd och en ny sorts
organisation - en stödstruktur som tar avstånd från hierarkiskt tänkande
och tar fasta på gränsöverskridande, flexibilitet och samverkan.
En struktur som förhåller sig nära till verkligheten i musiklivet.
Målet är att skapa en attraktiv miljö där resurser och aktörer kopplas
samman, att bygga upp en struktur för omvärldsbevakning, att vara både
en informationskanal och en samlad röst. Intressenterna definieras som
aktörerna inom nutida musik- och ljudkonst, dvs kompositörer, tonsättare, musiker, arrangörsföreningar, institutioner, scener inom ny
musik, studenter, konstnärer och producenter. I förlängningen handlar det också om publiken, finansiärer, media, kulturpolitiker – både
som målgrupper och intressenter. Här talas det med andra ord om
intressenter i större utsträckning än bara målgrupper. Delaktighet och
samverkan är genomgående ledord.
Grundläggande idéer var att arbetets bas ska utgöras av en kontinuerlig
omvärldsbevakning och att aktörerna, främst musiker och arrangörer,
själva i hög utsträckning ska hantera åtgärder och projekt i samverkan
med och med stöd från utvecklingscentrat, utan att det för den skulle ska
byggas upp nya administrativa strukturer. Fördelen med ett nära samspel med musiklivet är att de som är berörda av problem blir en del av
lösningen och att de ekonomiska anslagen kommer musiklivets aktörer
till del utan att dyrbara administrativa strukturer behöver byggas.
Omvärldsbevakningen blir grunden ur vilken flaskhalsar och svagheter
identifieras i det ekosystem som musiklivet utgör - en flexibel modell
som bygger på samtal och kontinuerlig uppdatering. Det handlar om att
bistå aktörer på fältet, tillföra och förmera makt och medel till utövare
och att ge kunskap och överblick samt att främst fokusera på det som
inte görs av andra stödinstitutioner.
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Det handlar alltså inte om att bygga upp ett kraftcentrum, om att skapa
makt i organisationen eller om att bygga administrativa strukturer.
Målsättningen är att gå in och hjälpa, stödja och främja i samverkan för
att sedan lämna till musiklivets egna aktörer att fortsätta verksamheten.
Avknoppning är ett ofta använt begrepp som signalerar UCs avgränsade och tillfälligt stödjande roll, där alla projekt i princip ska ägas av
musiklivets aktörer, inte av ett utvecklingscentrum.
Organisationens arbete kretsar kring arbetsgruppen som består av
maximalt sex personer med olika kompetensområden. Alla aktiviteter ska
enligt planen ske i samverkan med aktörerna/intressenterna inom fältet.
Den enda fasta funktionen inom organisationen är kommunikatören.
Ekonomihantering sköts av en extern tjänst och det framhålls tydligt att
ingen egen juridisk person ska skapas.
Modellen bygger alltså på arbetsgruppens omvärldsbevakning där
problem och flaskhalsar identifieras. Nästa steg är att en bikupa skapas
i syfte att lösa problem och lägga en plan för åtgärder. Bikupan ska bestå
av minst två intressenter, den ska vara realistisk, relateras till ett fokusområde och ska ägas och drivas av en eller flera aktörer. Arbetsgruppen
övervakar och stödjer löpande processen fram till färdig plan. Bikupan
ska också ta ansvar för att finna finansiering till projektet. När processen har kommit så här långt så lämnar UC bikupan, aktören tar över och
UC sysslar sedan enbart med uppföljning. I förstudien läggs betoning på
bikupor, inte att driva färdigformulerade projekt.
Frågan om hur man ska definiera eller avgränsa området ny musik och
ljudkonst är nödvändigt att tydliggöra. I förstudien påpekas omöjligheten
att avgränsa med genrebegrepp. Konstnärligt skapande finns inom alla
genrer. Istället lyfts utövarnas ambition att uttrycka sig konstnärligt fram
som ett utmärkande drag, i kontrast till andra tänkbara funktionella, rituella, ekonomiska osv syften. Kreativitet och hantverksskicklighet
är inte i sig särskiljande, utan just den konstnärliga avsikten. Det här är
inte en helt enkel avgränsning att hantera, speciellt inte med tillägget att
detta också inkluderar ”konstnärliga avsikter hos lyssnaren”.
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En något enklare fingervisning ges med några exempel, som t.ex. experimentell rock, nyskriven klassisk musik, elektronisk musik, ljudinstallationer och improvisation.
I förstudien finns också en plan för ett nytt nationellt centrum för publikutveckling som ska fungera som en konstartsövergripande plattform
för att öka kompetensen och kunskapen inom fältet, och att ge verktyg
för att utveckla publik verksamhet. Det handlar också om att utbilda och
upplysa politiker och tjänstemän, arrangera föreläsningsserier, mindre
konferenser och workshops. På lång sikt är ambitionen att forma utbildning på högskolenivå. Detta centrum för publikutveckling föreslås
vara en medlemsorganisation, efter förebild från Norsk Publikumsutvikling. UC ska under första året bygga upp organisationen som sedan
ska knoppas av helt från verksamheten.
Sammanfattningsvis poängterar förstudien att det i den nya kulturmiljö
som råder behövs en ny sorts konstnärlig eller kreativ miljö att utvecklas inom. Därför behövs en arbetsmodell och en konstruktion som är
nytänkande och kreativ i sig, och som skapar utrymme för att själva
utvecklingen skapas och sker hos aktörerna och inte inom administration eller byråkrati. Slutsatserna är därför att ingen ny organisation bör
skapas, att all verksamhet delegeras och att ekonomihantering läggs ut.
Konstruktionen består av en arbetsgrupp och av en informatör/kommunikatör och arbetar enligt principen projektanställningar och arvoderade
möten. Det poängteras också att rekrytering ska ske bland fältets
aktörer. Som ett led i detta drivs UC i projektform, detta för att undvika
att bygga upp en onödig och kostsam byråkrati.
Några veckor innan rapportens slutförts, i början av november 2012,
presenterades idéerna vid en öppen hearing dit många av intervju- och
referenspersonerna var inbjudna. Idéerna som presenterades fick ett
blandat mottagande. Flera av åhörarna var skeptiska till vad som uppfattades som en otydlig organisationsform, medan andra var nyfikna på
vad det skulle kunna bli.
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Ansökningar 2013
Västra Götalandsregionens kulturplan 2013-2015, som färdigställdes
hösten 2012, noterar att ”ett centrum för den samtida musiken och
ljudkonsten ska vidare undersökas”. Där lyfts ett utvecklingscentrum för
samtida musik- och ljudkonst fram som ett särskilt utvecklingsområde
(ett av fem) med följande presentation:
Syftet är att öka den nya musikens relevans i samhället genom att utgöra ett
resurscentrum för samtida musik- och ljudkonst. Det saknas idag en aktör
med helhetsansvar och kontinuerlig omvärldsbevakning som identifierar de
områden där resurser eller insatser är nödvändiga. Att stödja den konstnärliga och kreativa sektors utveckling lokalt och regionalt är också en nödvändig utgångspunkt för att stärka det internationella perspektivet både med
avseende på ökat utbyte och rörlighet.
Konstnärlig spetskompetens är en viktig faktor i samhället i stort genom att
bidra till kreativitet och nytänkande. Det goda livet och den kreativa miljön
befrämjas av det nyskapande förhållningssätt som är livsnerven i konstartsutvecklingen. Kreativitet och innovation är besläktade och ny konst visar
på vägarna ut ur invanda och uttjänta tankemönster. Nya sammanhang
och arenor där experiment och utveckling frodas är viktiga för att stimulera
musiklivet.
Fyra fokusområden har i förstudien identifierat att vidare utveckla. Dessa är
konstartsutveckling, resurscentrum med kompetenser och tjänster direkt till
utövarna, publik- och kommunikationsutveckling samt internationalisering.
Under februari 2013 skrivs en ansökan om treårigt regionalt utvecklingsbidrag till Statens Kulturråd. Kultur i Väst är projektägare och Nils
Wiklander skriver ansökan i samråd med arbetsgruppen. Ansökan
baseras på det arbetssätt och den modell som presenterats i rapporten.
I det här stadiet aviseras inga delprojekt, men det utlovas fem bikupor
under det kommande året. Kulturrådet ber inom kort om kompletterande
uppgifter, då de anser att det saknas konkretion i ansökan.
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De är positiva till upplägget i stort, men vill ha tydligare information om
vad som faktiskt ska göras och hur. Ansökan är till stor del en presentation av en modell, och inte av konkreta projekt. Projektplanen för
UC utgår från att det krävs förankring och processarbete med det fria
musiklivet för att skapa nya former för samverkan. Invändningarna från
Kulturrådet verkade förutsätta att detta redan var gjort. En aspekt är
också att UC var tänkt att utgöra den struktur som tar beslut om vilka
projektidéer som det ska satsas på. Kanske också en maktförskjutning
som Kulturrådet inte var helt beredda att acceptera. Det gjordes därefter
ett antal förtydliganden, men ingen konkretion. Här följer ett avsnitt ur
svarsbrevet:
Det centrala i den modell vi har arbetat fram är att alla verksamheter och
insatser sker utifrån aktörernas problem och behov och med deras egen
aktiva medverkan. I de så kallade bikuporna samlas aktörer och intressenter
tillsammans med arbetsgruppen kring en angelägen fråga för att nå fram
till en plan och ett projekt. Aktörerna äger och driver den plan till förändring
som arbetas fram. De fem bikupor som planeras under försöksverksamhetens första år är inte bestämda i nuläget och det är en viktig poäng att vi
inte i förväg kan tala om vilka problemområden och projekt det kommer att
handla om.
I denna modell ges utrymme för planerat arbete kring specifika frågeställningar och problemområden. Det finns unika möjligheter till samverkan med
andra parter och det ges möjlighet att göra detta arvoderat för dem som är
frilansande aktörer. Det går alltså inte att säga i förväg vilka specifika metoder som är ändamålsenliga. Detta är relaterat till specifika behov.
Vår uppräkning under de fyra fokusområdena är exempel som vi identifierat
under vårt planeringsarbete. Konkretion blir till i varje enskilt fall när
processarbetet har kommit dit. Modellen bygger inte på att vi (i arbetsgruppen) skall lösa problemen. Det sker i dialog och oftast initierat av aktörerna.
Om vi innan verksamheten startat skulle ange definitiva mål och metoder att
nå dit skulle vi kväva hela den kreativa process som är det viktiga i modellen.
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Kulturrådet gav avslag på ansökan i april 2013. Detta medförde osäkerhet för hela projektet därför att medel från Västra Götalandsregionen
mer eller mindre förutsatte en statlig medfinansiering. En mängd olika
scenarios tecknades i detta som uppfattades som ett dödläge. För att få
möjlighet till de statliga bidragen krävdes att vi dessvärre bröt mot de
organisatoriska principer som presenterats i rapporten.
En projektansökan till Västra Götalandsregionen hade lämnats in under
mars 2013. Generellt sett ville vi inte söka projektmedel eftersom vi då
skulle konkurrera med de aktörer som vi ville samverka med. Strategiska medel var därför en förutsättning. Arbetsgruppen blev även avrådd
att söka Kulturstrategiskt uppdrag (KSU) av kultursekretariatet och
valde därför att skicka en projektansökan som underlag för beslut om
strategiska medel. Göteborg Artist Center (GAC) var sökande part och
fungerade som ett projekthotell för UC, dvs de gick inte in med egna
medel. Ett delat projektägarskap mellan Kultur i Väst och GAC sågs som
positivt och var ett resultat av diskussioner inom arbetsgruppen.
Efter samtal med Ann-Charlotte Eklund på kultursekretariatet kom
senare under våren ett positivt besked och ett förslag lades till kulturnämndens möte i juni om att ge projektet 400.000 sek ur den
strategiska potten för ”Gynna nyskapande”. Det förutsatte dock en ny
ansats med konkretion kring några utmejslade projekt i en ny ansökan till
Kulturrådet i augusti. Detta gav oss möjlighet att påbörja förarbetet med
en arvoderad arbetsgrupp.
I ansökan till Kulturrådet i augusti lades tre konkreta utvecklingsprojekt
för det första verksamhetsåret fram. Det handlade om ett samarbete
med organisationen Share Music kring workshops relaterat till ämnesområdet arts technology, en studie över ett antal ny musik-festivalers
arbete med publikarbete och tre spår inom relationsskapande insatser
vad gällde residens, lansering och internationalisering. I oktober 2013
bifölls ansökan till Kulturrådet och verksamheten kunde påbörjas i planerad skala, dock inte utifrån det processrelaterade sätt som var
den ursprungliga avsikten.
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Styrdokument för arbetsgrupp
RNM är ingen fast organisation, ingen juridisk person och det finns inga
stadgar. Verksamhetens innehåll och inriktning formuleras istället i två
dokument som består av rapporten från 2012 och det styrdokument som
arbetades fram och antogs i oktober 2013. Här beskrivs målsättning,
arbetsgruppens åtaganden, arbetsformen och ändringar i arbetsmodellen. Detta bygger helt och hållet på förstudien men förtydligar
vissa principer kring beslut, jäv, arvoden och ändringar i arbetsmodellen.
Som sådan fungerar den som en samling interna regler.
Arbetsgruppen är RNMs ledning och det är en verksamhet som helt
bygger på samarbete med områdets intressenter. Som medlem i arbetsgruppen åtar man sig att läsa in sig på material i from av diverse utredningar och rapporter, föra samtal med intressenter, göra presentationer
och sammanfattningar för gruppen samt komma med förslag på projekt.
Det handlar också om att leda bikupeprocesser från idé eller initiativ,
via utformning av projekt till ett färdigt projekt som leds av några av
intressenterna. Arbetet är arvoderat för dem som inte har möjlighet att
utföra arbetet i tjänsten.
Arbetsgruppen rekryterar själva nya medlemmar och består av max 6
personer, lika fördelat mellan könen. Varje år avgår en medlem och en
ny väljs in. Medlemmar väljs bland RNMs intressenter med avsikt att
skapa en bred kompetens och olika kontaktytor. Vilka den konstituerande
gruppen var framgår inte av styrdokumentet, men den utgick ifrån den
kärna av fyra personer som arbetat med förstudien. Vi återkommer till
detta.
Styrdokumentet fungerade mer som en kortfattad beskrivning av modellen, det var aldrig ett levande dokument som uppdaterades (enligt plan
en gång per år). Det var ett dokument som arbetades fram av arbetsgruppen och tjänade som introduktion för nya medlemmar i arbetsgruppen. Här uttalas också RNMs två grundprinciper: arbetet bygger på
intressenternas medverkan och ska inte organiseras som en institution.
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“Här uttalas också RNMs
två grundprinciper: arbetet
bygger på intressenternas
medverkan och ska inte
organiseras som en institution.”
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Verksamhet 2013–2017
Hösten 2013 satte verksamheten igång och Utvecklingscentrat (UC)
blev RNM (Resurs Ny Musik). Arbetsgruppen utgjordes initialt av Malin
Enberg, Staffan Svensson, Max Käck och Nils Wiklander - de fyra som
arbetade med förstudien. Gun Lund (koreograf och arrangör 3:e
Våningen) förstärkte gruppen från november 2013. Under det andra året
avgick Max Käck och ersattes av tonsättaren Lina Järnegard och i början
av 2015 kompletterades arbetsgruppen med en sjätte medlem i form av
musikern och tonsättaren Lisa Nordström. Sista året avgick Malin
Enberg, som ersattes av tonsättaren Lars Carlsson.
Dag Rosenqvist från Producentbyrån rekryterades som kommunikatör
hösten 2013, initialt för att i samarbete med extern formgivare och utvecklare ta fram en grafisk profil, hemsida och även göra en kommunikationsplan. Sedermera var kommunikatören under hela perioden ansvarig
för det löpande kommunikationsarbetet och som sådan en del av arbetsgruppen, även om tjänsten inte innebar någon faktisk beslutanderätt i
arbetsgruppen.
Arbetsgruppen utgör RNMs nav med uppgift att leda, övervaka och
utvärdera verksamheten. Från starten i augusti 2013 till avslutet i februari 2017 har det totalt hållits 30 möten i arbetsgruppen, jämt fördelat på
året.
En central del av arbetsgruppens uppgifter är omvärldsbevakning vilket
också var en stående punkt på alla möten. RNMs omvärldsbevakning
har ofta handlat om information om och från olika nätverk, referat från
möten, nyheter, evenemang på gång eller problem som dykt upp i
olika sammanhang, med generell relevans för området. Gruppens sammansättning har medfört att information från skilda delar av kultur- och
musiklivet har kunnat delas. Ambitiösa försök att göra bevakningen mer
strukturerad har inte fungerat konsekvent. Då det tar tid att systematiskt
bevaka valda områden och det kräver metod. Ytterligare stående punkter
på dagordningen har varit diskussioner kring kommunikation, ekonomi
och avstämningar kring de olika bikuporna och projekten.
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Arbetet med bikupor och utvecklingsprojekt blev delvis annorlunda jämfört med de ambitioner som formulerats i styrdokumenten. Framförallt
så intogs olika roller beroende vilket projekt det handlade om. I vissa fall
tog delar av arbetsgruppen initiativet, drev processen och utgjorde bikupan. I andra fall hade RNM enbart en roll som dialogpartner i bikupan,
inte som processledare. Vi återkommer med några reflektioner kring
detta efter genomgången av bikuporna och projekten.

foto: Polina Ulianova

Det delade projektägarskapet mellan Kultur i Väst och GAC medförde att
Nils Wiklander och Staffan Svensson stod som ansvariga för ekonomi
och redovisning. Under förstudieperioden och under ett drygt halvår
2015 vikarierade Malin Enberg för Nils Wiklander, vilket medförde att tre
personer blev grundligt insatta och verksamma i projektledningen.
Den här strukturen permanentade vi även under det sista verksamhetsåret, då de tre arbetade tillsammans och träffades för avstämningar
och diskussion i tillägg till arbetsgruppens möten.
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Fokusområden
Innan vi gör en mer omfattande genomgång av bikupor och projekt kan
det vara bra att lyfta fram de fyra fokusområden som togs fram i förarbetet och som var vägledande för mycket av arbetet i RNM. I analysen
av nuläge, utvecklingsmål, metod att nå målen och syfte såg vi möjligheten att sammanfatta och sätta rubrik på särskilt prioriterade områden.
Alla RNM-aktiviteter relaterades till dessa och ibland kunde projekten
beröra flera områden. Under sista verksamhetsåret fanns också behov
av att lägga till Opinionsbildning som ytterligare ett angeläget område.
Vi berör detta kortfattat nedan men först återges vår presentation av
fokusområdena:
Konstartsutveckling
För att stimulera en utveckling behöver vi gemensamt arbeta med både
innehållet, uttrycksmedlen och förhållandet till omvärlden. De digitala
medierna och den tekniska utvecklingen blir allt viktigare för den nya
musiken. Vi ser också ett ökat behov och utmaningar att integrera ny
teknik med konstnärliga uttryck. Genom förbättrade villkor och
arbetsmöjligheter för den enskilde konstnären kan vi komma långt.
Men det krävs också gemensamma satsningar som att skapa resurser för resor och utbyten, främja klustermiljöer och kontaktskapande
sammanhang. Konstartsutveckling handlar om att hålla flera perspektiv
levande. Att lösa konkreta problem som rör det tekniska utförandet av
musiken lika mycket som att till exempel etablera samverkan mellan
relevanta utbildningar och det fria kulturlivet.
Internationalisering
Vi lever i en global kultur där det för konstnärligt verksamma utövare är
alltmer viktigt att vidga sin verksamhet över nationsgränserna. I Västra
Götaland finns en stor potential att bli en stark aktör på den internationella arenan. Men för att uppnå denna potential behövs samordning
och strategier. Vi behöver belysa och stötta de projekt och aktörer som
redan arbetar internationellt och att förmera existerande utbyten.
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Framförallt bör vi se till att aktörer i Västra Götaland ges möjlighet att
delta i och initiera större internationella samarbetsprojekt. Målet är fler
arbetstillfällen, utbyten och större verkningsgrad på satsade resurser.
Strukturer och resurser
För aktörerna på den nya musikens område finns ett stort behov av
resurser i form av lokaler, utrustning, tjänster, finansiering mm.
Utövarna har ofta svåra arbetsförhållanden i begränsade miljöer, vilket
leder till att verksamheterna inte når sin fulla potential. Den tekniska
utvecklingen går fort och nya idéer förutsätter ofta uppdaterad teknik
för att förverkligas. Det finns också resurser som på grund av bristande
samverkan är underutnyttjade. Det behövs väl fungerande strukturer
och samverkan för att skapa och utveckla fysiska resurser och se till
att dessa kommer till bästa nytta. Målet är att få också här förbättrade
arbetsförhållanden för utövarna och att upprätta fungerande kedjor från
idé till färdig produktion.
Publikutveckling
Publikutveckling är ett samlingsnamn på förhållningssätt och metoder
för målinriktat och långsiktigt arbete med att bredda antalet besökare
eller deltagare. Det kan handla om att behålla och utvidga den befintliga
publiken eller ett fokuserat arbete att nå helt nya grupper. En viktig del
i detta arbete är att fördjupa kunskap och förståelse, att skapa ingångar
till konsten och kulturen för allt fler och att också därigenom ge redskap
för eget skapande och att berika upplevelsen. Målet är att etablera ett
konstartsöverskridande centrum för publikutveckling, en konstartsövergripande resurs som samlar och sprider kunskap och kompetens inom
området och stimulerar till projekt och arrangemang med publikfokus.
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Opinionsbildning – det femte fokusområdet
En tanke som funnits med oss sedan förprojekteringen av RNM har
handlat om vikten av och behovet av att diskutera frågor gällande
kulturpolitikens påverkan och utövarnas förutsättningar att verka inom
sitt område. 2015 initierades en bikupa kring formandet av en ”kulturpolitisk smedja” som handlade om att bevaka och lyfta politiska direktiv,
resursfördelning, strukturer som saknas, konsekvenser när nationella
strukturer försvinner eller förändras, strukturer som fungerar och att
skapa en gemensam dialog med tjänstemän och politiker. Det handlar
om att sätta ljuset på vår ambition att inta en övergripande och strukturell hållning, att ”bli en röst” och att inta en ståndpunkt i viktiga frågor
med konsekvenser för det område som vi ville stödja och stärka. Inför
det tredje projektåret lyftes detta område till att bli ett möjligt femte
fokusområde sammanfattat på följande vis:
Den samtida musik- och ljudkonsten utgörs av relativt många konstnärliga uttryck om vilka exempelvis beslutsfattare inom offentliga förvaltningar, politiker och media ofta saknar grundläggande kunskaper.
Detta bidrar till att området får lite uppmärksamhet och förblir okänt för
det stora flertalet. Ett viktigt steg att överbrygga detta problem är att
sprida information, fortbilda, agera språkrör, utgöra remissinstans och
bedriva olika former av lobbyverksamhet. Opinionsbildning är en
integrerad del av RNMs omvärldsdialog, men där vi nu lägger tyngd på
både strategi och påverkan. Det handlar om att både argumentera för att
den nya musiken och att representera ett helhetsperspektiv.
Inriktningen blir här att ta fram fakta, bevaka händelser, planera riktade
kampanjer eller utåtriktade aktiviteter.
Behovet av opinionsbildning, kartläggning och kunskap om fältet i Västra
Götaland samt att utveckla en dialog med tjänstemän och politiker blev
mycket angeläget och relevant under RNMs tredje år.
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Bikupor och utvecklingsprojekt
Under tre år av försöksverksamhet har RNM genomfört ett antal bikupor
och utvecklingsprojekt, stora och små till storlek. Vilken slags roll och
funktion RNM har haft har varierat stort mellan de olika bikuporna och
har handlat om allt från att i vissa fall ha en direkt styrande och drivande
roll, i andra verka som en samverkanspart och ibland enbart en funktion
som rådgivare eller bollplank. I denna mer detaljerade genomgång av
alla delar utgår vi inte från kronologi, funktion eller storlek.
Istället har vi valt att lägga bikupor, projekt och andra ansatser under de
fokusområden som de i huvudsak rörde sig inom, och som var en del av
vår grundläggande analys. I framställningen kommer även de projektidéer som inte togs vidare att få en kortare presentation. Anledningen
till att vi väljer at ta med dessa är för att visa på idéer som förtjänar att
utvecklas och testas i framtiden, men som av olika anledningar inte
hamnade inom ramen för verksamheten under de här tre åren.
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“RNM (Resurs Ny Musik) är
en samlad resurs för musiker, tonsättare, arrangörer
och ensembler verksamma
inom musik- och ljudkonst i
Västsverige. RNMs uppgift
är att samla in behov och
önskemål, stödja och förmera
projektidéer och därigenom
stärka den samtida musikens
ställning och öka dess relevans i samhället.”
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foto: Polina Ulianova

Konstartsutveckling
24kvm
Redan under första året av verksamhet initierades detta projekt som
bikupa med arbetsnamnet Carnegie Hall efter en idé och på initiativ från
Gun Lund, konstnärlig ledare 3:e Våningen och medlem i RNMs arbetsgrupp. RNM stöttade sedan uppbyggandet av verksamheten och som
under hösten 2016 funnit en organisatorisk form och grundfinansiering
för två år framåt. Här följer en beskrivning av verksamheten under 2016
och tankarna bakom.
Visionen är ett rum för nya och oväntade möten. Att med det fysiska rummet som bas skapa en plattform där ljudkonst, bildkonst, dans,
performance, livespelningar och litterära uttryck får möjlighet att genom
växelverkan berika varandra. En plats där konstnärliga mutationer och
alla sorters gränsöverskridanden uppmuntras och efterfrågas.
Under 2015 skapades enligt planerna en transdisciplinär studio - 24kvm
- i Carnegie gamla Sockerbruk i Göteborg. Det har utvecklats till ett
rum – en fysisk plats – vars syfte är att låta konstnärer samlas kring den
nutida musiken, inspirera varandra och utveckla nya tankar och idéer
som sträcker sig utöver den egna konstformen. Som ett led i detta har
24kvm erbjudit ett antal konstnärer tidsbegränsade projektarbetsplatser
för både egna och gemensamma projekt. Exempelvis har artister som
Anna von Hausswolff och Jean-Louis Huhta varit en del av detta initiativ, och fler artister är inplanerade. För att ytterligare förankra 24kvm i
den samtida musiken har en musikstudio upprättats, vilken de inbjudna
konstnärerna har haft fri tillgång till.
Utöver den konstnärliga verksamheten har också ett flertal publika
arrangemang anordnats, inriktade både mot skapande praktik och framförandet av musik i gränslandet mellan det etablerade och nyskapande. I
snitt har det skett ett större arrangemang varannan vecka och under Kulturnatta januari 2016 anordnades en minifestival, där både utställningar,
bildkonst och musik representerades. Ambitionen för all verksamhet har
varit att i största möjliga utsträckning intressera en ny publik för 24kvm.
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Det har snabbt blivit tydligt att en mötesplats av 24kvm:s art har varit
efterlängtad och det tomrum som har fyllts har till stor del möjliggjorts
av det fysiska rummet. Förutsättningen för att 24kvm i mångt och
mycket har kommit att förknippas med utforskande konstnärlig och
kulturell verksamhet har varit just lokalens existens. Vikten av en fast
plats kan inte nog understrykas och lokalen har bidragit till både kontinuitet och framåtblickande.
Artistresidens på 24kvm 2015-2016
Jean-Louis Huhta, Anna von Hausswolf, Kajsa Magnarsson, Trapped in
a loop, Andreas Sjösvärd, Edvin Thungren, Minna Elif Wendin, Daniella
Frykstrand, Richard Widerberg, Barrie James Sutcliffe
Arrangemang på 24kvm 2016 (jan- okt)
Konstmusiksystrar, Linda Oláh, Madeleine Jonsson Gille, Poesikväll: Anton Kristiansson, Jules. 22-23/1 Morricone 4/Kulturnatta, The Norbert
Wiener Memorial Feedback Orchestra, Sub Aquatic 2-1, Enmetertre, Max
Wainwright, Saga Åska Persdottír 5/2: Dadakväll, Tomas Halling, Josefin
Östberg Olsson, Mauritz Tistelö, Rita Nettelstad & Mathil¬da Ljungqvist,
Isak Eldh, Michelle Collins, Jonas och Martin, Karin Sandberg, Barrie
Sutcliffe, Annika Lundgren, Erik Lagerwall, Jörgen Andersson & Estrella Rydman, Helena Jureén, Niklas Sjösvärd, Karl Bergström, Andreas
Braun, Teatro Dondolo. 23/2 Koloni och Sabel , MYTTYS (FI), Munnen.
27/2 Morricone 5, Karl Vento, Arma (LT), Dirty Electronics (GB). 27/2
Workshop med Dirty Electronics (GB). 13/3 Trapper, Trapped in a loop
med Mika Satomi, Poesikväll, Anton Kristiansson, Jules 7/5 Morricone 6,
\I/o, Andreas Dzialocha, Otto Willberg, Laurence Tompkins, Syra å Sylt,
Louise Magnusson. 22/5 Rytmik och fika, Birds ov Paradise. 2/6 Koloni och Sabel, Tomoko Sauvage (JP), Henrik Ohlsson. 11/6 Morricone 7,
Fjäder, Rubank (Parmerud, Petersson, Blomdahl). 19/6 Rytmik och fika,
Mai Nestor, Daniel Stranéus. 19/7 Rytmik och fika, Dorisburg, Fabian
Brun. 1/8 Verkstad 1 3, David Sabel. 7/9 Verkstad 2, David Sabel. 14/9
Verkstad 3, David Sabel. 23/9 Morricone 8, Hampus Liljeröd, Fågelle,
Madeleine Jonsson Gille, Isak Eldh. 19/9 Kvinno- och transmöte 1, Kajsa
Magnarsson, Madeleine Jonsson Gille. 1/9 Verkstad 4, David Sabel.
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28/9 Verkstad 5, David Sabel. 12/10 Verkstad 6, David Sabel. 17/10
Kvinno- och transmöte 2, Kajsa Magnarsson, Madeleine Jonsson Gille.
27/10 Panelsamtal om konst och nyspiritualism, Kajsa Magnarsson och
Sebastian Ingvarsson. 29/10 Morricone 9, Agnes Mercedes, Coco Zodiac, Thobias Johansson.
Samarbetspartners i projektet
Art & Science, ideell förening ledd av Gun Lund och Lars Persson, också
konstnärliga ledare för 3:e våningen med scen, studio och utställningshall.
Företaget Elektron Music Machines AB, som konstruerar synthesizers
och trummaskiner, som säljs över hela världen. Tillför verklig spetskompetens inom det tekniska området och har ett omfattande internationellt
nätverk av forskare och programutvecklare inom fältet.
Företaget Ideofon, Dan Henriksson och Christofer Hagbard, uppfinnare
och tekniker bl a inom robotteknik, anlitas för innovationer och lösningar
av tekniska problem. Presenterade Radio Active Orchestra tillsammans
med Dj Axel Boman vid Nobelsymposiet 2012 i Stockholm.
David Sabel utexaminerad från Lindbladstudion vid Högskolan för Scen
och Musik, Göteborgs Universitet, där han redan under studietiden
uppmärksammades för sina märkliga nya elektroniska instrument och
djärva musikaliska idéer.
Föreningen Dance Across Borders/3:e våningen bidrar med medel till
hyra av lokal och utgör en plats för offentliga möten med publik. Gun
Lund och Lars Persson från föreningen Art&Science och 3:e våningen
har tagit initiativ till projektet. RNMs intresse av att stödja förarbetet
innebar att projektet kunde komma igång, och skapade dessutom en
legitimitet i kontakten med möjliga partners och bidragsgivare. RNM
stödde projektet ekonomiskt på ett avgörande sätt och Gun Lund har
varit arbetsgruppens part i projektet. Föreningen Art&Science (FAS)
har varit projektägare. Kulturbryggan gav ett startstöd för första året.
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Göteborgs kulturnämnd och Musikverket stöder fortsättningen efter
RNM-tiden.
Ambitionen är att denna studio skall bli ett verkligt nav för utvecklingen
av den elektroakustiska musiken i Västsverige och samtidigt en plats dit
människor från hela Europa skall söka sig för att arbeta och samverka
med lokala konstnärer.
För vidare info: www.24kvm.se

Jon Mårtensson, marknadschef på Elektron, en av aktörerna
bakom satsningen 24kvm.

foto: Dan Henriksson

“24kvm kommer att fungera som arbetsplats för ett mindre
antal konstnärer, men kommer också att vara en plats för
events, spelningar, utställningar och workshops. En kreativ
mötesplats helt enkelt. Vi har satsat rätt mycket på att skapa
en stöttande struktur, både vad gäller utrustning och kompetens, för de konstnärer som kommer att arbeta i lokalen.
De har möjlighet att få hjälp med olika saker beroende på
vad de har för behov. Vi erbjuder också ett resursnätverk
bestående av tekniskt kunniga, hantverkskunniga och
konstnärligt verksamma personer.”
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Seminarieserie
Syftet med projektet var att undersöka möjligheterna att åstadkomma
bättre förutsättningar för att skapa verk med hög konstnärlig kvalitet och
på så sätt bidra till att den samtida musikkonsten blir mera relevant för
allt flera. Hur skall den samtida konstmusiken kunna hitta till medborgarna, vad behövs för att få genomslag även för det som kräver kraft
och engagemang både av utövare och mottagare. Vad menar vi med
utveckling?
Kring dessa frågeställningar skapades redan sent 2014 en bikupa där
Max Käck och Gun Lund var RNMs representanter. De bjöd in några
tonsättare till några första möten som landade i en del förslag.
Det beslöts också att försöka vidga gruppen att omfatta även andra
konstformer som bildkonst, arkitektur och litteratur. Anna Persson från
Dômens konstskola deltog under några möten under 2015 och Catharina
Dyrssen från Chalmers Arkitektur var intresserad.
Samtalen i denna bikupa kom fram till att för att stimulera utvecklingen
behöver man arbeta med både innehållet, uttrycksmedlen och förhållandet till omvärlden. Villkoren och arbetsmöjligheterna för den
enskilde konstnären behöver förbättras. Man behöver också lösa
konkreta problem som rör det tekniska utförandet av musiken och vi
behöver utveckla gränsöverskridande arbetssätt i förhållande till samhället. Målet är att göra musiklivet kring den samtida musiken mera vitalt
och intressant och att skapa en kreativ miljö för utövarna att verka i.
Genom en seminarierserie kring olika teman sågs möjligheten att bidra
till en kreativ miljö för reflektion och analys av konstens och speciellt
musikens roll i samhället och konstnärens roll och direkta inverkan på
utveck¬lingen. Viktigt var här också att främja samarbeten mellan
konstformer i stimulerande crossovers för att nå ökad medvetenhet och
kunskap.
Det togs fram ett antal namn för en första seminarieserie som skulle
starta under 2016, när bikupan gick in i en projektfas. Max Käck hade då
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lämnat RNM och Gun Lund skulle driva projektet vidare. Tyvärr var hon
då helt upptagen med att mycket lyckosamt ro projektet 24kvm i hamn
och hade inte möjlighet att driva projektet vidare under året. Ambitionen
var att ta upp tråden igen under 2017. En del föredragshållare var kontaktade och intresserade men det behövs en ny finansiering innan en ny
projektgrupp kan ta form.

In:fluence/ Mondgewächse/ Inclusive
Creativity Sweden
RNM var redan från början en aktiv samarbetspartner till ShareMusic
& Performing Arts kring In:fluence. På ett övergripande plan var det ett
projekt där nutida kammarmusik, modern teknologi och konstutövare
med olika förutsättningar möts och utmanar till nya uttryck och konstnärliga perspektiv. Projektet i korthet gick ut på att den internationella
tonsättaren Patricia Alessandrini (som valdes ut efter en internationell
utlysning där femtiosju ansökningar kom in), nutida musikensemblen
Gageego och en rekryterad ShareMusic-ensemble arbetade tillsammans
i en konstnärlig process. Ur detta skapades musikverket Mondgewächse
som framfördes på Göteborgs Konserthus den 19 oktober 2014.
Projektet hade tre faser. I den första fasen arrangeras tre öppna workshops med syfte att sprida kunskap och ge möjlighet att prova ny teknik
för konstnärligt skapande. Där rekryterades medlemmarna till Share Music-ensemblen och det konstnärliga arbetet påbörjades. Den andra fasen
handlade om interna workshops, repetitioner och konsert.
Den tredje fasen fokuserade på kunskapsöverföring och spridning av
erfarenhet. RNM var framförallt delaktig i de inledande och avslutande
delarna då vi inledningsvis stöttade de tre externa workshops som arrangerades under januari till april 2014.
På musikskolan i Vänersborg och på Artisten i Göteborgs arrangerades
två dagar kring musikteknologi under ledning av Tomas Hulenvik och
Paul Bothén. Inbjudan lockade med möjligheten att upptäcka spännande
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instrument och att spela på helt nya sätt. ”Visste du att man kan spela genom att bara röra lite på huvudet eller använda ett enda finger?
På ShareMusics workshopdagar får du testa musikteknologi under en
kreativ heldag! Med våra proffsiga musiker provar du instrument som
Soundbeam, Theremin och Skoog.” I april 2014 arrangerades den
tredje workshopdagen, denna gång i Stockholm, också den med fokus
på rekryteringen till ShareMusic-ensemblen.
Den tredje delen av projektet ägde rum två år senare. ”Inclusive Creativity Sweden: The impact of creative technology in performing arts”
var ett kostnadsfritt internationellt symposium som arrangerades på
GöteborgsOperan den 28 april 2016. Fokus för symposiet var användningen av arts technology och innovativ teknik för konstnärligt arbete.
Arrangemanget innehöll en offentlig dag och en dag för nätverkande
inom branschen. Symposiet arrangerades av ShareMusic och var ett
samarbete med RNM, Kultur i Väst och University of Ulster, Nordirland.
De två dagarna på GöteborgsOperan genomfördes med stöd av Kulturrådet, GöteborgsOperan, British Council och Calouste Gulbenkian
Foundation.
Med Inclusive Creativity Sweden ville vi tillsammans med ShareMusic
uppmärksamma den teknik som finns och som möjliggör att fler kan
spela och skapa musik. Symposiet syftade också till att belysa viktiga
nya arbetsmetoder och utvecklingen inom det kreativa området.
Nya gränssnitt och ny teknologi introducerades, som kan användas för
konst-närligt skapande. Symposiet blev också ett tillfälle att samla information och kunskap samt knyta kontakter. Både nationella och internationella konstnärer, forskare och branschfolk delade med sig av sin syn
på konstnärliga möjligheter, inkluderande ensembler och hur man kan
skapa lika villkor för musiker med funktionsnedsättning.
Inclusive Creativity är ett koncept som utarbetats av professor Frank
Lyons vid University of Ulster i samarbete med partners som ShareMusic och Drake Music, och det var första gången som symposiet arrangerades i Sverige. Genom att utveckla ny teknik och nya metoder för
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användning, syftar konceptet till att skapa lika villkor både vid framförande och vid komponerande för musiker som har en funktionsnedsättning. Sammanfattningsvis hade samarbetet med ShareMusic &
Performing Arts tre övergripande målsättningar:
• utveckla den nutida kammarmusiken
• fokusera på nya innovationer inom ”arts technology” och sprida kunskap om teknologi som möjliggör för konstnärligt skapande oavsett
funktionsnedsättning eller ej
• nå nya målgrupper för nutida musik genom att söka samarbeten inom
andra sektorer såsom teknikområdet samt finna nya sammanhang för att
uppföra verket
Syftet med projektet var att skapa en större kännedom om forskning och
vad som sker inom, och med hjälp av, ny teknik och konstnärliga uttryck
samt att utmana gängse normer.
För mer info se: www.sharemusic.se

Gageego! och In:fluence Ensemble på Göteborgs Konserthus 2014
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Klangbotten
Elsbeth Bergh från föreningen Levande Musik initierade ett pilotprojekt
för att utveckla idén om ett samarbete med institutioner och arrangörer
i regionen. Tanken var ett regionalt nätverk med intresse för den samtida konsten. I ett förarbete fördes samtal bl.a. med Skövde Konsthall,
Not Quite och Borås Konstmuseum. I februari 2015 samlade Elsbeth
en grupp på ca 20 arrangörer och producenter på Gerlesborgsskolan i
Tanums kommun för ett samtal och idéutbyte om bildandet av ett
regionalt nätverk för nutida konstmusik, improvisation och ljudkonst.
Under dagen i Gerlesborg medverkade också Mikael Löfgren som
presenterade sin rapport ”Inga undantag” som bildade en utgångspunkt
i samtal och samarbete över konstartsgränserna. Ur dessa samtal växte
projektet Klangbotten fram och det var detta förarbete som RNM var
med och stöttade.
Klangbotten blev ett initiativ till ett regionalt nätverk som undersöker
samarbeten mellan den samtida musik- och bildkonsten. Tanken är att
skapa ett utrymme för samtal om konsten där konstnärer, curatorer,
musiker och arrangörer kan verka i gemensamma rum och undersöka
nya kontaktytor och infallsvinklar. Elsbeth Bergh – musiker, projektledare och ordförande i Levande Musik – ledde detta projekt 2016 i
samverkan med Borås och Skövde konstmuseer, konstnärskollektivet
Not Quite och Gerlesborgsskolan. Tillsammans valde de att samarbeta
med konstnärerna Hanna Hartman och Lene Grenager. RNM fungerade
som bollplank för projektledare, gav stöd till programtrycksak och deltog
i utvärderingen av projektet.
Beskrivning av Klangbotten med Elsbeths egna ord
”Den samtida musiken söker, precis som andra performativa uttryck en
större närhet till publiken genom framträdanden i andra konsertformat än de
traditionella. I motsats till de hierarkiska konsertlokalerna med en upphöjd,
strålkastarbelyst scen önskas öppna rum med många variationsmöjligheter,
mer likt konsthallarnas utställningslokaler.
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Jag har vänt mig till större och mindre konstinstitutioner, arrangörsföreningar och konstnärskollektiv för att initiera ett regionalt nätverk där den
samtida konstmusiken tillsammans med bildkonsten och andra konstnärliga
uttryck kan hitta nya kontaktytor och infallsvinklar. Tanken är att förutom
utveckling av konstarterna, få utrymme för samtal om konsten, samarbeta
kring konstnärsresidens och pedagogiska projekt. För att de olika noderna i
nätverket ska lära känna varandra och varandras olikheter planerar vi
samarbeten i konstnärliga projekt med gemensamma beslutsprocesser när
det gäller storlek på projekt, val av konstnärer osv.”

foto: Gjertrud Pedersen

På bilden ser vi konstnären Lene Grenager i en inspelning på Not Quite i
Fengersfors, hösten 2016.
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Kommande generationer
Ett spår som vi också önskade att utveckla var processarbete om barn
och ungas förhållande till ljud- och musikkonst. Det handlade om att se
på metoder för barns eget skapande, där de kreativa musikaliska processerna är i centrum och att titta på spridningen och införlivandet av
detta i löpande verksamheter. Sammanhang där barn kan få associera
fritt på ljudintryck i ord, bild eller rörelse och själva, utifrån sina olika
livserfarenheter, få delta i improvisatoriska skapandeprocesser av ny
musik. Där professionella musiker och tonsättare upprättar närkontakt
med morgondagens kreatörer och där individen stimuleras till att förnimma och/eller utforska ljud, ljudmönster och egen och andras
kreativitet.
RNM ville initiera ett nytt projekt som i slutändan underlättar för musiker
och tonsättare att skapa och driva egna pedagogiska musikprojekt.
Vi ville med denna satsning också försöka höja statusen på pedagogiska
projekt bland verksamma inom nutida musik och närliggande uttryck,
samt göra det enklare för t.ex. kultursamordnare att hitta projekt som
fokuserar på samtida musik och experimentellt musikskapande för barn
och unga.
Initialt skapades en bikupa med fyra personer som diskuterade utformningen av projektet. Bikupan träffades första gången under hösten
2015 och RNMs förslag på medverkande var Malin Enberg – projektledare med lång erfarenhet av att producera framförallt dans för barn
och unga; Johan Svensson – tonsättare och musiker som drivit flera
pedagogiska musikprojekt; Ida Lagnander – pedagog på Västarvet med
lång erfarenhet av pedagogiska kulturprojekt; Natalie Davet – doktorand i
barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs Universitet.
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En första plan handlade om att inventera vad som redan finns i form av
Kulturkatalogen (Kultur i Väst) samt Kulturterminen (Kulturförvaltningen i
Göteborg) och skapa en lista med alla projekt som fokuserar på samtida/
experimentell musik och/eller musikskapande för barn i åldrarna 0-16
år. En möjlig utveckling var också att skapa en portfolio med dessa och
liknande pedagogiska projekt som kan göras tillgänglig på RNMs hemsida, parallellt med den redan existerande artistportfolion.

foto: Polina Ulianova

Vidare fanns det idéer kring att ta fram en handledning som hjälper
musiker att skapa egna pedagogiska projekt. Handledningen skulle bl.a.
innehålla information om vad man bör tänka på när man skapar projekt
för olika åldrar, vilka möjligheter det finns att få hjälp med att sprida
projektet, förslag på rimliga ersättningar mm. På grund av tidsbrist som
resultat av andra prioriteringar stannade projektet vid ansatser till en
bikupa, men projektet var planerat att tas vidare 2017.
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Internationalisering
Inledningsvis var internationalisering både ett fokusområde och något
av ett övergripande projekt. Syftet var att öka internationaliseringen för
västsvenska aktörer genom att skapa långsiktiga internationella relationer. Delprojekten syftade till att öka exponeringen, relevansen och
skapa långsiktiga internationella relationer för musiker, tonsättare och
arrangörer.

Portfolio
Portfolion har varit en del i RNMs internationella satsning för att lyfta
fram och stärka framstående utövare och deras produktioner inom
nutida kammarmusik, impro, elektroakustisk musik och ljudkonst.
Eftersom portfolion är en del av fokusområdet Internationalisering är
hela portfolion på engelska, medan resten av RNMs hemsida är på
svenska. Portfolion lanserades på RNMs hemsida för första gången juni
2014. Då ingick 18 stycken musiker och ensembler från Västsverige och
sedan dess har den uppdaterats och utvecklats årligen.
Den första versionen av portfolion togs fram av RNM och Kultur i Väst
genom en öppen kallelse samt med nomineringar från nio externa
referenspersoner, professionellt verksamma inom fältet. 73 olika bidrag
nominerades eller anmäldes, 23 st valdes ut och 18 st kom slutligen in
med det presentationsmaterial som efterfrågades. Våren 2015 utökades
portfolion med ytterligare flera aktörer och så även 2016. Urvalsprocessen har skett i samarbete med externa referenspersoner, internationella
och nationella. Inför uppdateringen 2015 tog vi hjälp av norska tonsättaren och improvisatören Maja S. K. Ratkje och 2016 av danska
saxofonisten Lotte Anker och Patric Kiraly, då producent inom musik
på Uppsala Konsert och Kongress. 2016 utvidgning innebar också att
tonsättare inkluderades i portfolion. Sammanlagt finns nu 26 ljudkonstnärer, tonsättare och musiker/ensembler i portfolion.
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Syftet med portfolion har varit att visa på ett stort antal aktörer inom
fältet, att lyfta och öka intresset för konstmiljön i regionen och att öka
attraktionen för att verka i området. Portfolion har varit ett redskap som
västsvenska och nationella aktörer kunnat använda sig av i ett brett internationellt sammanhang. Urvalet har fokuserat på konstnärlig
kvalitet samt verkat för att balansera mellan perspektiv som genus,
ålder och olika musikaliska uttryck. Aktörerna har huvudsakligen varit
hemmavarande i Västsverige (Västra Götaland och Halland).
De medverkande i har uppmanats och getts möjlighet till att delta aktivt
i arbetet med internationella relationer och utbyten, till gagn för såväl de
själva som för övriga inom branschen. Deltagande har t.ex. varit möjligt
under de pitchmöten, resor och showcase som RNM löpande företagit
sig tillsammans med utövarna och andra samarbetspartners.
Portfolion är av sådan art att det varit svårt att bevisa dess verkan och
tyngd. Vid spridning av denna utomlands är det omöjligt att beräkna ett
resultat av t.ex. bokade spelningar tack vare just den. Hur spridning och
vetskap om aktörer banar sig väg genom världen är svår att förutse och
kontrollera. Vår ambition har varit att göra portfolion så bra som möjligt,
att ständigt utveckla den, utvärdera den tillsammans med medlemmarna
och ge den så stor spridning som möjligt. Innan nedläggningen av RNM
fanns ytterligare utökning av portfolion med i planerna och med detta
en sammanlänkning med en planerad, och mer heltäckande västsvensk
guide för den nya musiken.
I portfolion ingår: 40f, Anders Jormin, Anna Eriksson, David Sabel, Dog
Life, Ellen Sjö Sander, Ensemble Makadam, Esaias Järnegard, Gageego!,
Helena Persson, Jesper Norda, Johan Svensson, Jonas Olsson, Kajsa
Magnarsson, Lei Feng Johansson, Lindha Kallerdahl, Louise Magnusson,
Malin Wättring, Mimitabu, MonoMono, Nina de Heney, Richard Widerberg,
Siri Landgren, The Gothenburg Combo, The Rilke Ensemble, Åke Parmerud.
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Ett urval ur RNMs portfolio: Dog Life, Anna Eriksson, Helena Persson,
Mimitabu, 40f, Jesper Norda, Åke Parmerud, Nina de Heney
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Resor- och pitchmöten
Resor- och pitchmöten har handlat om att besöka i första hand internationella musikfestivaler. Det har varit ett sätt att skapa exponeringsytor för västsvenska utövare att verka för att etablera nya kontakter och
relationer. Projektet har syftat till ömsesidiga samarbeten och utbyten,
både internationellt och nationellt. Det har också fungerat som inspirationskälla för det egna skapandet och som en bonus har de som rest
tillsammans haft förmånen att lära känna varandra. Målgruppen har varit
fria utövare såsom musiker, tonsättare och arrangörer av ny musik i
Västra Götaland. Företeelsen är inte ny men RNMs satsning har medfört
en kraftig förstärkning av området.
I samband med de här resorna har RNM stått för resa, boende och
eventuella entréavgifter. Leif Karlsson på Kultur i Väst har med sina
internationella nätverk fungerat som dörröppnare vad gäller kontakter
hos respektive festival. Modellen inbegriper aktivitet från resenärerna.
Det har krävts att man som medföljande resenär formulerat idéer kring
resorna, vad man vill med ett eventuellt internationellt samarbete eller
konstnärlig input och att man efter avslutad resa har avgett en rapport
till RNM för publikation på hemsidan.
RNM har i form av utskick löpande kommunicerat med fältet kring vilka
resor som varit aktuella för besök. RNM har även koordinerat resor,
transfer, boende, entrébiljetter samt kontaktskapande med eventuella
representanter för festivalen och fört en löpande dialog med Leif Karlsson. Inledningsvis hjälpte Pernilla Johansson, Kultur i Väst, till att ta fram
ett marknadsförningspaket som kunde användas på festivaler för att dela
ut promotionmaterial om de artister och ensembler som ingick i RNMs
portfolio.
RNM har, i samråd med Leif Karlsson samt med inpass från fältet,
beslutat kring vilka festivaler som ska besökas. Urvalet har sedan kommunicerats till relevanta personer, främst personer och aktörer som
ingår i RNMs portfolio, samt arrangörer av ny musik i Västra Götaland,
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som har fått anmäla intresse om att följa med. I urvalet av relevanta
platser beaktas en variation av festivaler med olika fokus, som europeisk
konstmusik, improvisation, elektronisk musik, transmedialt etc, för att
möjliggöra för utövare från olika genrer att kunna och vilja delta.
I urvalet av resenärer beaktas, som i urvalet till portfolion, en balans
mellan genus, ålder och musikalisk hemvist. Men även mellan musiker,
ljudkonstnärer, tonsättare och arrangör.
Resor- och pitchmöten är ett av de projekt som RNM har lagt ned mest
medel på. Sammanlagt för alla tre åren ca 210.000 sek. Medlen har
använts till resekostnader, kostnad för boende samt eventuella
entréavgifter i samband med festivalbesök. Medlen har även använts till
arvoden för internplanering och koordinering för medlemmar ur RNMs
arbetsgrupp och kommunikatör, samt arvoden och traktamenten för
medföljande RNM-part i samband med resor. Leif Karlssons arbete har
inte skett inom ramen för RNMs budget utan ingår i hans internationella
arbete som musikkonsulent på Kultur i Väst.
Följande festivaler och personer har varit en del av detta projekt:
2014
Festivaler: Ultima – Oslo Contemporary Music Festival (NO); Huddersfield Contemporary Music Festival (GB); Wundergrund, Köpenhamn (DK);
SPOR, Århus (DK); Transmediale, Berlin (DE).
Medföljande konstnär/arrangör: Linda Oláh, Johan Jutterström, Staffan
Mossenmark, Jesper Norda.
RNM/Kultur i Väst: Dag Rosenqvist, Staffan Svensson och Leif Karlsson.
2015
Festivaler: Ultraschall, Berlin (DE); CTM, Berlin (DE); Transmediale, Berlin (DE); SPOR, Århus (DK); Ultima, Oslo Contemporary Music Festival
(NO); G((o))ng Tomorrow, Köpenhamn (DK).
Medföljande konstnär/arrangör: Lars Carlsson, My Hellgren, Helena
Persson, Siri Landgren, Kajsa Magnarsson.
RNM/Kultur i Väst: Lisa Nordström, Dag Rosenqvist, Leif Karlsson.
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2016/2017
Festivaler: Borealis, Bergen (NO); Tectonics, Reykjavík (IS); SPOR, Århus
(DK); Only Connect, Oslo (NO); Nordic Music Days, Reykjavík (IS); Ultraschall, Berlin (DE); CTM, Berlin (DE).
Medföljande konstnär/arrangör: Elsbeth Berg, Jesper Norda, Ellen Sjö
Sander, Henrik Denerin, Kajsa Magnarsson, Lei Feng Johansson, Kajsa
Magnarsson, Louise Magnusson, Staffan Mossenmark.
RNM/ Kultur i Väst: Lisa Nordström, Lars Carlsson, Dag Rosenqvist, Leif
Karlsson.

Helena Persson, ljudkonstnär som är med i RNMs portfolio
besökte festivalen SPOR i Århus, maj 2015

foto: Helena Persson

”Jag ser det som satsningar för att stärka den konstnärliga
verksamheten i den egna regionen, Västra Götaland, genom
att vi som är verksamma ges möjlighet att själva utvecklas och
skapa nya ingångar och samarbeten på bortaplan, men som
då också går att ta hem. Det är en bra tanke, som jag tror på
i kombination med att samtidigt skapa dessa plattformar och
möten mellan konstnärer i vår egen region. Möten som kopplas
till vår regions festivaler och aktörer, på plats. Dialoger som
skapar möten och samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt. Genom att vara med och stärka flödet kommer
fler i rullning och på så vis även konsten.”
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Showcase/internationella gästspel
Showcase i form av internationella gästspel med västsvenska musiker
och tonsättare. Detta kan t.ex. ske under mässor, festivaler eller under
officiella sammankomster där Sverige är representerat. Syftet har varit
att, med utgångspunkt i RNMs Portfolio, hjälpa till att sprida västsvensk
musik och musik skriven av västsvenska tonsättare utomlands, samt
hjälpa västsvenska arrangörer att knyta nya internationella kontakter.
RNM har fått förfrågningar från både arrangörer och enskilda utövare
rörande hjälpinsatser av olika slag för att kunna genomföra showcase
på internationella festivaler och exponeringsytor. Mellan 2014-2016 har
RNM medverkat kring tre, sinsemellan mycket olika sammanhang.
Klassiker von morgen? – Schwedische Neukompositionen für Chor,
Ensemble und elektronische Musik (Morgondagens klassiker? svensk nyskriven musik för kör, ensemble och elektronisk musik) ägde
rum på Nordiska Felleshuset i Berlin den 13 september 2014. Leif
Karlsson på Kultur i Väst spelade här en nyckelroll som finansierade
och gjorde urvalet tillsammans med STIMs promotionsnämnd. Svenska
Ambassaden i Berlin var också projektpartner. RNM var samarbetspart,
stöttade projektet med en mindre summa och fungerade även som en
kommunikationskanal för den här satsningen.
Specs-On – International Feminist Art Music Festival Berlin
Feministisk festival kurerad av svenske arrangören Emil Roijer som ägde
rum på Collectors Room/Stiftung Olbricht och de freo Gallery i Berlin
den 10-12 april 2015. Medverkade gjorde västsvenska tonsättaren och
ljudkonstnären Siri Landgren som medverkade med en performance
samt satt i panel. I tillägg till detta medverkade även ett antal svenska
musiker och ljudkonstnärer i festivalens program. Leif Karlsson upprättade och förmedlade kontakterna med vad Specs-On. RNMs roll i detta
vara att vi stod för resestöd till Landgren.
För mer info: www.specson.org
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Koloni i öst
Arrangörsföreningen Koloni fick en officiell inbjudan om att medverka
med ett västsvenskt showcase under Construction Festival den 30 maj
- 5 juni 2016 i Dnipropetrovsk, Ukraina. Under festivalen presenterade
Koloni sin nu 12-åriga verksamhet. Medverkade gjorde även de fyra
västsvenska musik- och ljudkonstnärerna Magdalena Ågren, Sara
Lundén, David Sabel och Isak Eldh. Utöver detta genomförde Christian
Pallin, David Sabel och Isak Eldh en turné från Vilnius via Warszawa,
Lviv och Kiev till Dnipropetrovsk. Christian Pallin stod för konstnärligt
urval och medverkan under Construction Festival i Ukraina. RNMs roll
var rådgivande, främst vad gäller möjlighet till finansiering, och en hjälpande hand för att åstadkomma Kolonis konsertturné.

Konstnärsnämndens Internationella
Musikresidens
Konstnärsnämndens Internationella Musikresidens är ett samarbete
mellan Konstnärsnämnden och Västra Götalandsregionen. Kultur i Väst
står för det formella värdskapet under residensperioderna. Beslut
gällande val av gästande konstnärer tas av Konstnärsnämnden.
Med residenset vill man skapa, utveckla och fördjupa komponisters
kontakter med utländska institutioner, enskilda professionella företrädare
som exempelvis agenter, producenter och kritiker, med kollegor,
publik och marknader och därigenom bidra till konstnärlig fördjupning
och förbättrade arbets- och inkomstmöjligheter. Målsättningen är att
stärka konstnärers egna nätverk och möjligheter att skapa egna hållbara
internationella kontakter.
Medlemmar ur RNMs arbetsgrupp har varit med i referensgruppen för
residenset och RNMs hemsida har utgjort en kommunikationskanal för
projektet.
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Västsvensk konstmusikguide
Syftet med RNMs Portfolio har varit att visa på ett stort antal aktörer
inom fältet, att lyfta och öka intresset för konstmiljön i regionen och att
öka attraktionen för att verka i området. Diskussioner har förts också
om att, förutom att visa på ett urval av tonsättare, musiker och ensembler, även skapa en heltäckande karta över andra regionala aktörer inom
fältet. På sikt skulle detta fungera som en sammanställning över aktörer
som arrangörer, residenscentra, organisationer, studios, skivbolag,
producenter, utbildningar etc i likhet med den norska konstmusikguiden
The Norwegian Art Music Scene – a guide.
Ambitionen var att skapa en aktuell katalog av de relevanta aktörer inom
fältet som finns i Västsverige. Den här guiden skulle vara till gagn för
regionala, nationella och inte minst för internationella aktörer som söker
kontakter, konsertplatser, utbildningar, residensmöjligheter etc. Guiden
skulle kunna blivit en katalog i tryckt och/eller digitalt format, på
engelska för en internationell arena, som administrerades av RNM,
Kultur i Väst eller extern part.
Projektet skulle innefatta ett digert förankrings- och insamlingsarbete
med aktörer i hela Västsverige. Arbetet skulle knytas till företrädare för
MCV, Kultur i Väst, GAC och det regionala konstmusiknätverket Klangbotten. Guiden skulle vidare innehålla samlad information från RNMs
portfolio, residensprojekt som 24kvm, Scen- och resurspoolen i Göteborg och det nystartade nätverksprojektet Kontakt 49. Vi har därför sett
en fördel med att dessa olika verksamheter först har fått chansen att
utvecklas innan en fullständig kartläggning av hela fältet i västra Sverige
görs. RNM har därför primärt valt att först lägga fokus på etablerandet
av dessa delprojekt före en total inventering inleds.
Västsvensk konstmusikguide kom inte längre än samtal om behov och
vad som krävdes för att påbörja arbetet och var således aldrig en bikupa. Det kvarstår som en angelägen uppgift att utveckla projektidén!
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Göteborgs Festspel
Under andra halvan av 2014 tog Leif Karlsson på Kultur i Väst initiativet
till en samling kring Göteborgs Festspel. Syftet var att lyfta den Göteborgska konstmusik- och ljudkonstscenen innehållsligt och kvalitativt,
utöka möjligheter till synliggörande och finansiering av samarbetsparternas verksamhet, öka möjligheter för nya och breddade samarbeten mellan stadens aktörer och öka stadens internationella renommé vad gäller
den nya musiken.
Inledande möten och samtal fördes under 2014-15 mellan Kultur i Väst,
Göteborgs stad, Göteborg & Co, GSO, Göteborgsoperan, GAS-festivalen,
GWO, Bohuslän Big Band, Högskolan för Scen & Musik och Stora Teatern. Arbetet resulterade i att GSO/Konserthuset tog beslut att genomföra
ett festspel i begränsad skala och de bär nu huvudansvaret konstnärligt
och ekonomiskt. Detta är planerat till maj 2019 och en referensgrupp
bestående av aktörer från delar av nätverket är med i den fortsatta dialogen.
Det var arrangörer som bjöds in till samarbetet. Eftersom RNM inte är
någon arrangör hade vi därför ingen fortsatt roll i detta arbete. Idéer om
detta fanns och nämndes i en av ansökningarna till Kulturrådet som en
möjlig bikupa, men så blev det inte.
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Strukturer och resurser
För aktörerna på den nya musikens område finns ett stort behov av
resurser i form av lokaler, utrustning, tjänster, finansiering mm.
Utövarna har ofta svåra arbetsförhållanden i begränsade miljöer, vilket
leder till att verksamheterna inte når sin fulla potential. Den tekniska
utvecklingen går fort och nya idéer förutsätter ofta uppdaterad teknik
för att förverkligas. Det finns också resurser som på grund av bristande
samverkan är underutnyttjade. Det behövs väl fungerande strukturer
och samverkan för att skapa och utveckla fysiska resurser och se till
att dessa kommer till bästa nytta. Målet är också här att få förbättrade
arbetsförhållanden för utövarna och att upprätta fungerande kedjor från
idé till färdig produktion.

Scen- och resurspool
Ett prioriterat spår inom RNM har handlat om att göra det enklare för
professionella utövare och arrangörer inom fältet, som saknar en fast
scen, att anordna konserter på olika fasta musikscener i Göteborg med
omnejd. Det handlar om att i utökad grad tillgängliggöra platser som
redan är finansierade av offentliga medel genom att skapa en gemensam
scenpool för fältets aktörer. Det har vidare handlat om att skapa avtal
med fasta institutioner och scener som har offentligt stöd, där tillgänglighet och resurser medger externa produktioner. För ändamålet
utlystes en tjänst som koordinator som Ebba Westerberg fick under
våren 2015. Projektperioden blev sedermera förlängd till december
2016.
Projektet har innefattat en löpande inventering, förankringsmöten och
utformande av informella avtal med främst scener i centrala Göteborg,
ett utvecklande av en digital databas och att med tillhörande koordinator
fungera som en informationskanal mellan scener och fria aktörer.
Under processen har detta även expanderat till att inkludera vissa
separata resurscentra för instrument och teknisk utrustning, samt en
inventering av användbara personella krafter och kompetenser.
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Koordinatorn har hanterat kontakter, förankring, avtal, koordination av
scener och resurser och har fört kontinuerliga möten med fältets
aktörer. Koordinatorns arbete har kunnat genomföras med en kontinuerlig handledning från RNMs arbetsgrupp och dess kommunikatör.
Projektet har i huvudsak bestått av tre delar: förankringsmöten, inventering och avtal; en gemensam databas; koordinering av konserter och
resurser. Några av de slutsatser som vi kan dra av det här projektet är
1. Generellt sett så finns det en vilja att samverka med det fria
kulturlivet från institutionernas håll och det finns en positiv inställning
till den funktion som koordinatorn har haft. Att ha en central koordinator istället för ett flertal arrangörer eller fria utövare att förhålla sig till,
underlättar dialogen. Dock vill få av nyckelpersonerna på institutionerna
formalisera samverkan i form av skriftliga avtal. Förutsättningarna hos
olika scener är också skiftande vad gäller grundkostnader, framförhållning, programläggning etc. Mycket kan låta sig göras, men löses av
olika anledningar enklast via direkta kontakter och separata avtal för
respektive arrangemang. Här fyller koordinatorsrollen en viktig funktion
i egenskap av en samlad kontakt.
2. Inventeringen och databasbygget vad gäller konsertlokaler,
repetitionslokaler, utrustning mm. är en produkt av årets arbete.
Här finns en viktig kunskapsbank som nu behöver tas om hand, för
att kunna leva vidare och underlätta för fler som vill skapa ett levande
musikliv i Göteborg. Med hänsyn till PUL har vi valt att inte offentliggöra
databasen för en bredare målgrupp. Ska arbetet med databasen tas
vidare är detta något som måste förankras och godkännas hos de
aktörer som finns med i databasen. I en vidareutveckling bör man dessutom utveckla ett gränssnitt i form av t.ex. en hemsida.
3. Det vi kan konstatera är att en koordinatorsroll med uppgift att
fungera som en mellanhand mellan institutionerna och de fria utövarna
är ett effektivt sätt att skapa förutsättningar för nutida musik.
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foto: Polina Ulianova

Många praktiska frågor går att lösa med de rätta kontakterna, och att det
underlättar att ha en person att vända sig till, både från institutionernas
och de fria utövarnas håll. Det underlättar även i arbetet att skapa långsiktiga relationer mellan de olika aktörerna. Det finns mycket resurser
i Göteborg och de skulle kunna nyttjas mer och av fler. Koordinatorns
arbete har möjliggjort att aktörerna i större utsträckning än tidigare fått
tillgång till resurser som tillhör offentligt finansierade verksamheter som
annars kanske skulle varit förbehållna ett fåtal. Det har under projektets
gång visat sig vara svårt att skapa en gemensam bokningskalender vad
gäller de olika scenerna. Att vara behjälplig vad gäller att ha en översikt
över de olika scenernas bokning har istället blivit en uppgift som koordinatorn har haft hand om.

Arrangörer i samverkan
Projektet startades hösten 2014 efter önskemål från arrangörs
föreningarna i Göteborg. Föreningarna hade samtalat om en gemensam
festival liknande den som finns i Stockholm, Sound of Stockholm, som
arrangeras av flera arrangörsföreningar i samverkan. En festival som
alltså samlar det fria musiklivet genom samarbete mellan arrangörerna, men även mellan arrangörerna och andra aktörer, t.ex. scener.
En gemensam festival var utgångspunkten men syftet blev snart att
skapa ett bestående forum och mötesplats för arrangörerna där man
kunde samtala och hitta strukturer för samverkan som i förlängningen
stärker aktörerna.
Från 2014 och fram till slutet av 2016 har mötena hållits ungefär fyra
gånger per halvår. De medverkande under dessa möten har delat
erfarenheter och idéer. Nya och gamla problemområden har diskuterats, stötts och blötts. Man har försökt hitta gemensamma strategier och
metoder för att underlätta och hjälpa varandra.
Bikupan har varit flexibel, föränderlig och fångat upp de initiativ och
behov som föreningarnauppvisat. Allt för att stärka de positiva
krafter som föreningarna utgör och som utvecklar klimatet för den
samtida musiken i Göteborg med omnejd. Ur denna bikupa startade
nya projekt och bikupor och har för RNM varit en viktig länk till aktörerna
inom fältet.
Arrangörer i samverkan har på många sätt varit direkt kopplat till och
samverkat med Scen- och resurspool som också startade i syfte att just
hjälpa arrangörerna. Bikupan har kontinuerligt hjälpt till att utvärdera
och utveckla projektet Scen- och resurspool och själva varit en källa till
information.
Arrangörer i samverkan har bidragit till flera gemensamma konsertarrangemang, bl.a. Göteborg Sounds som var en gemensam helkväll på
Stora teatern i Göteborg i samband med GAS-festivalen, oktober 2016.
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Man har också gett ut den gemensamma foldern Ny Musik Göteborg
som samlar information om arrangörerna och deras program och verksamhet. Ny Musik Göteborg och Göteborg Sounds är båda exempel på
och resultat av en mycket stor och bred scen för ny musik i Göteborg.
Tillsammans visar dessa arrangörer upp en färgrik palett av musik som
på Stora Teatern resulterade i en kväll med nio akter av blandad musik
allt från musikdramatik och kammarmusik till improvisation, noise och
ljudkonst. Med hjälp av Arrangörer i samverkan och RNM har klimatet
för samarbeten mellan arrangörer och scener som presenterar ny musik
blivit bättre, vilket i förlängningen förbättrar villkoren för den nya
musiken.
RNM har fungerat som sammankallande, stått för arvode för mötesdeltagare två gånger per termin och hjälpt till med att koordinera arbetet
i bikupan. RNMs kommunikatör har även formgivit alla tre upplagorna av
den gemensamma folder Ny Musik Göteborg. Projektet fortsätter efter
RNMs nedläggning då de olika arrangörerna kommer att vara mötesvärdar under ett halvår i taget och projektet utvecklas i den riktning
arrangörerna själva beslutar om. Den största utmaningen i det här
projektet har varit att behålla en bra styrfart och att hitta kärnan och
konkreta förslag på de initiativ och idéer som kommer upp från
arrangörerna. Alla arrangörer är olika och har olika arbetssätt.
Att sammanföra dessa till gemensamma strategier är inte alltid självklart.
Det kan ta många samtal och flera vändor för att komma fram till en
strategi och lösning som passar flera.
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“Vi vill se denna afton som en presentation
och en manifestation där de musikaliska
och konstnärliga inriktningar som är representerade hos oss arrangörer får ta plats
under ett och samma tak. Vi erbjuder fri
entré och en välkomnande anda. Vi hoppas
på gemenskap och en nyfiken publik. En
dag tillsammans för artister, publiken och
arrangörerna.”

foto: Polina Ulianova

Utdrag ur programmet för Göteborg Sounds som ägde rum på Stora
Teatern i Göteborg den 22 oktober 2016. Göteborg Sounds 2016 arrangerades av Atalante, Brötz, Entra, Geiger, Göteborg Art Sounds, Levande
Musik och 3:e Våningen.
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Kontakt 49
Idén med Kontakt 49 går ut på att RNM försöker upprätta ett kontaktregister med minst en person från alla regionens kommuner som verkar
inom ramen för eller på annat intressant sätt angränsar till de musikaliska genrer som RNM arbetar med. Detta kan vara en eldsjäl, en ansvarig
på kultur och fritid, en musikkonsulent, en företrädare för det lokala
musiklivet, en konsertarrangör, konsthallar eller liknande. Arbetet skulle
mynna ut i en kartläggning av aktörer, föreningar, organisationer, institutioner och personer i Västra Götalands alla 49 kommuner.
Syftet är att skapa kunskap om vilka behov som finns på det regionala
planet, vilket kan generera nya idéer till kommande satsningar. Tanken
är att öppna upp för nya möjligheter inom områden som publikutveckling,
marknadsföring, konsertutbyten, arbetstillfällen, arrangörsnätverk,
konstartsutveckling och samarbeten mellan kommuner och mellan
aktörer. Det ursprungliga syftet var att hitta fler spelställen/tillfällen för
regionens ensembler och musiker för att därigenom främja möjligheten
till turnéer.
Projektet bestod i insamling av uppgifter och initierades av Lars
Carlsson som också tillsammans med Annika Törnqvist genomförde
sammanställningen. RNM ser detta som ett viktigt initiativ, men det krävs
en kontinuerlig uppdatering av detta register för att utgöra en aktuell och
relevant källa för användarna, både utövare och övriga aktörer.
En fortsättning av RNM var en förutsättning.

FST-filial i Göteborg
Denna bikupa startade våren 2016 när Lina Järnegard bokade ett möte
med den Göteborgsboende Paula af Malmborg Ward, som då satt i
styrelsen för FST (Föreningen Svenska Tnsättare). Samtalet kretsade
kring frågan om det var möjligt för FST att starta en filial i Göteborg.
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Paula tog med sig denna diskussion till nästa FST-möte vilket resulterade i en förfrågan från FST om ett skriftligt förslag.
RNM samlade tonsättarna Lina Järnegard, Lars Carlsson, Anna Eriksson,
Mikael Forsman och Hardi Kurda för att diskutera fram grunden till detta
förslag. Man kom fram till en allmän hållning kring idén vilket bestod i att:
1. FST har många medlemmar i Västra Götaland. En filial i Göteborg
skulle lätt kunna fånga upp idéer och behov från tonsättare specifikt från
detta område.
2. Medlemsantalet i FST ökar också generellt varför en spridning av
kansli och anställda ut i landet kanske är nödvändig.
Mötet kom också fram till ett antal möjliga funktioner för en Göteborgsfilial. Dessa funktioner delades in i följande områden; Fysisk plats med
resurser som också fungerar som en mötesplats, handläggning och
administration, representation och PR, delegeringsfunktion och samverkan i projekt. Det skriftliga förslaget innehöll också en rad idéer
under varje rubrik.
Dokumentet skickades in till FST som efter flera månader svarade att
dokumentet var väl genomarbetat med många bra förslag men att FST
för närvarande inte har råd med en filial.
Ett möte med FSTs verksamhetsledare var inplanerat under Sound of
Stockholm i november 2016 men detta blev dessvärre inställt samma
dag. Nu har den verksamhetsledaren slutat, RNM lagt ned och hur frågan
tas vidare av regionens tonsättare är just nu höljt i dunkel. Tonsättare
har många gånger tidigare samlats och fört fram liknande förfrågningar.
Det krävs att en grupp tonsättare engagerar sig i frågan under längre tid
för att idén ska utvecklas till verklighet. Om RNM fått fortsätta verka hade
denna bikupa kunnat ta det här arbetet vidare och utarbetat ett ännu mer
detaljerat förslag tillsammans med FST.
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Mobil plattform
Projektidén med mobil plattform handlade om att skapa en resursplattform för aktörer primärt inom det fria kulturlivet i Västsverige att kunna
dokumentera och/eller live-streama sin verksamhet, sina konserter eller
projekt. Flera idéer hade tidigare diskuterats, och även testats fram till
idéutveckling, men inte sjösatts till fungerande plattform för att kunna
användas av flera aktörer. Målsättningen var en plattform bestående av
personer och aktörer med kompetens och erfarenhet från både scenkonst, musik och film/dokumentation.
Mobil plattform initierades 2015 med ett antal bikupor med deltagare
från organisationer och scener som t.ex. Atalante, Nefertiti, Nätverkstan,
SR, Svenska Grammofonstudion och ljud- och ljusfirman KSE.
Där utforskades olika förutsättningar och kriterier, inspelnings- och
utsändningstekniska krav, webbkanaler, personalbehov och rättighetsfrågor. Diskussioner fördes under hösten vidare med Atalante och
Göteborg Artist Center (GAC) om att skapa denna mobila plattform för
inspelning, bild- och ljuddokumentation och utsändning.
För att genomföra ett pilotprojekt krävdes extra medel vilket söktes hos
Kulturbryggan under våren 2016. Tyvärr avslogs ansökan i juni och
projektet lades därefter på is. Intresset hos aktörerna kvarstår dock,
men det krävs extra finansiering för att ta det ett steg vidare.
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Publikutveckling
Om man ser till var störst insatser rent ekonomiskt har lagts så hamnar publikutveckling högst på listan. Men, detta gäller framförallt de två
första verksamhetsåren. Mycket av arbetet har handlat om att kompetensutveckla, bygga nätverk och sprida kunskap. Redan inför förstudien
formulerades en ambition att lägga fokus på området och att arbeta
konstartsöverskridande för att skapa förutsättningar för ett svenskt
centrum för publikutveckling. Men några projekt har också varit riktade
mot den nya musikens utmaningar att arbeta med att nå nya och fler
målgrupper. Likafullt har alla projekt relaterade till publikutveckling setts
som en integrerad del av arbetet med ett centrum för publikutveckling.
Här gör vi en kronologisk genomgång av de projekt som genomförts.

Nutida musikfestivalerna och publikutvecklingsarbetet – en festivalstudie
Festivalerna har efterhand blivit det viktigaste forumet för den nutida
musiken. I landet finns flera viktiga festivaler som arbetar under olika
förutsättningar och villkor. Publikarbetet ser också olika ut och de olika
verksamheterna har många erfarenheter att dela med sig av.
Det är fortfarande så att publika verksamheter startas utan att publikutvecklingsaspekterna byggs in från början och det finns allmänt i
genren en tendens att acceptera en låg publiktillströmning. En lång
historia av dåligt besökta konserter och en syn på musiken som
”exklusiv” verkar har lett till att man i stor utsträckning accepterar
låga besökssiffror och svalt intresse för konserterna av gammal vana.
I detta projekt ville vi göra en jämförande studie av publikutvecklingsarbetet vid sex nutida musikfestivaler: New Directions (Luleå/Piteå),
Sound of Stockholm, Connect-festivalen (Malmö), GAS-festivalen och
Geiger-festivalen (Göteborg) samt Kalvfestivalen (Svenljunga kommun).
Olika festivaler, med olika förutsättningar och profiler. Vi valde att ge uppdraget till Ulrika Lind som under 2014 gjorde en enkät och intervjuade
företrädare för festivalerna. Resultatet blev ”Festivalen som livspartner.
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När det smala blir det breda. – En enkel studie om vad publikutveckling
kan vara inom ny musik.” Studien presenterades under publikutvecklingskonferensen Publikutveckling från A till Ö i november 2014. Då fördes
också en paneldebatt i ämnet med företrädare för RANK (Riksförbundet
Arrangörer av Nutida Konstmusik), Ultima och Kalvfestivalen.
I rapporten redovisas några festivalers syn på publikutveckling utifrån
relevans, utmaningar och möjligheter för delaktighet. En bild som träder
fram är att goda exempel på både målmedvetna och lyckade insatser
finns, men att festivalerna i stort, oavsett ekonomiska förutsättningar,
inte har tagit till sig publikutveckling som en integrerad del i verksamheten. Att publikutveckling är ett svårtolkat begrepp blir också påtagligt.
Vad innebär det, och först och främst, vilken är egentligen publiken?
Ökade marknadsföringsinsatser för att nå ut till flera verkar vara eftersträvansvärda, medan andra typer av insatser för vidgat intresse hos en
allmänhet, ökad delaktighet, inklusion, kultivering och engagemang visar
sig svåra att sätta fingret på.
Rapporten inkluderar även ett diskussionsunderlag gällande vad publikutveckling kan vara, med några begrepp och tidigare studier som
utgångspunkt. I och med RNM som ny arrangörsresurs gällande publikutveckling, samt i syfte att visa på möjligheter till regional uppbackning,
tas i rapporten upp hur de regioner i vilka festivalerna arrangeras har
närmat sig publikutveckling i sina kulturplaner och strategier.
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Centrum för publikutveckling
Publikutveckling har sedan starten av RNM varit ett prioriterat område.
Under de två första åren av verksamhet lades mycket krut på förankringssamtal, att arrangera två konferenser, genomföra projektet
Kreativ Kulturdialog och utgöra en partner i det nordiska nätverket och
kring att medverka i referensgruppen för konferensen Arts & Audiences
(se utförligare beskrivning nästa stycke). De flesta av projekten under
detta fokusområde handlade om att bygga nätverk och kompetens för ett
nationellt centrum för publikutveckling. I omfattande planeringsarbete
såg vi också över vilka organisationsformer som är rimliga, möjliga och
attraktiva för ett centrum för publikutveckling. Även juridiska och administrativa perspektiv, samt finansiering och personella resurser diskuterades.
Mycket tid och energi lades ner i arbetet med att undersöka förutsättningarna. Efter samtal med bl.a Kulturrådet stod det klart att initiativet i förlängningen måste vila på regional grund. I samband med några
workshopdagar i januari och mars 2015, som leddes av Henrik Martén
(utvecklingsledare Kultur i Väst), togs denna diskussion vidare.
Under försommaren ställdes frågan till Kultur i Västs ledning om det
fanns intresse att starta detta centrum som en del av verksamheten.
Efter ett flertal förankrings- och diskussionsmöten togs beslutet i augusti
att Kultur i Väst från och med den första september startar ett centrum
för publikutveckling. Detta kom något senare att döpas till RePublik med
Henrik Martén som verksamhetsledare. Därmed var RNMs arbete fullgjort och en stabil regional aktör hade axlat ansvaret att bygga upp och
etablera ett svenskt centrum för publikutveckling.
Planering inför Arts & Audiences 2016 i Göteborg skedde parallellt
under året. Arbetet handlade om olika formuleringar kring tematik,
nordisk finansiering och förprojektering vad gällde lokaler, organisation,
finansiering mm. Efter höstens arbete tog Kultur i Väst beslut att ta över
helhetsansvaret för konferensen och därmed knoppades RNM av från
vidare förberedelse- och planeringsarbete.
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Sammanfattningsvis kan sägas att RNM har genomfört alla delar av den
planerade verksamheten inom fokusområdet publikutveckling och till
vissa väsentliga delar gått i mål. Ett nytt centrum för publikutveckling –
RePublik - tar form under Kultur i Västs regi och Arts & Audiences 2016
arrangeras och finansieras också med samma regionala resurser.

Arts & Audiences Reykjavík och
Köpenhamn
Arts & Audiences (A&A) är en nordisk mötesplats för kulturledare,
konstnärer, konstnärliga ledare, kuratorer, producenter, utbildningschefer, informationschefer, kulturarkitekter och strateger som
vill hitta nya sätt att vidga publikens engagemang och skapa en större
delaktighet. Det har varit en internationell programläggning och en
nordisk programgrupp. Konferensserien har besökts av mellan 200-300
personer per år och det gemensamma språket är engelska.
A&A är en konferensserie som startades i Bergen 2011 av Norsk
Publikumsutvikling och som sedan också genomfördes i Stockholm
2012 och Helsingfors 2013 med samma huvudman. Därefter tog danska
Center for Kunst och Interkultur över stafettpinnen under två år när
konferensen arrangerades i Reykjavík 2014 och Köpenhamn 2015.
RNM tog tidigt initiativet till samarbete med Ingrid E. Handeland (Norsk
Publikumsutvikling) och Niels Righolt (Centrum for Kunst och Interkultur) och var en del av programsamarbetet 2014 och 2015.
Detta var ett viktigt arbete för att bygga nätverk kring nordiskt samarbete
vad gäller publikutveckling. Det gav också bästa möjlighet att utveckla kompetensen inom området och lade grunden för arbetet med
att arrangera konferensen 2016 i Göteborg, som blev ett profilprojekt för
nybildade centrat för publikutveckling RePublik.

61

Publikutveckling från A till Ö
Denna konferens arrangerades på Göteborgs Konstmuseum den 13-14
november 2014. Medverkande var: moderator Niels Righolt (Centrum for
Kunst och Interkultur, Köpenhamn), Heather Maitland (GB), Lisa Baxter
(GB), Elin Rosenström och Magnus Lemark (Kulturrådet), Anna Hyltze,
Elisabeth Udd och Alexandra Nyman (Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs Konsthall), Ulrika Lind (Festivalen som livspartner – en studie
av sex svenska musikfestivaler), Cathrine Nysæther (Ultima, NO), Max
Käck (Kalvfestivalen), Sven Rånlund (RANK), Dag Rosenqvist (Producentbyrån), Kristin Danielsen (bibliotekschef Oslo), Ingrid E. Handeland
(Norsk Publikumsutvikling, Oslo). Sammanlagt 105 personer deltog och
medverkade.

Kultur för alla?
Konferensen ”Kultur för alla?” arrangerades den 12-13 november 2015
på Auktionsverkets Kulturarena i Göteborg. Huvudfrågorna i konferensen
handlade om vad som behövs för att fler ska ta del av och delta i det
offentligt finansierade kulturlivet och hur kulturen blir tillgänglig för
många fler. Medverkande var: moderator Niels Righolt (Centrum för
Kunst och Interkultur, Köpenhamn), Oliver Mantell (The Audience
Agency, Manchester GB), Frida Röhl (Folkteatern Göteborg), Cornelia
Bjurström (Bio Roy), Kristin Danielsen (Deichmanske bibliotek, Oslo),
Christian Payne (GB), Lise Korsgaard (Statens Museum for Kunst,
Köpenhamn), Henrik Martén (RePublik, Kultur i Väst). Sammanlagt 90
personer deltog och medverkande.
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Programet för konferensen Kultur för alla? som ägde rum på Auktionsverkets Kulturarena den 12-13 november 2015.
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Kreativ Kulturdialog
Kreativ Kulturdialog (KKD) är ett praktikerforum för konstnärliga ledare
och producenter inom scenkonst som arbetar med communitybaserade
metoder. Konceptet är ganska enkelt - att skapa ett forum där kreativa
utövare, med fokus på samspelet mellan konsten och medborgarna av
nuvarande och framtida projekt, sparrar och utväxlar idéer. Deltagarna
är tre kreativa ledare eller artister från de tre skandinaviska länderna,
dvs nio medverkande konstnärer. Med i forumet är också projektägaren
och initiativtagaren, Köpenhamns Musikteater, samt en koordinerande
part från varje skandinaviskt land.
Forumet arrangerade tre möten: augusti 2014 i Köpenhamn, december
2014 i Oslo och april 2015 i Göteborg. Varje möte genomfördes under
två dagar, och tyngdpunkten under mötena var de lokala aktörerna som
medverkade i en öppen och kreativ sparring med sina skandinaviska
kollegor. Medverkande från Sverige var Victoria Alarik Dans, Teater
Spira, Regionteater Väst samt Producentbyrån som också representerade RNM.
Målet med KKD är att bygga broar mellan kulturinstitutioner och publiken
genom relevanta och engagerande scenkonst och kommunikation bygger
på medskapande. Kreativ Kulturdialog handlar om att bygga broar genom
co-creation, och är således namnet på det fält där man som kulturinstitution arbetar kreativt i en öppen dialog med allmänheten eller en
viss grupp av medborgare redan i den konstnärliga processen.
Projektet presenterades som ett case under Arts & Audiences Reykjavík
i oktober 2014, och fick mycket uppmärksamhet för metoden som både
kompetensutveckling, kollegial utvärdering och internationellt samarbetsprojekt.
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Vad är grejen med ny musik?
De stora satsningarna på publikutveckling under de två första åren har
därmed följts av en mindre insats år tre. Det har under 2016 förts
diskussioner om hur man kan arbeta med pedagogiskt material för att
öka kunskapen och underlätta förståelse och ingångar till den nya
musiken. Under hösten inspirerades arbetsgruppen av skriften ”Vad är
grejen med samtidskonst?”, en handbok för nyfikna som producerats
av konstkonsulenterna på Kultur i Väst. De nära kopplingarna mellan
samtidskonsten och den nya musiken var tydlig och vi beslöt att arbeta
fram en motsvarighet inom RNMs område. Det tillsattes en redaktion
bestående av Lars Carlsson, Lisa Nordström, Dag Rosenqvist och Nils
Wiklander. Efter diverse förundersökningar och diskussioner om upplägget beslöt vi att ge i uppdrag till musikjournalisten Mats Almegård att
skriva texterna om den nya musikens olika uttryckssätt.
”Vad är grejen med ny musik?” innehåller bl.a. exempel från ett antal
olika områden: noterad musik (John Cage och Kaija Saariaho), elektroakustisk musik (Karlheinz Stockhausen), elektronisk musik (Autechre),
musikperformance (Laurie Anderson), ljudinstallationer (Michaela
Melián), improviserad musik (Peter Brötzmann Octet) och fältinspelningar (Jana Winderen). Texterna skrevs färdigt i början av 2017, redaktionen har gjort sitt arbete och RNM-projektets åtagande är därmed
färdigt. Kultur i Väst kommer att stå för formgivning, tryck och distribution, ett arbete som återstår att göra. Planen är att lansera ”Vad är
grejen med ny musik?” hösten 2017.
Vi ser den här guiden som en relativ enkel introduktion och orientering
att använda i samtal med tjänstemän, politiker, musiklärare, kulturinstitutioner mfl. Den kan även fungera som en vägledning och inspiration för de som inte är så initierade i den nya musikens labyrinter, men
som vill veta mer.
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Opinionsbildning
RNMs fokusområde Opinionsbildning handlar om att sätta ljuset på vår
ambition att inta en övergripande och strukturell hållning, att ”bli en röst”
och att inta en ståndpunkt i viktiga frågor med konsekvenser för det område som vi avsett att stödja och stärka.
Sedan starten har RNM sett på olika utvecklingsmöjligheter och identifierat behov utifrån ett strukturellt plan. Detta har resulterat i ett antal
delprojekt, kopplat till RNMs fyra fokusområden. Det vi har sett är
behovet av en samlad röst som talar för aktörerna, som kommunicerar
med bidragsgivare och intresse- och branschorganisationer. Någon som
ser till att den nya musiken tar plats i kulturpolitiken, i media och i
publikens medvetande. Vi ser även ett behov av att skapa en samlad bild
kring hur det faktiskt ser ut vad gäller t.ex. bidragsfördelning, intersektionella frågor och upparbetade strukturer.
Planen var att 2016 inleda ett arbete att undersöka olika aktörers behov
och viljor i syfte att etablera en starkare röst för den nya musiken.
Det handlar om att föra dialog med Myndigheten för Kulturanalys,
bidragsgivare på olika nivåer, tidskrifter och media inom området,
branschorganisationer och givetvis utövare och arrangörer. Projektets
plan utgjordes av fyra faser: 1) scanning över behov och utvecklingsmöjligheter 2) fakta- och informationsinsamling 3) analysarbete 4) åtgärdsplan.
De första två faserna hann påbörjas inom ramen för projektperioden.
I slutet av 2016 beställde RNM en oberoende utredning om den samtida
musiken i Västra Götalandsregionen från Nätverkstan. Den blev klar i
februari 2017 och fick titeln ”Mellan noise och notställ”.

Kartläggning ”Mellan noise och notställ”
Den nya musikens aktörer verkar inom ett splittrat och många gånger
svårdefinierbart fält. Dels handlar det om de olika konstnärliga uttrycken. Begreppet ny musik täcker stora konstnärliga områden och är inte
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i sig en specifik genre. Uttryck som nutida konstmusik samsas med
elektroakustisk musik, improvisationsmusik med noterad kammarmusik.
Men svårigheterna vad gäller avgränsningar har även praktiska orsaker.
Många gånger saknas t.ex. fasta scener, och fältets arrangörer hänvisas därmed till en nomadisk existens där arrangemang genomförs på
tillfälliga scener, mer eller mindre lämpade för ändamålet. Eftersom det
saknas fasta scener, saknas det även ofta teknisk utrustning, upparbetade marknadsföringskanaler mm. Detta sammantaget gör att
mycket av verksamheten bedrivs på basis av goodwill och en låneekonomi där många aktörer dessutom verkar mer eller mindre ideellt.
Vi behöver visa hur fältet ser ut för bidragsgivare, myndigheter och
politiker. Vilka är aktörerna och vad är det som driver dem? Hur mycket
ideellt arbete görs, och hur många är det egentligen som arbetar inom
fältet? Hur ser finansieringen ut nu, hur har den sett ut historiskt sett
och vilka utmaningar står man inför just nu?
Många aktörer uttrycker en oförståelse från både politiker och tjänstemän kring hur fältet ser ut och under vilka förutsättningar, både
ekonomiska och praktiska, som aktörerna verkar. Vad RNM vill göra är
att ta fram material som fungerar som underlag för dialog både mellan
de enskilda aktörerna och med våra politiker och tjänstemän.
Vi anlitade Nätverkstan (Jesper Eng och David Karlsson) i Göteborg för
att genomföra en oberoende utredning som syftar till att synliggöra
området. Nätverkstans arbete går ut på att intervjua ett antal utövare
och aktörer, samt titta på den nationella strukturen vad gäller stöd.
Ambitionen är att ge en överblick över mötet mellan kulturpolitiken och
fältet samtida konstmusik och ljudkonst i Västra Götaland. Den mynnar
också ut i ett antal rekommendationer för att på regional nivå stödja den
nya musiken. Utredningen presenterades i februari 2017 under titeln
”Mellan noise och notställ” Om samtida konstmusik i Västra Götalandsregionen.
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Kommunikation 2013-2017
Redan i förprojekteringen av RNM såg vi att området kommunikation
skulle vara prioriterat och att en kommunikatör skulle verka för transparens kring våra satsningar samt sprida och förmedla information till
RNMs intressenter. Målet med kommunikatörens roll var att tillsammans
med externa formgivare och utvecklare skapa en grafisk profil och en
digital plattform för RNM, dokumentera projekten, fungera som en länk
mellan RNM och aktörerna och att driva en gemensam marknadsföringskanal för det som händer inom området med fokus på Västsverige.
Hösten 2013 rekryterades Dag Rosenqvist från Producentbyrån till
tjänsten som kommunikatör. Han arbetade initialt med framtagning av
grafisk profil och hemsida i samarbete med externa formgivare och
utvecklare. Hemsidan lanserades i början av februari 2014.
RNMs hemsida har fungerat som ett samlande fönster för en stor mängd
konstnärliga musikaliska uttryck som på ett eller annat sätt kan sorteras
under begreppet ny musik. Här har de olika projekt som RNM har
stöttat presenterats, sidan har även innehållit en eventkalender där vi har
kunnat presentera och tipsa om konserter, vernissager, föreläsningar eller andra arrangemang av relevans för RNMs målgrupper.
Som ett exempel kan nämnas att det under september månad 2016 låg
uppe 39 arrangemang med ny musik på eventkalendern, alltså i
genomsnitt 1,3 arrangemang per dag med ny musik i vid mening.
Och då handlade det om arrangemang som RNM fått syn på.
I verkligheten var det säkerligen ännu fler arrangemang som på ett eller
annat sätt skulle kunna klassas som ny musik både i Göteborg och i
Västra Götaland i stort.
Hemsidan har även fungerat som en plats där vi har kunnat lyfta
fältets olika aktörer, både vad gäller arrangörer, utövare, tonsättare och
skribenter. Vi har bl.a. skrivit om skivsläpp med jazztrion Dog Life, om
saxofonisten Malin Wättring och elektronikaduon Midaircondo.
Om ensembler och utövare som Mimitabu och 40f, om nätverket
Konstmusiksystrar, arrangörerna Geiger och Palmarum och om projekt
som Nordic Music Days 2016 och Kan själv!.
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Vi har upplåtit plats åt skribenter som Johan Redin, verksamhetsledare
för RANK, Johan Jacobsson som bl.a. skriver för OrkesterJournalen
och tonsättaren, sångaren, performancekonstnären Anne Pajunen och
sångerskan och tonsättaren Madeleine Jonsson Gille.
Arbetet med hemsidan har inneburit att löpande utvärdera och ta fram
strategier kring utveckling av funktion och innehåll samt utvärdering av
funktion och innehåll och regelrätt administration.
Arbetet med RNMs kommunikation har även inneburit att löpande skicka
ut nyhetsbrev, arbete med sociala medier samt formgivning av presentationsmaterial, rapporter och trycksakerför RNMs och projektens räkning.
Kommunikatören har även ansvarat för infomailen och fungerat som en
länk mellan aktörerna och arbetsgruppen. Kommunikatören är väl insatt
i den nya musiken och har på så sätt även fungerat rådgivande kring
frågor som rör RNMs arbete och fältets behov. Kommunikatören har
varit en integrerad del av RNMs arbete och har deltagit på alla arbetsgruppsmöten, dock utan beslutanderätt i frågor som rör verksamheten.
Sammantaget kan man säga att RNMs kommunikation i alla delar har
syftat till att lyfta ett fält som både är svårt att ringa in och som ofta saknar resurser att själva lyfta det som sker på ett bredare plan. Ambitionen
har hela tiden varit att visa på den bredd och den myllrande verksamhet
som ständigt pågår hos olika arrangörer, scener, festivaler och gallerier
över hela landet, med fokus på Västra Götaland.
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Hemsida
Totalt publicerades 72 inlägg på hemsidan mellan den 13 februari 2014
och den 28 februari 2017. Inläggen handlade om allt från RNMs egna
projekt till intervjuer med utövare och arrangörer, krönikor och reseberättelser från festivalbesök.
Sammanlagt har RNM publicerat 570 arrangemang i eventkalendern
mellan 1 mars 2014 och den 28 februari 2017 med totalt 127.125 stycken
visningar, vilket ger ett genomsnitt på ca 223 visningar per publicerat
arrangemang. Arrangemang har inkluderat regelrätta konserter,
vernissager, festivaler, föreläsningar mm.
Under perioden 1 mars 2014, då vi kopplade på Google Analytics till
hemsidan, till den 28 februari 2017 hade 13.223 användare besökt RNMs
hemsida, varav ca 22% var återkommande besökare. Under samma
period hade hemsidan totalt 29.050 sidvisningar, vilket innebär det sammanlagda antal som någon av hemsidans sidor visades. Här ska man
även ha med sig att i den här siffran så räknas även upprepade visningar
av en enskild sida med. Sammanlagt hade vi 17.051 besök under det
angivna datumintervallet. Som ett besök anges den tid som ”användaren
aktivt använder hemsidan”, oavsett om det sker via en dator, surfplatta
eller mobil.

Nyhetsbrev
Mellan den 30 januari 2014 och 28 februari 2017 skickade vi 35 nyhetsbrev som handlade om RNMs egna projekt och satsningar eller relaterade – och för fältet relevanta – satsningar eller utlysningar. Nyhetsbreven nådde i snitt 1.012 unika mottagare och hade en genomsnittlig
öppningsgrad på 29%.
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Facebook
Totalt antal poster under perioden 30 januari 2014 till den 28 februari
2017 är sammanlagt 314 stycken, med en genomsnittlig spridning på 128
personer per post. Den post som nådde i särklass flest människor var
skribenten Johan Jacobssons krönika Musik är inte ”bara musik” som
publicerades den 8 december 2016. Johan krönika nådde sammanlagt
2.678 personer.
Via facebook har vi nått människor från Angola, Argentina, Belgien,
Brasilien, Colombia, Danmark, Elfenbenskusten, Filipinerna, Finland,
Frankrike, Indien, Indonesien, Island, Italien, Kina, Kuwait, Madagaskar,
Mexiko, Norge, Pakistan, Polen, Seychellerna, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Thailand, Tyskland och USA.
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Ekonomi
Intäkter
Ekonomin på intäktssidan kan lätt sammanfattas för den gångna projektperioden (3,5 år): 3,9 miljoner kronor från tre instanser

.
.
.

Kulturrådet 1.8 miljoner
Kultur i Väst 0,9 miljoner
Västra Götalandsregionen 1,2 miljoner

Kostnader
På kostnadssidan blir det rörigare. Det finns många olika sätt att presentera resultatet. Om man förenklar och ställer samman kostnader i fyra
kategorier kan det se ut såhär:

.
.
.
.
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Projektledning och administration

590.000

Kommunikation				610.000
Arbetsgruppen				530.000
Bikupor och projekt			

2170.000

Projekten
Projekten kan det vara intressant att titta på. De tio mest omfattande
projekten ser ut på följande sätt:
1. 24kvm				260.000
2. Resor & pitchmöten		
221.000
3. In:fluence/Inclusive Creativity
210.000
4. Scen- o resurspool			
142.000
5. Portfolio				121.000
6. Kultur för alla? 			
94.000
7. Publikutveckling från A till Ö
88.000
8. Festivalstudie			82.000
9. Mellan noise och notställ		
60.000
10. Vad är grejen med ny musik?
60.000
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Reflektioner
Allt enligt plan? Nej, allt går sällan enligt ursprunglig plan. I synnerhet
när det inte handlar om ett tydligt avgränsat projekt utan om att sjösätta
en ny arbetsmodell som också inom sina ramar avser att hantera många
processer, delprojekt och samarbeten. Till vissa delar finns en planerad
oförutsägbarhet. UC som förstudie och plan respektive RNM som ett
treårigt projekt levde delvis olika liv.
En av de första saker som fick göras för att över huvud taget starta RNM
var att bryta en av principerna för arbetet - den som säger att arbetsgruppen inte i första hand ska initiera projekt utan initiativ och ägarskap
till projekten ska emanera från musiklivets aktörer. Inledningsvis fick en
mindre arbetsgrupp utforma några konkreta projektdelar för att möjliggöra finansieringen. Principens grundtanke är intressant och handlar
om att skapa en ny form för samverkan med musiklivets aktörer, en som
lyssnar till och som utgår ifrån deras behov och intressen.
Frågan är i vilken utsträckning som RNM lyckades med detta?
Arbetsgruppens sammansättning med personer av olika bakgrund och
kompetenser skiftade något under de tre åren. Inledningsvis fem medlemmar: tonsättare, musiker, koreograf/arrangör, producent och konsulent. Under det sista året utgjorde fem av sex medlemmar av just det
fria musiklivets aktörer. Detta underlättade förankringen eftersom varje
medlem blev en ambassadör i sina kretsar och nätverk. Det medförde
också att arbetsgruppen hade en stark representation av de aktörer som
avsågs att stärkas. Kommunikatörens roll och webb-sidans etablering
och utvidgning spelar här också en stor roll.
Initialt var det en utmaning att göra RNMs arbetsmodell begriplig.
Det fanns en skepsis från delar av det fria musiklivet, en misstanke
att detta utgör ännu ett projekt som tar stora administrativa resurser i
anspråk men som inte kommer konstnärerna, utövarna till godo.
Det krävdes att det växte fram en praxis kring projekt, dialog med olika
parter om möjliga projektidéer och rådgivande samtal. Det innebar också
förtydliganden om syftet, som exempelvis att det handlade om att stärka och utveckla strukturer, relevans och engagemang, inte att fördela
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pengar till produktioner eller turnéer. Under den senare delen av perioden blev RNM en välkänd och samlande plattform för den nya musiken
i Västsverige. Då hade många aktörer (tonsättare, musiker, arrangörer)
varit inblandade på olika sätt i dialoger och projekt. Det tar tid att skapa
förtroende då det inte bara krävs fina formuleringar utan också aktivt
handlande med synliga konsekvenser.
Arbetsgruppen var både styrelse och verkställande, ingen i gruppen
hade mer makt än någon annan. En utgångspunkt i arbetet var behovet
av kompetenta aktörer som inte agerar utifrån särintressen utan tänker
på helheter och som bygger plattform för samverkan. Ett demokratiskt
underskott fanns dock här och det påpekades tidigt. Arbetsgruppen valde
själv nya medlemmar och den konstituerande arbetsgruppen utgjordes
av den grupp som genomförde förstudien. Ambitionen med en hög grad
av transparens genomfördes inte konsekvent. Exempelvis lades inte
arbetsgruppens mötesanteckningar ut på hemsidan. Däremot var det
öppna kontaktvägar till arbetsgruppen och kommunikatören och en omfattande informationsspridning. Ett mer öppet samarbetsklimat skapades
mellan olika aktörer inom området. Detta kan ses som resultatet av ett
fokuserat arbete på att lösa upp stuprör och positioneringar.
Bikuporna var en viktig del i modellen. Det formulerades tydliga direktiv
för hur detta arbete skulle gå tillväga. Istället för att slaviskt följa denna
mall så blev det i praktiken mer av traditionellt förarbete för att utveckla en projektidé till tydlig plan. Alltid skedde samtal och avstämningar
tillsammans med någon ur RNMs arbetsgrupp, men rollerna skiftade
avsevärt beroende på projekt och person. Själva modellen sådan den
formulerats gav vika för en praxis som var anpassningsbar till olika
sammanhang och behov. En bikupa kunde för en medlem i arbetsgruppen handla om att enbart vara ett bollplank och där initiativet och processarbetet helt och hållet låg hos den externa parten. I andra fall kunde
förhållandet vara det omvända. Ofta utbetalades direkt stöd till enskilda
personer, ersättning för arbetstimmar, för att arbeta vidare med projektidéer, planering och förankring.
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Det är inga problem med detta pragmatiska grepp om man ser till projektet i stort, men det ska noteras att den bikupemodell som utformats
inte följdes till punkt och pricka. Det blev anpassning till mer traditionella
konsultativa roller såsom att vara en samtalspart, rådgivare, sprida information om arbetet eller helt enkelt att vara projektledare.
Med detta sagt är det ändå av vikt att lyfta fram att RNM har skapat en
ny arbetsmodell för samarbete med det fria musiklivet. En modell som
tar tillvara kompetensen och erfarenheterna som finns inom området,
som respekterar och värdesätter nedlagt arbete, som delar med sig av
makt och som utvecklar aktörerna.
Nya utvecklingsområden har skapats eller förstärkts, exempelvis
genom att verka för ökad internationalisering i form av portfolio, pitchresor och utbyten eller att skapa en mötesplats för ljudkonsten i 24kvm.
Fler utövare har fått möjlighet till att utveckla internationella kontaktytor, att inspireras och ta del av den internationella scenen och att skapa
bättre förutsättningar för att samverkan över nationsgränser. RNM har
starkt bidragit till att synliggöra och tillgängliggöra utövare för publik och
arrangörer (portfolio, folder, konsertkalender, internationella resor mm).
Med ett fokuserat arbete på publikutveckling, framförallt under de två
första åren, har RNM har byggt ett skandinaviskt nätverk, etablerat
samarbete kring konferensen Arts & Audiences och gjort förarbetet till
ett centrum för publikutveckling. Detta tillsammans med Festivalstudien,
Kreativ kulturdialog och konferenserna ”Publikutveckling från A till Ö”
och ”Kultur för alla?” har satt frågan om långsiktigt publikfokus högt på
agendan.
Det var under perioden en svag förankring för RNMs verksamhet inom
universitet och högskola. Detta skulle med all säkerhet ha kunnat avhjälpas med representation i arbetsgruppen vilket på ett naturligt sätt
hade lyft frågor rörande forskning och utbildning. På samma sätt kan
noteras en svag eller obefintlig verksamhet riktad mot institutioner.
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Det var ett stort fokus på fria musiklivet men kanske hade det varit
berikande att finna vägar för samverkan med institutionerna utöver de
samtal som fördes i samband med projektet Scen- och resurspool.
RNM skulle inte byggas upp som en institution eller förening. Autonomi
var grundläggande redan från början, diskussionen om detta fördes i
samtal både med kultursekretariat och Kultur i Väst på ett tidigt stadium.
Anledningen till denna önskade autonomi var att skapa förtroende från
det fria musiklivets sida, att vara flexibel och svara mot deras behov och
att samverka på lika villkor. Det talades om en skepsis i branschen till
myndigheter, här var avsikten istället att lyssna till behov och flexibilitet,
att vara kostnadseffektiv och träffsäker. I många av de förberedande
intervjuerna talades om vikten av att vara en självständig organisation.
Trovärdigheten lyftes fram, liksom förmågan att förändras.
Det diskuterades också lämpligheten i att tala om centrum. Det handlade ju inte om att samla makt och kunskap utan av att utnyttja den
kunskap och kraft som finns i musiklivet. Kanske då inte så mycket ett
utvecklingscentrum utan mer som en utvecklingscentral där de behov
som finns och som inte tillfredsställs på något annat sätt eller av någon
annan här kan finna sin smidiga lösning.
Samtidigt fanns skepsis och varningssignaler om otydlighet på ett tidigt
stadium. Det påpekades att avsaknaden av en tydlig ägare och juridisk
person skapar osäkerhet hos finansiärer. Nätverkstans rapport valde
också att lyfta den dubbelhet som finns i ambitionen kring att spela en
strukturutvecklande roll och samtidigt arbeta med en stark antibyråkratisk idé. Om man till detta lägger till delat projektägarskap mellan
Kultur i Väst och Göteborg Artist Center (GAC) samt finansiering av
Kulturrådet, Västra Götalandsregionen och Kultur i Väst så går bara att
hålla med om att det funnits en otydligt vem som är avsändare och
projektägare till RNM, den autonoma hybriden.
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Tyvärr har osäkerhet också berört frågan om den långsiktiga finansieringen - RNM inte som utvecklingsprojekt utan som verksamhet. Det har
stått klart från början att Kultur i Väst inte kommer att vara projektägare
efter en treårsperiod. Det har stått klart för Kulturrådet att det handlar
om ett treårigt stöd. Enligt planen till Kulturrådet lades det kraft på att
finna långsiktiga lösningar för en fortsatt verksamhet efter projekttidens slut. Både 2015 och 2016 söktes kulturstrategiskt utvecklingsstöd
(KSU) från Västra Götalandsregionen från GAC. Vid båda tillfällena blev
det avslag med hänvisning till att det finns andra organisationer
(Kultur i Väst, GAC, MCV) som gör det RNM planerar att göra. Därmed
fick en samlande kraft för den nya musiken och en kreativ arbetsmodell
ett förhoppningsvis tillfälligt bakslag.
I kulturplanen för 2016-2019 som skrevs i september 2015 finns ingen
specifik referens till samtida musik, ett utvecklingscentrum eller RNM.
Kulturplanen tar mer upp övergripande målsättningar än detaljer. Den
sträcker sig också över fyra år. Presentationen av området musik är
kortfattat och det talas exempelvis om kvalitativt utvecklingsarbete med
nyskriven musik, residensverksamheter och om att utveckla digitaliseringen för en ökad interaktivitet.
I ansökningsformuläret till Kulturrådets utvecklingsbidrag finns uppmaningen: ”Beskriv hur ni planerar att integrera projektet i den löpande
verksamheten.” I alla tre ansökningarna uttrycks en självklar relevans
för Kultur i Väst att utveckla ett centrum för publikutveckling. Vad gäller
RNM står det att det ligger ”i Kultur i Västs intresse att finna flexibla och
fungerade lösningar på de många problem som den samtida musikkonsten har. Det är naturligt att vara en aktiv partner i förlängningen av
detta”. Det återstår nu att se om och i viken utsträckning delar av det
arbete som bedrivits inom ramarna för RNM kan integreras i Kultur i
Västs verksamhet. Arbetet med att utveckla internationella relationer och
nätverksbyggande som musikkonsulent Leif Karlsson bedriver är sedan
tidigare, oberoende av RNM, en del av förvaltningens arbete.
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RNM som utvecklingsprojekt kännetecknas av ett omfattande samarbete
mellan olika parter och listan är lång på de organisationer som varit involverade. Arbetsgruppen har samlat kompetens från olika områden och
har haft mandat att agera och ta beslut med kort varsel.
Därmed har RNM kunnat utgöra en flexibel och snabbfotad aktör.
Arbetsgruppens möten har kombinerat omvärldsbevakning med bikupeoch projektgenomgång. Det har också varit av stort värde för deltagarna
att ha förutsättningar för längre samtal och diskussioner ur olika perspektiv kring frågor, problem och åtgärder för att stärka den nya
musikens förutsättningar.
Ett budskap att föra vidare från RNMs verksamhet är betydelsen av att
både föra och förankra en dialog med det fria musiklivet. Men också att
ta ytterligare ett steg som handlar om delaktighet i hela processer och
att ge mandat att ta beslut. Den kunskap och kompetens som finns i det
fria musiklivet är viktig att ta tillvara och samtidigt i dialog låta den möta
andra kompetenser i sammanhang som har kontinuitet över tid.
RNM har drivit eller samverkat kring ett flertal projekt som med säkerhet
inte genomförts utan initiativ från denna samlande aktör. Man kan
nämna Portfolio, 24kvm, Inclusive Creativity Sweden, Scen- och resurspool, kartläggningen Från Noise till Notställ mm. I andra fall handlar
det om att området kraftfullt har förstärkts som i fallet med Resor- och
pitchmöten och hela det omfattande arbetet med publikutveckling. RNM
har också genom vittgående kommunikativa insatser, främst på hemsidan, etablerat sig som en samlande röst och informationsspridare för
ny musik i Västra Götaland. Den viktiga rollen har saknats tidigare och
där kommer tomrummet som uppstår i och med RNMs nedläggning att
vara extra tydligt.
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Appendix
Tidslinje 2011-2017
2011
I februari kommer det en anmodan från Kultursekretariatet till Kultur i
Väst om att söka medel från Kulturrådet för förstudie om ett
utvecklingscentrum för ny musik i Västra Götaland.
Under februari till mars genomförs tre möten med referensgruppen som
består av representanter från Kultur i Väst, GAS-festivalen och Kalvfestivalen. En ansökan om förstudiemedel skickas till Kulturrådet i mars.
Kulturrådet bifaller ansökan om förstudie i maj och i juni genomförs det
första arbetsgruppsmötet tillsammans med Leif Karlsson från Kultur i
Väst. Arbetsgruppen utgörs av Nils Wiklander (Kultur i Väst), Staffan
Svensson (GAS-festivalen), Max Käck (Kalvfestivalen) och Malin Enberg
(Producentbyrån).
Under augusti till september genomförs ytterligare möten och plan för
intervjuer fastställs.
Intervjuer med ett 50-tal parter genomförs under perioden oktober till
december.

2012
Mellan januari till mars genomförs en grundlig analys av intervjuerna
som genomfördes under 2011.
I april samlas arbetsgruppen till internat på Hjortviken för att sammanställa materialet och ta fram ett förslag inom ramarna för förstudien.
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Under perioden september till november författar arbetsgruppen en
rapport till Kulturrådet med förslag på ett framtida centrum för ny musik
i Västra Götalandsregionen.
I november genomförs en öppen hearing på Kultur i Väst där ett första
förslag till rapporten till Kulturrådet presenteras och diskuteras med ett
antal av de parter som hade intervjuats under hösten 2011.
I december presenteras rapporten ”Utvecklingscentrum för ny musik
och ljudkonst – ett utvecklings- och stimulansprojekt för att stärka den
samtida musiken i Västra Götaland”.

2013
Under februari genomförs möte med Västra Götalandsregionens
kultursekretariat för att diskutera finansiering och förankra frågan.
I mars söks finansiering från Västra Götalandsregionen (utvecklingsprojekt) och Kulturrådet (utvecklingsbidrag regional musikverksamhet).
I april återkopplar Kulturrådet med synpunkter och avslår senare
ansökan med hänvisning till brist på konkretion.
I juni 2013 beviljades ansökta medel ur Västra Götalandsregionens
strategiska medel – Gynna nyskapande och ytterligare kompletterande
intervjuer genomförs.
Under augusti skickas en ny ansökan om utvecklingsbidrag regional
musikverksamhet, nu med mer konkreta projektförslag.
Under september åker delar av arbetsgruppen till Köpenhamn för att
diskutera ett eventuellt samarbete kring konferensserien Arts & Audiences och för att tillsammans skriva en ansökan till Kulturkontakt Nord
vad gäller det här arbetet.
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I oktober beviljar Kulturrådet projektet utvecklingsbidrag regional
musikverksamhet, RNM börjar diskuteras som namn för projektet och
Dag Rosenqvist från producentbyrån knyts an som kommunikatör.
Under oktober formuleras även styrdokument för verksamheten.
Gun Lund, koreograf och arrangör på 3:e Våningen blir ny medlem i
arbetsgruppen i november.
I december presenteras förslag på grafisk profil och hemsida för
arbetsgruppen.

2014
I slutet av januari lanseras RNMs facebooksida och under andra halvan
av februari lanseras hemsidan www.rnm.nu
I mars skickas en ny ansökan till Västra Götalandsregionen om fortsatt
finansiering in och i april åker delar av arbetsgruppen till Köpenhamn
för planering av konferensen Arts & Audiences 2014 i Reykjavik.
RNMs Portfolio, bestående av ett tjugotal musiker, ljudkonstnärer och
ensembler från Västsverige lanseras i mitten av juni.
Under augusti skickas en ny ansökan om fortsatt finansiering in till
Kulturrådet och tonsättaren Lina Järnegard blir ny medlem i arbetsgruppen.
Den 13 september genomförs arrangemanget Klassiker von Morgen? på
det Nordiska Felleshuset i Berlin. Medverkar gör bl.a. RilkeEnsemblen
och The Gothenburg Combo som båda ingår i RNMs portfolio.
Under september genomförs även det första av tre nordiska möten inom
projektet Kreativ kulturdialog i Köpenhamn och delar av arbetsgruppen
besöker Norsk Publikumsutviklings årskonferens i Bergen.
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Verket Mondgewächse, som är ett samarbete mellan Share Music &
Performing Arts, tonsättaren Alessandrini och ensemblen Gageego!
presenteras på Göteborgs Konserthus den 19 oktober som en del av
GAS-festivalen. Den 20-21 oktober genomförs Arts & Audiences i
Reykjavík. Delar av RNMs arbetsgrupp arbetar med konferensens
genomförande på plats. I november genomför RNM konferensen
Publikutveckling från A till Ö på Göteborgs Konstmuseum. Då presenteras även Ulrika Linds festivalstudie Festivalen som livspartner.
Under november och december besöker RNM Kulturrådet och Norsk
Publikumsutvikling.
I december blir musikern Lisa Nordström ny medlem i arbetsgruppen
och tonsättaren Max Käck avgår.

2015
I början av januari arbetar Henrik Martén från Kultur i Väst med delar
av arbetsgruppen för att undersöka formerna för ett framtida centrum
för publikutveckling. I januari besöker RNM och Leif Karlsson från Kultur
i Väst festivalen Ultraschall i Berlin tillsammans med tonsättaren Lars
Carlsson och musikern My Hellgren. Under slutet av januari besöker
ljudkonstnären Siri Landgren tillsammans med RNM festivalen Transmediale, även den i Berlin.
I februari redovisas RNMs första år till Kulturrådet och en ansökan vad
gäller medel för år tre skickas in till Västra Götalandsregionen.
Projektet Regionala konstmusiknav (som senare blir Klangbotten)
genomför en nätverksträff på Gerlesborgsskolan. Den 10 februari tillkännager RNM satsningen på en gemensam Scen- och resurspool.
Samtidigt utlyses tjänsten som koordinator för satsningen. Av sammanlagt 8 sökande går tjänsten till slagverkaren Ebba Westerberg som tillträder i början av april.
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Under mars månad skickas ansökan om RNMs tredje år in till Kulturrådet.
Portfolio 2.0 lanseras på RNMs hemsida den 30 april, nu med större
fokus på ljudkonsten.
Den 8-10 maj besöker RNM och ljudkonstnären Helena Persson festivalen SPOR i Århus. I maj inleds även dialog med MCV’s interna arbetsgrupp som syftar till att lyfta musik- och ljudkonst inom MCV. Under maj
skickas en ansökan avseende Kulturstrategiskt Utvecklingsstöd avseende
RNMs verksamhet in till Västra Götalandsregionen.
I juni tillkännages projektet 24kvm på RNMS hemsida.
Under augusti besöker RNMs Ultimafestivalen i Oslo tillsammans med
representanter från Kultur i Väst, STIM, SNYK, Music Norway, Iceland
Music Export samt NOMEX/Nordic Playlist för att diskutera exportsatsningar inom ny musik.
I månadsskiftet oktober/november besöker RNM och ljudkonstnären
Kajsa Magnarsson festivalen G((o))ng Tomorrow i Köpenhamn.
Den 12-13 november genomförs publikutvecklingskonferensen Kultur för
alla? på Auktionsverkets Kulturarena i Göteborg. I samband med detta
tillkännages även RePublik, Kultur i Västs satsning på ett centrum för
publikutveckling, som därmed knoppas av från RNM.
I början av december äger Arts & Audiences 2015 rum i Köpenhamn.
Delar av RNMs arbetsgrupp arbetar med konferensens genomförande på
plats. Under december väljs tonsättaren Lars Carlsson in i RNMs arbetsgrupp. Malin Enberg avgår, men kvarstår som en av tre i projektledningen för RNM.
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2016
I januari lanseras den första upplagan av Ny Musik Göteborg som är ett
samlingsprogram över ett antal Göteborgsbaserade scener och
arrangörer av ny musik. RNMs arbetsgrupp genomför internt planeringsinternat.
I mars besökte musikern och arrangören Elsbeth Berg festivalen
Borealis i Bergen och under mars skickades även redovisning in till
Kulturrådet för RNMs andra verksamhetsår.
Den 14-15 april besökte RNM festivalen Tectonics i Reykjavík tillsammans med tonsättaren och ljudkonstnären Jesper Norda.
Inclusive Creativity Sweden genomfördes den 28 april på GöteborgsOperan och den 29 april lanserades Portfolio 3.0 på RNMs hemsida.
Nytt för den tredje upplagan var att portfolion nu även inkluderade
tonsättare.
I mitten av maj besökte slagverkaren Ellen Sjö Sander festivalen SPOR
i Århus tillsammans med Leif Karlsson från Kultur i Väst och senare i
maj besökte tonsättaren Henrik Denerin festivalen Only Connect i Oslo
tillsammans med RNM. I maj skickas även en ny ansökan om Kulturstrategiskt utvecklingsstöd in till Västra Götalandsregionen. Musikverket
ger stöd till 24kvm för 2017-2018 och en ny förening bildas. Projektet är
därmed avknoppat från RNM.
I juni skickas redovisning till Koncernavdelningen Kultur för 3-årig
verksamhet, med medel från Gynna nyskapande in.
Den 11 augusti invigs projektet Klangbotten på Borås Konstmuseum.
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I början av september ges höstens utgåva av Ny Musik Göteborg ut.
Arbetet med guideboken Vad är grejen med ny musik? inleds efter
förlaga som Kultur i Väst hade publicerat om den samtida konsten
samma år. Journalisten Mats Almegård anlitades som skribent.
Göteborg Sounds, som är ett samarbete inom projektet Arrangörer i
samverkan, äger rum på Stora Teatern i Göteborg den 22 oktober.
I oktober meddelas avslag på den ansökan om Kulturstrategiskt utvecklingsstöd från Västra Götalandsregionen som GAC skickar in för
RNM. Detta leder till beslut om RNMs nedläggning efter projektperiodens
slut.
Den 14 november publiceras den första av fyra krönikor på RNMs hemsida. Johan Redin, verksamhetsledare på RANK är först ut och följs av
Johan Jacobsson, Madeleine Jonsson Gille och Anne Pajunen. Kulturrådet godkänner i november även en förlängning av projektperioden till
februari 2017.
I mitten av december ges i uppdrag till Nätverkstan i Göteborg att
genomföra en kartläggning över hur förutsättningarna för den nya
musiken ser ut i Västra Götaland.

2017
I januari genomförs det avslutande mötet med arbetsgruppen och under
januari och februari genomförs den sista pitchresan till festivalerna
Ultraschall och CTM i Berlin. Den tredje utgåvan av Ny Musik Göteborg,
som täcker hela 2017, släpps i slutet av månaden.
I februari levererar journalisten Mats Almegård de sista texterna till
guideboken Vad är grejen med ny musik? och under februari färdigställer Nätverkstan kartläggningen Mellan Noise och Notställ.
I mars genomförs redovisning för år tre till Kulturrådet.
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Bilagor
1. Intervjuer 2011-2012 i förstudien
Anders Hultqvist och Staffan Rydén (HSM, GU), Chinaski Nymark och
Andreas Roth (Göteborgs kulturförvaltning), Anna Svensdotter och Mats
O. Hansson (Levande Musik), Lars Carlsson och Tony Blomdahl
(Geiger), Gun Lund (Tredje Våningen), Per Anders Nilsson (Lindbladsstudion HSM, GU), Paula af Malmborg Ward (tonsättare), Richard
Widerberg (ljudkonstnär, lärare Valand), Niklas Rydén (Atalante), Jesper
Eng (Gerlesborgs-skolan), Jonas Larsson (Gageego!), Staffan Albinsson
(ex Musik i Väst), Anna Lindal (dekan Konstnärliga fakulteten, GU), Palle
Dahlstedt (Lindbladsstudion HSM, GU), Odd Sneeggen (Svensk Musik,
Kraftcentrum för ny musik), George Kentros (ISCM och Musikcentrum),
Bo Rydberg och Maja Adolfsson (Musikalliansen), Martin Q Larsson
(FST), Mats Lindström (EMS), Sven Rånlund (RANK), Christina Molander
(SITE, Stockholms dramatiska högskola), Kajsa Hallhagen (Sveriges
Radio, Berwaldhallen, Östersjöfestivalen), Ulrika Lind (konsult, ex Kulturrådet), Thorbjørn Tønder Hansen (SNYK, Danmark), Thomas Demidoff
(New Aud, projektledare DK komponistförbund), Sine Tofte Hannibal (DK
komponistforbund), Anders Beyer (Athelas ensemblen, Bergen Festspel),
Martin Revheim (SPBS, Sparbanksstiftelsens kultur, Oslo), Kristin
Danielsen (Norsk Musikinformation MIC), Lars Petter Hagen (Ultimafestivalen, Oslo), Agnes Kroepelien (Ny Musikk, Norge), Stefan Holmström och Katarina Hultin (Kultur i Väst).

2. Inclusive Creativity Sweden
Medverkande 28 april
Frank Lyons, Professor and Director of Arts & Humanities Research
Institute, University of Ulster, Northern Ireland
Gawain Hewitt, Musician, sound artist and educator. Associate National
Manager: Research & Development at Drake Music, UK
Jesper Nordin, Composer and inventor of iOS apps Gestrument, Sweden
Jonas Kjellberg, Composer and software designer, Sweden
Lizbeth Goodman, Professor BA MA MLitt PhD, Chair of Creative Tech-
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nology Innovation/Professor of Inclusive Design For Education and
founder of SMARTlab, Ireland
Peter Larsson, Politician, musician and member of the In:fluence
Ensemble, Sweden
Sophia Alexandersson, Chief Executive/Artistic Director, Share Music
Sweden, Sweden
Victor Gama, Composer and designer of contemporary musical instruments, Angola/Portugal
Ian Ritchie, Artistic director, Setubal Music Festival, UK
Paul Bothén, Composer and musician, Sweden
Medverkande 29 april
Tre paneler hölls med olika teman: Composition & Performance,
Development of new hardware and software och Training & validation.
Peter Ljungstrand, studio director, Interactive Institute, Sweden
Brendan McCloskey, musician and designer/programmer, Northern
Ireland
Anna Einarsson, singer, multi-instrumentalist and composer, Sweden
Ric Wasserman, project manager, TactSense, Sweden
Gunnar Oledal, Interactive Institute, Sweden
Maria Lithell Flyg, composer, singer, songwriter and pedagogue, Sweden
Stefan Gundelmann, musician and composer, Barner 16, Tyskland
Lis Marie Diehl, project manager, Barner 16, Tyskland
Maxim Tank, Belarusian State Pedagogical University, Belarus
Thelma Worthington, University of Ulster, Northern Ireland
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Text
Nils Wiklander/ Kultur i Väst

Formgivning
Dag Rosenqvist/ Producentbyrån

Korrekturläsning
Staffan Svensson/ GAC
Malin Enberg/ Producentbyrån
Dag Rosenqvist/ Producentbyrån
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www.rnm.nu
Arbetet med RNM 2011-2017 genomfördes stöd av:

