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uppleva vår samtid. Framförallt står musiken där i sin egen 
kraft och bidrar till livskvalitet och gemenskap. I denna 
vision förenas våra scener, vår turnerande verksamhet, våra 
ensembler och festivaler. 

Vi klev in i ett 2019 med flera utmaningar framför oss, där 
nya förutsättningar krävde omprioriteringar. När jag nu ser 
resultatet av årets arbete ser jag en ekonomi i balans, ett nytt 
hem för Kronobergs-verksamheten i antågande och en orga-
nisation som präglas av en vilja att tillsammans möta såväl 
glädjeämnen som svårigheter. Jag vill tacka alla medarbetare 
för ett fantastiskt engagemang och önska er alla inspirerande 
läsning.

Susanne Rydén
VD Musik i Syd
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Verksamhetsåret 2019 ligger härmed bakom oss, och det är med 
stolthet och glädje som vi ser tillbaka på ännu ett händelserikt år. 
Musik i Syd möjliggör ständigt nya spelplatser och arrangörs-
samarbeten i Skåne och Kronoberg.

Genom ett pågående utvecklingsarbete med en tydlig målbild där 
kulturen och musiken når ut till alla, inspirerar Musik i Syds arbetssätt 
såväl medarbetare som verksamheter långt utanför regioner gränser.

Vår engagerade och respekterade VD Susanne Rydén leder Musik i 
Syds resa mot en än mer tillgänglig och samtidsanspassad institution. 
Detta samtidigt som hon värnar om att behålla det som är hjärtat i 
vår verksamhet: kvalitet, kreativitet och glädje. 
 

VD HAR ORDET

09.44  Samisk saga 
 – en Skapande skola-produktion i Älmhult

10.15  Följeforskning pågår i projektet Rösträtt 
 – sång på förskolan i Bromölla

10.22  Rösträttscoachen Anna kular och sjunger 
 med 4-åringar i Kävlinge

12.00  Öppen repetition med Musica Vitae och 
 Malin Broman i Växjö

13.08  Musik i Vården-konsert med Ensemble 
 Mare Balticum i Gärds Köpinge

13.48  Musik i vården-konsert och möten i Vellinge

17.30  After skola-konsert ”Vara här”, jazz för låg- 
 och mellanstadiet

18.16  Open stage på Kulturkvarteret Kristianstad

18.32  After work-konsert med barockmusik 
 på Palladium Malmö

19.22  Håvard Gimse och Van Kuijk Quartet 
 i Biblioteket, Ängelholm

20.15  Väsen spelar i Uppvidinge under 
 Musikriket-turné 

Så här kan en helt vanlig dag för Musik i Syd se ut. Ett 
innehåll med stor variation, geografisk spridning och med 
särskilt fokus på barn och unga.  

Att arbeta med uppdraget att sprida levande, professionella 
musikupplevelser till så många människor som möjligt, 
ser jag som en av de finaste uppgifter som finns. 
Uppdraget, som är utdelat av våra huvudmän Region Skåne 
och Region Kronoberg, utgör basen och inspirationen för 
Musik i Syds kreativitet, såväl inom organisationen som i 
samverkan med det fria musiklivet. När frilansande musiker 
kliver in i den infrastruktur som byggts upp inom Musik i 
Syd, sprids musiken och musikerna som strålar utifrån ett 
nav. Något som årets verksamhetsberättelse vittnar om.

Som institution söker vi upp och bjuder in. Vi främjar 
deltagande genom musikråd, kultur-crews, ideella arran- 
görsföreningar, genom samverkan med Region Skåne och 
Kronobergs samtliga kommuner, med institutioner och 
myndigheter. Vi musiksätter och levandegör historiska 
platser, men låter också musiken hjälpa oss att förstå och 
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Huvudmän för Musik i Syd är Region Skåne och 
Region Kronoberg.
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TALANGUTVECKLING
På Ystad Sweden Jazz Festival presenterade vi en nyhet, 
Ung Scen, som är en satsning på unga musiker och talang-
utveckling. Studenter från Musikhögskolan och folkhög-
skolor i regionen tog plats på scenen under tre dagar. Med 
Ung Scen gjordes festivalen öppen för den som inte är 
bekant med genren och vanligtvis inte tar del av festivalens 
utbud. 

JAZZFEST
I början av juni arrangerades årets Jazzfest för landets alla 
jazzarrangörer på Ystad Teater. Svensk Jazz, Ystad Sweden 
Jazz Festival och Musik i Syd arbetade tillsammans fram 
tre fullspäckade dagar med workshoppar, föreläsningar 
och konserter. Svensk Jazz delade ut priser och Orkester-
Journalen delade ut Gyllene Skivan. Under två kvällar bjöds 
deltagarna och en extern publik på ett urval av regionens 
jazzartister tillsammans med årets pristagare. 

KONSERTER OCH KONSERTSERIER
Jazzcaféerna i Landskrona och Ystad gav åtta konserter med 
artister från både regionen och övriga landet. Glädjande är 
att vi ser att publiken i Landskrona fortsätter att öka.

Konsertserien Jazz i Fulltofta genomförde sitt andra år med 
fyra konserter under juli månad. Goodnight Sun gjorde 
som brukligt en mängd konserter runt om i Skåne under 
sommaren och vi samarbetade i följande orter: Lund, Södra 
Sandby, Landskrona, Lomma, Trelleborg, Barsebäck och 
Svarte.

Mindre festivaler och jazzevents har varit Jazzmanifest i 
Malmö, Grand Soul Jazz i Lund, Jazz på PM i Växjö, Vallby 
Hot Barbeque Jazzfestival i Hammenhög samt Kärringveck-
an i Östra Hoby på Österlen.

Vi gjorde konserter med Jonathan Kreisberg, Phronesis och 
Magnanimus Trio på och i samarbete med Kulturkvarteret 
samt Fredrik Lindborg Trio med stråkkvartett under Munde- 
kulla Folk & Jazzdagar. 

Våra nära samarbeten med lokala jazzarrangörer fortsatte 
under året: Jazzföreningen Plektrum i Lund med Katie 
Thiroux trio, Blue Bird Jazz Club i Kristianstad med Miriam 
Aída, Lovin the Alien Underground i Lund med Amanda 
Sedgwick, Hot JazzHouse Malmö med Second Line Jazz-
Band, Jazz på Saluhallen i Höganäs med Rigmor Gustafsson, 
MVH produktion Tingsryd med Claes Jansson, Staffans-
torps hembygdförening med Anna Pauline kvartett, 
Hammenhögs Gästgivaregård med Mårten Lundgren 
kvartett, Kulla pastorat i Väsby med Per Bäcker trio samt 
Aoseums Vänner i Åhus med Mimi Terris septett.

I samarbeten med Musik i Syds kammarmusikverksamhet 
gjordes konserter med Fredrik Lindberg och Lars Gullin i 
samarbete med Helsingborgs Kammarmusikförening samt 
Måns Persson och Hanna Söderqvist i samarbete med 
Konsertföreningen Tingsryd.

Jonathan Kreisberg spelade på 
Kulturkvarteret Kristianstad. Shrine medverkade på Ung Scen, Ystad. Kristin Korb  gästade jazzcaféerna.

Musik i Syd är en betydelsefull aktör när det gäller folk- 
och världsmusik i Skåne och Kronoberg. Genom en nära 
kontakt mellan producenter, arrangörer och utövare skapas 
bra förutsättningar för ett fungerande samarbete, nya spel-
ställen och nya arrangörer.

Året startade med Midvintertons elfte och sista festival. 
På scen stod bl. a. Spöket i Köket, Louisa Lyne, Happy Hear-
taches och Burdon från Ukraina. Nya förutsättningar skapar 
också nya lösningar, så med ljud, ljus, rök och god vilja fick 
festivalen en magisk konsertscen mitt inne i ett bibliotek. 

Malmö Folk har haft ett digert program med allt från Spöket 
i Köket till en folkmusikklubb – DJ, nattklubb och liveakter! 
Valshusets verksamhetsår kulminerade i dansföreställningen 
”101 hattar att sparka ner innan jag dör” 

Växjö Country Roots Festival firade 5-årsjubileum. I sam-
band med detta spelades det in en dokumentärfilm för 
Musik i Syd Channel, med fokus på arrangörerna bakom 
festivalen.

Spelmansstämmor är en stor del av folkmusikkulturen och 
sommaren 2019 var inget undantag, med inledning med 
Hagstadstämman och avslut med Markaryd spelmans-
stämma. Degebergastämman gästades i år av Pelle Björnlert 
 och Anders Löfberg. Förutom stämmor på sommaren så ar-

rangerade dansbanan Tyrolen i Blädinge för andra året kon-
ceptet Världens Fest, som i år hade internationellt välkända 
Amadou & Mariam (från Mali) som huvudakt. Biennalen 
Folkrot drog många musiker och Musik i Syd bidrog till den 
stora invigningskonserten. 

Musik i Syd var värd för en försommarturne med Sofia 
Karlsson, som bl. a. gästande Musik i Sagobygd och en turné 
på hösten med nya portugisiska stjärnskottet Maria Emília 
– smäktande och kärlekskrank fado med stilrent komp på 
många strängar. Hösten innehöll en mängd konserter med 
Ale Möller, Ethno on the Road och många fler. Året avsluta-
des av West of Eden med utsålda konserter i vår region med 
sitt bejublade Celtic Christmas.

MUSIK I SAGOBYGD 
Musik i Sagobygd, med fokus på berättandet i musiken, 
samarrangerades med 30 års-firande Ljungby Berättar-
festival. Här serverades röstakrobatik med finska Anna Fält, 
medeltida sånger och ballader med Qiyans Krets och Slaka 
balladforum. Världsmusikbandet Golbang spelade musik 
från Baluchistan, två artistintervjuer genomfördes, skotske 
musikern Neil Sutcliff sjöng och spelade dragspel, musika-
lisk tillbakablick från 1999 av Magnus, Marie och Gunilla 
samt musiksagan Råttprinsessan med Korpteatern. Allt 
avslutades med ett riktigt sagobröllop i Angelstads kyrka 
fyllt av berättelser och musik. 
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Under 2019 klingade kammarmusik i alla dess former på 
många orter. Januari inleddes med ackordeonisten Minna 
Weurlander, som tillsammans med Pomona String Quartet 
turnerade i Höör, Ängelholm och Karlshamn. I februari var 
det dags för österrikiska Minetti Quartet, prisvinnare i bland 
annat Haydntävlingen i Wien, att gästa våra arrangörer med 
konserter i Landskrona, Lund och Helsingborg. Kort däref-
ter följde konserter med isländsk-dansk-svenska träblåstrion 
Amerise som bjöd på nordiska tongångar. 

Bland konserterna i mars kan nämnas tysk-svenske violi-
nisten Daniel Röhn, som tillsammans med pianisten Bengt 
Forsberg konserterade i Laholm, Linköping och Varberg. 
Österrikiske violinisten Benjamin Schmid, som även blir 
ny konstnärlig ledare för Musik i Syds orkester Musica 
Vitae, kom till södra Sverige i april i fint sällskap av norske 
pianisten Christian Ihle Hadland och vår svensk-danske 
cellovirtuos Andreas Brantelid. Tillsammans framförde de 
Schuberts pianotrior.  

Höstsäsongen rivstartade med en större turné med unge 
violinstjärnskottet Johan Dalene, som tillsammans med 
engelska pianisten Nicola Eimer gav konserter i Helsing-
borg, Växjö, Lund, Ängelholm, Särö och Varberg. Johan 
spås redan i internationell press en lysande karriär, vilket de 
bejublade framträdandena också bekräftade. 

I oktober genomfördes en mängd konserter med flertalet 
artister, såsom Stensöta i Växjö, Hans Pålsson i Ängelholm, 
Ruby Hughes, Mime Brinkmann och Jonas Nordberg i 
Karlskrona, Operabyrån i Lund och Messiaen Quartet 
Copenhagen i Tingsryd. De sistnämnda hann även med ett 
uppskattat framträdande på Sveriges ambassad i Köpen-
hamn. 

I november var det dags för den andra av totalt tre Solist-
pristurnéer med prisvinnaren, cellisten Amalie Stalheim. 
Tillsammans med pianisten David Huang, även han tidigare 
Solistprisvinnare, framförde Amalie bland annat ett urupp-
förande av Tebogo Monnakgotla, specialbeställt av Sveriges 
Radio. Duon gav konserter i Malmö, Tingsryd och Varberg. 
November avslutades med pianokvintett i en unik kon-
stellation, där norske pianisten Håvard Gimse och franska 
stråkkvartetten Van Kuijk Quartet sammanstrålade i Växjö, 
Ängelholm, Särö och Båstad.  

Konsertåret 2019 avrundades med engelska sopranen Kate 
Royal och landsmannen Joseph Middleton på piano, som 
bjöd på sånger av Debussy och Mahler.  

SOUNDS LIKE 
Med serien sounds like i Helsingborg vill vi göra den nya 
konstmusiken både öppnare och mer tillgänglig. Serien, som 
speglar konstmusik från 1960-talet och framåt, görs i sam-
arbete med Dunkers kulturhus och Helsingborgs Kammar-
musikförening. Fyra konserter arrangerades under året med 
Lipparella, Trio Vis-á-vis, Wave Dash och Ars Nova Malmö.

MUSIK I ÄPPELRIKET 
Musik i Äppelriket gick in i sitt fjärde år i ny skepnad som 
en festival. Vi fortsätter vår ambition att hålla hög musika-
lisk kvalitet, med en bredd som lockar en stor publik. Kon-
ceptet är fast förankrat lokalt genom samarbete med Kiviks 
Musteri, Kiviks församling och framförallt Sällskapet Pro 
Musica Simrishamn. Med undertemat Natur & Landskap 
och ett nära samarbete med Länsstyrelsen Skåne, Skogs-
styrelsen och Stiftelsen Skånska landskap, kunde besökare 
även ta del av vandringar och familjedag på Kiviks Musteri. 
Bland årets artister fanns Drottningholms Barockensemble, 
Marmen Quartet och Lena Willemark.

Musik i vården har under senare år utvecklats med breddade 
genrer, forskning, digitalisering – allt med syftet att bli en 
egen och stark verksamhet hos Musik i Syd. Vi engagerar 
frilansmusiker i våra regioner i så stor omfattning som våra 
regionala medel räcker till. 

DIGITALA KULTURMÖTEN
2019 fortsatte forskningsprojektet Digitala Kulturmöten där 
vi i samarbete med Betaniastiftelsen och Göteborgs univer-
sitet fick möjlighet att undersöka om digital kulturtillgång 
har betydelse för välbefinnande och existentiell hälsa bland 
vård- och omsorgstagare, deras närstående samt vårdare. 
Konserten Skomakarns sånger, live och digitalt, var utgångs-
punkten för studierna.

MUSIK I VÅRDEN - VISSNA ELLER BLOMSTRA? 
Den 8 oktober arrangerade vi konferensen Musik i vården 
– Vissna eller blomstra?  i samarbete med Kultur Kronoberg 
och Betaniastiftelsen/Göteborgs Universitet (med stöd av 
Familjen Kamprads stiftelse). Konferensen var bokad till 
sista plats och i publiken fanns representanter från vården, 
akademin, politiken, det fria musiklivet och tjänstepersoner 
på kommunal och regional nivå. Det blev en mycket lyckad 
dag med fokus på musik för välbefinnande och livskvalitet i 
vård och omsorg. Konferencier för dagen var Ola Björgell 
– regionöverläkare på Region Skåne, docent vid Lunds uni-
versitet och vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet. 
Ola möter många äldre och människor i livets slut, både i 
diagnostik och akuta behandlingar, och arbetar aktivt med 
etik, mångfald och jämlikhet i hälso- och sjukvården. 

Under dagen presenterades mycket av det vi arbetar med:
– Kulturarenan, GSOplay och Musik i Syd Channel 

– Musik i palliativa vården med musikern Åsa Håkansson
– Om nära möten och personalutbildning med musik-
terapeut Nina Cherla
– Panelsamtal med politiker och tjänstemän kring temat 
Musik i vården – vissna eller blomstra 
– Presentation av forsknings-projektet Digitala Kultur-
möten – Om välbefinnande och digital kulturtillgång med 
Helle Wijk och Eva Jakobsson Ung, professorer vid 
Göteborgs universitet, tillsammans med sina studenter
– Föreställningen Skomakarens sånger med musikerna Jonas 
Åkerlund och Mats Sturesson

FÖRSONING 
Projektet Försoning initierades av två aktivitetsansvariga i 
Örkelljunga efter att de märkt att vårdtagare på äldre-
boenden inte bara reagerade med glädje på Musik i vården-
konserterna. Musik triggar våra sinnen och jobbiga 
minnen kan väckas till liv. Projekt syftar till att med hjälp 
av musik försonas med svåra minnen. Till detta engagera-
des diakon, regissör och två musiker som initialt träffar de 
boende för ett musikmöte och samtal kring kaffebordet. De 
gamla är medskapare till det som ska bli en föreställning. 

NÄTVERK OCH JULSPECIAL 
Under året har flera värdefulla kontakter knutits och sta-
biliserats, där vissa resulterat i att konserter bokats och att 
samarbeten som inte tidigare funnits har kommit igång. 
 
Ett test med extra subventioner infördes under en period 
med förhoppningen att locka nya kommuner att boka 
konserter i vården. Testet föll väl ut och konserter med jul-
stämning genomfördes till många äldre människors glädje 
tillsammans med musikerna Anders Larsson och Laif Carr. 
 

Amalie Stalheim Johan Dalene Lena Willemark

Konferensen Vissna eller blomstra på IKEA Hotell i Älmhult var full till sista plats.
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BÅSTAD KAMMARMUSIKFESTIVAL
24–29 juni 
Latin Love! var temat för årets festival och publiken bjöds 
på kammarmusik med inspiration från latinska länder som 
bland andra Argentina, Spanien, Italien, Venezuela och Bra-
silien, blandat med klassikerna i mix med tango och tapas. 
Latinskt temperament och Söderns sol blandades också med 
nordiskt ljus och nordiska toner genom bland andra Laura 
Netzel och Amanda Maier-Röntgen. Årets tonsättarprofil 
var den under året bortgångne Sven-David Sandström. 
Båstad Kammarmusikfestival anses av många vara Sveriges 
främsta och bjuder alltid på ett rikt och varierat program 
där publiken upplever det kända och okända i spännande 
nya konstellationer. Några av alla musiker på plats var Kata-
rina Karnéus, Vertavokvartetten, Paul Lewis, Johan Bridger, 
Göteborg Baroque, Pontus Carron och Kristina Winiarski 
(2019-års vinnare av ”Ung och lovande”) och Bobo Stenson 
Trio. Den fantastiska kammarmusikveckan på Bjärehalvön 
gav också familjekonserter, fyra Master Classes och stum-
filmsmusik till Charlie Chaplin! 

KORRÖ FOLKMUSIKFESTIVAL
25–27 juli 
Nordisk Kulturfonds PULS-program finns till för att stärka 
arrangörer och utbyte inom Norden. Korrö Folkmusikfesti-
val är med i denna musiksatsning, vilket gav möjligheten att 
festivalen gästades av norska storspelmannen Ånon Egeland, 
finska välrenommerade Tsuumi Sound System från Finland, 
danska dansgruppen Embla med flera. Till festivalen kom 
även TradAttack från Estland, en av Europas just nu största 
akter, Eva & Sabina som firade 50 år som duo och arrangera-
de skivsläpp, Pelle Björnlerts d´Amore, första offentliga kon-
serten med Johan Hedin & Ida Meidell Blylod, efterlängtade 
storheten Lena Willemark och många fler. Totalt blev det 
ca 40 konserter och 75 timmars dansmöjligheter. En extra 
satsning gjordes på Barnens egen Korröfestival som bjöd på 
ett innehållsrikt, pedagogiskt och interaktivt program.

HELSINGBORG PIANOFESTIVAL
29 augusti–1 september 
Återigen presenterade Helsingborg Pianofestival några av 
världens främsta pianister: Marc-André Hamelin, en kär 
återkomst till festivalen, och Elisabeth Leonskaja, en av de 
stora från den ryska pianotraditionen. Alexandre Kantorow 
och Haochen Zhang var årets stjärnskott och Iiro Rantala 
gav årets jazzkonsert. Utöver detta stod högklassiska lunch-
konserter med fri entré, publika Master Classes och föredrag 
på programmet. Sveriges Radio var självklart på plats och 
spelade in konserter, vilka har sänts under hösten. 

Kristina Winiarski och Pontus Carron spelade på Båstad 
kammarmusikfestival.

Helsingborg Pianofestival gästades av världskända 
pianister såsom Elisabeth Leonskaja.

YSTAD SWEDEN JAZZ FESTIVAL
31 juli–4 augusti 
Sveriges mesta jazzfestival genomfördes för tionde gången 
och det firades med bravur! Ett 60-tal programpunkter, med 
högklassiga konserter, Jazzkidz för barn och familj, Ung 
Scen för nya talanger och spännande föredrag tog plats i 
Ystad med omnejd. Nils Landgren ”blåste in” festivalen från 
S:ta Maria kyrktorn för att sedan medverka i flera konserter. 
Andra artister var bland andra Benny Golson (årets heders-
gäst), Cristina Branco, Rigmor Gustafsson, Lars Danielsson, 
Magnanimus Trio, Maciej Obara Quartet, Charles Lloyd, Ed 
Motta och Omar Sosa & NDR Bigband för att nämna några.
De som inte var på plats fick möjlighet att lyssna på de 14 
konserter som sändes av Sveriges Radio! 

KÖRDAGAR I LUND
14–20 oktober 
För fjärde gången arrangerades Kördagar i Lund, den ”lilla” 
körfestivalen som möter upp den stora efterfrågan av kör-
sång, från både körsångare och publik, åren mellan den 
stora biennalen Lund Choral Festival. 

I nära samarbete med kyrkorna samt Föreningen Sveriges 
Körledare som höll sitt årliga konvent i Lund, presenterades 
ett utbud om 21 programpunkter: 16 konserter, 1 allsång, 
1 seminarium och 3 gudstjänster med körsång. Totalt med-
verkade 1000 körsångare fördelade på 22 körer.

 

Five Star Festivals är en sammanslutning med några Sveriges främsta 
musikfestivaler i sina respektive genrer. Varje festival är unik med en 
tydlig individuell och konstnärlig identitet. Gemensamt för dem är en 
hängiven ambition att leverera unika upplevelser med högsta möjliga 
kvalité och locka så stora och breda målgrupper som möjligt. 

Korrö Folkmusikfestival.

Jazzparad  med Funk 
Off under Ystad 
Sweden Jazz 
Festival.
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Årets hedersgäst på Ystad Sweden 
Jazz Festival var Benny Golson.

Musikhögskolans i Malmös Kammarkör sjöng 
under Kördagar i Lund.
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Ett av målen med Musik i Syds ut-
landsverksamhet är att presentera det 
svenska, fria, professionella musiklivet 
i utlandet och skapa förutsättningar 
för en internationell exponering med 
samarbeten regionalt, nationellt och 
internationellt. Det har under året 
inneburit ett stort antal konserter på 
festivaler och evenemang runt om i 
världen. 

ENSEMBLE IN RESIDENCE
Ett nytt projekt lanserades hösten 
2019 med ett särskilt fokus på unga 
ensembler och artister med potential 
från Skåne och Kronoberg – vår nya 
satsning för unga talanger: Ensemble 
in Residence (EIR). Med EIR vill vi, 
genom att årligen utse en ensemble, 
inom genrerna jazz, kammar- och 
folk- och världsmusik, stötta och skapa 
förutsättningar för en internationell 
etablering av unga sydsvenska musiker, 
där Musik i Syd bidrar med kompe-
tens, nätverk och ekonomiskt stöd. 
Ansökan pågick 1 december 2019–31 
januari 2020, och vår första Ensemble 
in Residence utsågs i februari 2020.

HUDDERSFIELD CONTEMPO-
RARY MUSIC FESTIVAL 
Vi fortsatte vår samverkan med en 
av världens mest välrenommerade 
musikfestivaler för nutida konstmusik: 
Huddersfield Contemporary Music 
Festival. I denna fleråriga samverkan 
var det dessutom tredje året för ett 
Musik i Syd-initierat samarbete med 
STIM:s Promotionsnämnd, Export 
Music Sweden och Kultur i Väst där 
vi presenterar svenska och sydsvenska 
tonsättare och musiker för interna-
tionella nätverk och sammanhang. 
Festivalen lade 2019 extra stort fokus 
på Sverige. I år hade vi även närvaro 
och samarbete med FST, Föreningen 
Svenska Tonsättare, och Svenska am-
bassaden i London. 

THE SAGE GATESHEAD & 
LONDON JAZZ FESTIVAL 
Musik i Syd var under året i England 
för att skapa utbyten och framtida 
samarbeten. The Sage Gateshead är ett 
konserthus och en musikinstitution i 
Gateshead/Newcastle med en bred och 
inkluderande musikverksamhet för alla 
åldersgrupper. London Jazz Festival, 
där vi under flera år haft samarbeten 
och showcase, är en välrenommerad 
jazzfestival som presenterar artister av 
världsklass och talangutvecklingspro-
gram för morgondagens jazzstjärnor.

WOMEX 
Musik i Syd var på plats i finska Tam-
pere när en av världens största mässor 
för folk- och världsmusik firade 25 
år. Över 2 500 deltagare från 83 olika 
länder närvarade på WOMEX.

JAZZAHEAD 
Tillsammans med Ystad Sweden Jazz 
Festival stod Musik i Syd för en av 
mässans mest välbesökta montrar på 
världens största jazzmässa – JazzAhead 
i Bremen. 

JAZZ FORUM SHOWCASE
Ystad Sweden Jazz Festival bjöds till-
sammans med internationella agen-
turer, managers, festivalbokare och 
journalister in till Szczecin i Polen för 
ett tre dagars evenemang med presen-
tation av unga polska band.

ARTIST- OCH FESTIVAL-
SAMARBETEN
Under året har Musik i Syd på olika 
sätt medverkat till att musiker från 
regionen gett konserter i Estland, 
Litauen, Tyskland, Rumänien, Pales-
tina, Finland, Danmark, Jordanien, 
Polen, Kanada, Kina, Tjeckien, Italien, 
Frankrike, Spanien, Hongkong, Stor-
britannien, Förenade Arabemiraten, 
Lettland, Monaco, Norge, Slovakien 
och Zanzibar!

Bland många svenska festivalsam-
arbeten vi haft i regionen under året 
syns, förutom våra Five Star Festivals; 
Musik i Kullabygden, Konsertdagarna i 
Ekestad, Nordiska Ungdomsorkestern, 
Höörs Sommaropera, Drakamöllan 
Kulturfestival, Höör Barockfestival, 
Musik på Bosjökloster, Skånes Or-
gelveckor, Musik i Tagaborg, Skånska 
Operan, Ny Ton Tradition, Sound 
Spaces och Skåneorgel.

Alla barns röster & sång var rubriken 
på UNGAs fokusområde 2019. I en-
lighet med barnkonventionen fortsatte 
också arbetet med att öka barns och 
ungas delaktighet i vår verksamhet. 
Tack vare stöd från Kulturrådet och 
stiftelsen Signatur kunde vi även lägga 
mer krut på barn och unga inom gen-
rerna folkmusik och klassisk musik.  

Varje år väljer vi ett nytt utbud och 
arbetar genom det med tre lika viktiga 
delar: publiken, arrangören och 
artisten. 

PUBLIKEN 
Vårt producentteam jobbar året runt 
för att allt fler barn och unga ska få ta 
del av levande musikupplevelser. 
2019 förstärkte vi sommarprogram-
läggningen med fler producenter och 
ökade därmed vår festivalinsats. Bland 
de festivaler och andra sommar-
program vi var inblandade i återfinns: 
Båstad Kammarmusikfestival, där vi 
kopplade på ett förprogram, Barnens 
egen Korröfestival, vars barnområde 
utvecklades, YstadSweden Jazz, där 
barnsatsningen Jazz Kidz blev en 
publikmagnet. Sommarkonserter 
genom oss blev det även på Superduper- 
sommar och Sommarscen i Malmö, 
Sommarlund i Lund och Scensommar 
i Växjö samt på de mindre orterna 
Älmhult och Svedala.

Konserten Vara här 
med Sofi Hellborg, 

Kirsti Øibakken Pedersen 
och Salieu Dibba inom Jazz Kidz

 i Ystad drog mycket folk.

ARRANGÖREN 
Nytt för 2019 var en tydligare upp-
delning mellan Skapande skola och 
förskola (workshoppar där barnen 
är mer delaktiga) och vårt regionalt 
subventionerade musikutbud (inter-
aktiva konserter för barn som publik). 
Vårt Skapande-utbud presenterade vi 
för arrangörer inom ett nytt koncept: 
Musik i barnens värld – en dag utfor-
mad för barn, unga och vuxna – på 
Kulturkvarteret Kristianstad 23 januari 
och 5 november. Vårt subventionerade 
musikutbud visades på en utbudsdag 
på Palladium Malmö 6 mars, då även 
en ny webb presenterades i syfte att 
förenkla och effektivisera beställnings-
förfarandet.
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ARTISTEN 
Urvalet till vårt utbud fortsatte att ske 
via vårt open call Spela för UNGA, ett 
ansökningsformulär som hölls öppet 
hela sommarhalvåret för musiker 
som spelar för barn och unga och vill 
turnera genom oss. Den 19 augusti 
arrangerade vi för tredje året i rad en 
frilansträff i samverkan med Musik-
centrum Syd där vi informerade om 
vår verksamhet och hur man söker 
till vårt utbud. Träffen, som ägde rum 
på Barnens Scen i Malmö, samlade 
ett 30-tal artister. Mer information på 
webben riktad till frilansare om hur 
ansökningsprocessen går till och vad 
turnerandet innebär lanserades i sam-
band med träffen.

Musiker samlades på Barnens Scen i Malmö Folkets Park för att  nätverka och få reda på 
mer om att spela för barn och unga i Skåne och Kronoberg.
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JazzAhead WOMEX

Hundratalet beställare, elever och 
frilansare deltog i utbudsdagen på 
Palladium. 
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 6 106 vuxna och 50 488 barn har 
under året via aktuella projekt, aktivi-
teter och utbildningar, tagit del av den 
verksamhet som UNGA Musik i Syd 
Utvecklingscentrum driver. Utveck-
lingscentrum jobbar med fyra ben: 
kompetensutveckling, delaktighet, 
forskning och digitalisering. 

ALLA BARNS RÖSTER 
OCH SÅNG 
Varje år utser utvecklingscentrum 
ett fokusområde som präglar årets 
verksamhet och mynnar ut i en 
nationell konferens på 
Kulturkvarteret Kristi-
anstad. Med anledning av 
ett nationellt upprop av 
Kungl. Musikaliska Aka-
demien i början av året, 
där oron över musikens 
och sångpedagogikens 
tynande roll i läroplaner 

och undervisning ventilerades, blev 
årets fokus Alla barns röster & sång. 
I uppropet gavs sång inom förskolan 
högsta prioritet, och eftersom vi på 
UNGA har nära till barn och pedago-
ger omsatte vi detta i praktiken. 
 
RÖSTRÄTT 
– SÅNG PÅ FÖRSKOLAN 
Ett nytt koncept, Rösträtt – sång på 
förskolan, baserat på att professionella 
sångare i olika genrer turnerar som 
sångcoacher ute på förskolor, inled-

SIGNATUR I KRISTIANSTAD 
Under året drogs även utvecklings-
projektet In i musiken igång tillsam-
mans med Kulturkvarteret Kristianstad 
och med stöd av stiftelsen Signatur. 
Under två år ska framför allt barn och 
unga få möta den klassiska musiken 
och därigenom skapa en relation till 
Kulturkvarteret. Målsättningen är 
att fler människor ska hitta till huset 
och känna sig hemma, både där och 
i musiken, bland annat genom fler 
aktiviteter och program med klassisk 
musik, klassrumsbesök, samverkan 
och nätverksträffar. 

KONFERENS I TVÅ SPÅR 
Utvecklingscentrums årliga konferens 
blev 2019 dubbelt så stor med två 
olika spår och publikrekord. Totalt 
220 personer från hela Sverige deltog 
som medverkande eller publik. Dagens 
program livesändes från två salar. I 
den ena var innehållet mer präglat av 
barns röster och barnkonventionstema 
och i den andra handlade det om att 
sjunga med barn. Barnkörspionjären 
Gunnel Fagius, barnkulturvetaren Moa 
Wester, representanter från Kulturrådet 
och Körsverige, forskare och föreläsare 
samt alla sångcoacher bidrog till ett 
späckat och uppskattat program. 

KOMPETENSUTVECKLING 
Totalt 843 vuxna fick under året kom-
petensutveckling, däribland studenter 
vid förskollärarutbildningen vid 
Högskolan Kristianstad och Linné-
universitetet i Växjö, förskolepeda-
goger i Kristianstads kommun, kultur- 
administratörer i Malmö och deltagare 

i en konferens om barnkonventionen 
i Regionens Hus, Göteborg. En nyhet 
var möjligheten att kunna beställa 
kompetensutveckling direkt via webb-
katalogen. Kompetensutvecklingen 
om barnkonventionen har fått många 
bokningar, vilket säkert påverkats av 
att barnkonventionen blev lag den 
1 januari 2020. 

DELAKTIGHET 
Arbetet med att underlätta barns och 
ungas närvaro och delaktighet i vår 
verksamhet och våra processer fort-
satte – både genom det regionala sam-
verkansprojektet KulturCrew och 
genom Utvecklingscentrums eget 
projekt Musikrådet. Tack vare stöd från 
Region Skåne till en regional samord-
nare för KulturCrew, kunde arbetet 
med att sprida och förankra projektet 
i fler kommunen stärkas. Under året 
var vi med och arrangerade utbild-
ningsdagar i Vellinge och Växjö samt 
studiebesök på Malmö Opera. Inom 
Musikrådet fortsatte samarbetet med 
Önnegårdens förskola i Önnestad där 
sex femåringar involverades i processer 
kring Rösträtt – sång på förskolan och 
i Familjelördagar på Kulturkvarteret. 
Dessutom var barnen med och sjöng 
och dansade i Rösträtts signaturme-
lodi, en film som nu finns i vår app 
MusikA. 

DIGITALISERING 
Som varje år avsattes budget och tid 
för att vidareutveckla vår förskoleapp 
MusikA. Bland annat spelades nytt 
sångrelaterat material in och berikade 
knapparna StartA och SjungA. Totalt 

ytterligare 2 650 nedladdningar blev 
det under året. MusikA fick också fina 
recensioner på sajten Pappas appar och 
i tidningen Vi föräldrar. Årets konfe-
rens livesändes för att fler skulle kunna 
ta del av dess innehåll och två filmer 
till Musik i Syd Channel om sång- och 
Rösträtts-satsningen påbörjades. 
Totalt 14 filmer, producerade av 
Utvecklingscentrum genom åren, finns 
nu på Musik i Syds egen digitala scen. 

Dessutom utvecklas och kopplas en 
ny app med namn GameA till vår app 
MusikA i ett samarbete mellan Lunds 
universitet Designvetenskaper, Do-Fi, 
RBU Skåne, Skånes universitetssjukhus 
Barn- och ungdomsmedicin.

FORSKNING 
Under 2019 kopplades också dok-
toranden David Johnson och hans 
forskarkollega Sverker Zadig, vid 
Musikhögskolan i Malmö, till Röst-
rätts-satsningen. Under hösten följde 
de med ett urval sångcoacher ut på 
förskolor för att närmare studera och 
utvärdera effekter av deras aktiviteter.
Slutrapporten publiceras våren 2020. 
Föreläsningsserien Forskare berättar 
har fortsatt och Töres Theorell föreläste 
i Kulturkvarteret under hösten. 

UNGA FOLK 
Vårt utvecklingsområde UNGA Folk 
fick under året projektmedel från 
Kulturrådet. Därmed kunde vi fånga 
upp fler folkmusikintresserade och 
stärka fältet genom mer koordinerad 
samverkan och kommunikations-
insatser. Projektet bestod av tre delar: 
att initiera ett nytt ungdomsspelmans- 
lag, vilket gjordes med Kulturskolan 
i Lund som bas, att utveckla ett folk-
musikutbyte mellan Sverige och de 
amerikanska svenskbygderna samt att 
arrangera en folkmusikhelg i Malmö. 
Den sistnämnda mynnade ut i en 
konsert med folkmusikbandet Navarra 
och ett hundratal barn och unga från 

hela Skåne och Danmark på Palladium 
Malmö.

IMAGINE 2019
19 akter tävlade i årets upplaga av 
Regional Musik i Sveriges musik-
tävling inom alla genrer för åldrarna 
13–21. Två deltävlingar, varav en på 
Kulturkvarteret Kristianstad och en 
på Arena 305 i Malmö arrangerades 
under våren och i regionfinalen på 
Arena 305 gick Ebrain och Purely 
Blue vidare till Riksfestivalen i Gävle. 
Därtill fick bandet Bara Oknytt ett gig 
på LiveGreen Festival som för första 
gången arrangerades i Kristianstad.  

des med en audition i Kristianstad. 
Totalt nio sångcoacher och lika många 
program var klara för turné/under ut-
veckling vid årets slut och fick mycket 
positivt mottagande och uppmärk-
samhet. Då hade också 97 provföre-
ställningar/föreställningar spelats för 
förskolebarn och personal. 
Dan Bornemark har skrivit Röst-
rätts signaturmelodi som fått mycket 
uppmärksamhet och delats friskt på 
sociala medier. 

Fr. v.  Tania Wayra (folk- och värdsmusik, Bolivia), Mimi Terris (jazz), Anders 
Larsson (folkmusik), Lisa Löfqvist (opera), Elinor Fryklund (visa), Andrea Tjä-
der (barock), Dan Knagg (folk- och världsmusik, improvisation, loopa), Anna 
Elwing (folkmusik, kulning, yoga)  och Alaá Rashid (folk- och världsmusik, 
arabisk sång) är sångcoacher i förskoleturnén Rösträtt – sång på förskolan. 

Ebrain och Purely Blue gick vidare till 
Riksfestivalen i Gävle i Imagine 2019.

Följeforskarna David och Sverker 
på Humlelyckans förskola

KulturCrew-utbildning på 
Dunkers Kulturhus

Signaturmelodin Rösträtt finns som 
dansant karaoke i appen MusikA.
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MUSIKRIKET MUSIK I SYD CHANNELCHANNEL

INSPELNINGAR 2019
• Levande Scen 
• Växjö Country Roots Festival 
• Miriam Aïda ”Loving the Alien”
• Stormaktstidens musik 
– Ensemble Mare Balticum och 
Cajsa S. Lund
• Peter och Vargen med Norrbotten 
Big Band och Beatrice Järås 
• ”Ur Birgit Nilssons mylla” 
(projektnamn)
• Louise Hoffsten & Musica Vitae 

STATISTIK 2019
Tittare från främst Sverige, USA, 
Danmark, Frankrike och Tyskland. 
Nytt för året är tittare från Kina.

391 sessioner/mån 
280 användare/mån
86 % nya besökare
Flest tittare i åldern 35–64 år
49 % tittar från desktop 
40 % från mobilen
11 s% tittar från läsplatta
 
Användandet av mobilen ökar 
och desktop minskar. 
Fördelningen mellan kvinnor och 
män som tittar är jämt. 
Årets mest besökta konserter är 
Jojje Wadenius, Louise Hoffsten 
med Musica Vitae och piano-
konserten med Yeol Eum Son.

www.musikisydchannel.se 
www.kulturarenan.se

Mats Sturesson, en av arrangörerna 
av Växjö Country Roots Festival

Louise Hoffsten turnérade med Musica 
Vitae för utsålda hus hösten 2019.

Musikriket är en turnéslinga som vill servera 
högklassig musik i olika genrer till samhällen, små 
orter och byar utanför de stora centralorterna. 
Musik i Syd vill förse alla medborgare i våra regio-
ner med riktigt bra musik oavsett var man bor. 

2019 bestod Musikriket av 13 kommuner och vi 
bjöd sammanlagt på 55 konserter på 30 orter i 
Kronoberg och Skåne såsom t. ex. Sävsjöström, 
Älghult, Sibbhult och Tomelilla. Musik i Syd 
samarbetar tätt med kommunerna och tillsam-
mans bestämmer vi utbud och inriktning för 
året. Målet är att hitta något för alla medborgare 
och att på sikt täcka in så många musikstilar 
som möjligt. Kommunerna samarbetar i sin 
tur ibland med lokala föreningar eller aktörer. 
Sakta men säkert bygger vi upp en medvetenhet 
hos publiken vad Musikriket står för och att det 
borgar för god kvalité. 

PUBLIKREKORD 
2019 kom sammanlagt 6 498 personer till våra 
konserter och i genomsnitt var det 118 personer 
per konsert. Det är en fördubbling gentemot 
2018 och rekord i Musikrikets historia! Kommu-
nerna kan också beställa en workshop med artis-
terna och 2019 fick 637 elever och lärare chansen 
att möta Musikrikets artister i 16 workshops. 

2019 möttes publiken av blues-mannen och 
legenden Eric Bibb, den country-punk-doftande 
trion Baskery, americana med feministiska texter 
med kvintetten Among Lynx, visor och jazz 
med Jessica Pilnäs och Johan Norberg. Dess-
utom sjöng bluesdrottningen Louise Hoffsten 
med kammarmusikorkestern Musica Vitae i en 
storslagen föreställning – som också spelades in 
av Musik i Syd Channel. Slutligen turnérade de 
30-årsjubilerande folkmusikgiganterna i trion 
Väsen. 

EN FRAMGÅNGSSAGA
Fler kommuner har redan anslutit till 2020 för 
att få ta del av det lyckade konceptet. Musikriket 
är en framgångssaga som ofta hålls fram som ett 
gott exempel på fantastiska möjligheter genom 
samverkan för att nå ut med kultur till hela 
regionen.

Musik i Syd Channel är Musik i Syds 
digitala scen för konsertfilmer och 
reportage. På kanalen kan vi med 
profilstarka inslag och från nya vinklar 
sprida Musik i Syds innehåll och 
göra detta tillgängligt dygnet runt. På 
skärmen speglas unika möten mellan 
musiker och tonsättare, mellan konst 
och publik. Sedan starten 17 mars 2015 
har Musik i Syd Channel producerat 
och tillgängliggjort cirka 100 filmer. 

TEST AV NYTT FORMAT
 – DOKUMENTÄREN  
Som ett led inom arrangörsutveck-
ling testades ett nytt format för två 
inspelningar i form av dokumentärer 
som synliggör arrangörsskapet: Växjö 
Country Roots Festival och Vad kultur 
kan göra för en landsbygd; Birgit 
Nilsson.

Med Musik i Syd Channel förlänger 
och levandegör Musik i Syd sina pro-
duktioner och verksamhet genom att 
använda film som del av produktions-
arbetet, t. ex. inom Musik i vården och 
UNGA Musik i Syd, där film blivit en 
del av produktionerna som introduk-
tionsmaterial och fördjupning.
 
NYA SAMARBETEN OCH 
EXTERN FINANSIERING
Med Musik i Syd Channel har nya 
samarbeten och extern finansiering 
möjliggjorts genom forskningspro-
jektet Digitala kulturmöten som har 
stöd från familjen Kamprads stiftelse, 
utvecklingsprojektet In i Musiken som 
har stöd från stiftelsen Signatur samt 
genom Kulturarenan som är ett nära 
samarbete med Betaniastiftelsen.

Musik i Syd Channel som resurs 
inom organisationen har lett till ökad 
produktion av filmmaterial som t. ex. 
dokumentation av utvecklingsarbeten 
för barn och unga, filmproduktion 

kopplat till live-produktion inom Mu-
sik i vården, användning av delmaterial 
från filmer till kortare marknadsfö-
ringsfilmer för kommunikationsarbetet 
samt skapat nya möten mellan musiker 
och filmare.

Musik i Syd har under 2019 valt att 
utveckla och uppdatera webbplatsen 
för Musik i Syd Channel, bibehålla 
produktionstakten av filmproduktio-
ner, testat och utvecklat ett nytt format 
samt utvecklat samarbetet med film-
bolagen för att säkra kvalitet, ekonomi 
och kontinuitet.

SAMARBETEN 
Ett deltagande i konferensen Nordic 
Sound Streaming Conference i 
Göteborg har lett till att Musik i Syd 
Channel bidragit till utvecklingen och 
nybildandet av Nordic Sound. Detta 
är ett nätverk för att utveckla och un-
dersöka nya möjligheter för samarbete 
mellan de olika streamingtjänster i 
Norden som erbjuder klassisk musik.

Musik i Syd Channel har ett fortsatt 
gott samarbete tillsammans med 
Betaniastiftelsen om utveckling av och 
spridning via kulturarenan.se.

I det pågående forskningsprojektet 
Digitala kulturmöten, i samarbete med 
Betaniastiftelsen, Göteborgs universitet 
och Göteborgs Symfoniker, har Musik 
i Syd Channel medverkat genom pro-
duktion av en introduktionsfilm som 
kopplas samman med live-produktio-
nen samt med kompetens i projektets 
övriga delar. Forskningsrapporten 
kommer att publiceras under våren 
2020 och projektet avslutas samma år 
i augusti. 

Under året har även vårdpersonal och 
kulturombud i Kristianstad och Eslöv 
fått information om kanalen.

14  VÅRA VERKSAMHETER
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SMÅLANDS 
MUSIKARKIV
Smålands Musikarkiv har under 2019 arbetat mycket med 
extern kommunikation genom olika slags utgåvor och 
värdskap för möten. 

APP
I maj lanserade arkivet appen Musikvandringar med 
Smålands Musikarkiv, som är ett nytt sätt att sprida arki-
vets kunskaper och samlingar. Appen, som är gratis för 
användarna, innehåller en musikvandring i centrala Växjö 
med berättelser, bilder och filmer av musikhistoriskt intresse.  
En ytterligare vandring i appen, om operasångerskan 
Christina Nilsson, förbereds för 2020. 

BOK- OCH SKIVPRODUKTIONER
Arkivet har producerat tre cd-skivor och en bok under 
2019. Skivorna Käringaträtan, med Eva Blomqvist-Bjärn-
borg och Sabina Henriksson, och Peter Pedersens Spel-
manshumör släpptes i samband med Korröfestivalen. 
Under Himmelsbergastämman på Öland släpptes sam-
lingsskivan Folkmusik från Öland, som innehåller en 
blandning av nyinspelningar och arkivmaterial. Den gavs 
ut i samarbete med Ölands hembygdsförbund och studie-
förbundet Bilda. Samtliga skivor innehåller spelmansmusik 
eller folklig vissång.

Spelmansböcker i Norden. Perspektiv på handskrivna 
notböcker är en vetenskaplig antologi med texter som 
ursprungligen presenterades vid en konferens med sam-
ma namn på Linnéuniversitetet 2017. Arkivet har givit ut 
boken i samarbete med Kungl. Gustav Adolfs Akademien 
för svensk folkkultur. 

Kulturkvarteret Kristianstad är en levande mötesplats, där 
kultur och konst i olika former tar plats i våra lokaler. Det 
kombineras med mat och dryck i Café & Bistro – dagtid 
som café och lunchrestaurang, kvällstid med bistromeny 
och vid konferenser utifrån önskemål. 

KULTURKVARTERET 5 ÅR
I slutet av augusti firade vi femårsjubileum med öppet hus, 
fotoutställning om ombyggnationen, visningar av huset, 
after work i bistron och en avslutade konsert med den ame-
rikanska artisten Luke Winslow King.

UNG KRAFT OCH LIVEGREEN FESTIVAL
Ung Kraft och LiveGreen Festival är projekt med stöd av 
Region Skåne som ska främja unga och unga vuxnas delak-
tighet på Kulturkvarteret. Två personer har varit anställda 
för att arbeta med att få Kulturkvarteret till en plats för unga, 
både genom att unga får vara med och påverka programmet, 
men också vara publik. Vår största satsning under året har 
varit LiveGreen Festival (en hållbarhetsfestival för och med 
unga och unga vuxna), med cirka 25 programpunkter under 
två dagar för cirka 6 000 deltagare. Vi har även fortsatt med 
Open stage, där den som vill kan komma och framföra en 
akt live. Projektet avslutades med en fullsatt kväll på Kultur- 
kvarteret med ett husband och flera av artisterna som har 
medverkat under de två år som projektet Ung Kraft har 
pågått.

SAMARBETEN 
Kulturkvarteret är även en mötesplats för olika föreningar 
och organisationer och under året har vi genomfört olika 
program och evenemang tillsammans med lokala aktörer. 

Samarbetet med Stadsbiblioteket har fördjupats, bland annat 
genom projektet Ung Kraft och genom Familjelördagar. 
Under Kristianstad Bokfestival var Musik i Syd delaktiga 
genom både programpunkter och planering.

Kulturkvarteret har utvecklat konferensverksamheten och vi 
har både konferenser och möten för stora och små, där Stora 
salen, Lilla salen och Café & Bistro blir fina mötesplatser.

Konsertserien Stjärnserien, som Musik i Syd och Kultur 
& Fritid samarbetar kring, erbjuder en fin blandning av 
musikgenrer från olika delar av världen. Under 2019 arrang-
erades bland annat Helt klassiskt med flera utsålda konser-
ter, där publiken mötte fantastiska artister och musik såsom 
Magnus Holmander & David Huang och Mika Takehara i 
en nära konsertupplevelse på Bistroscenen.

Andra artister som har besökt oss under året är Edda 
Magnason, FACE, Concerto Copenhagen, Solala, Jonathan 
Kreisberg, Phronesis, Amanda Ginsburg, Helsingborgs 
Symfoniorkester och fler därtill. 

Musik i Syd har, på uppdrag av Kristianstads kommun, 
ansvar för verksamheten i Kulturkvarteret i nära samarbete 
med Kultur & fritid/Stadsbiblioteket. 2019 hade Kulturkvar-
teret 326 evenemang och publik uppgick till 51 278 personer. 

Hållbarhetsfestivalen LiveGreen Festival 
arrangerades under Kulturnatten Kristianstad

David Huang och Magnus Holmander
gästade serien Helt klassiskt!

Under hösten gjordes inspelningar av Sigfridsofficiet, musik 
från 1200-talets Växjö, för en cd-produktion som ska släp-
pas i samband med Växjö stifts 850-årsjubileum 2020.  
  
KONSERTPRODUKTIONER
Arkivet har varit direkt engagerat i flera av Musik i Syds 
produktioner. Arkivets skivsläpp under Korröfestivalen 
respektive Himmelsbergastämman genomfördes i form av 
konserter med de inblandade musikerna. Arkivchefen har 
dessutom varit aktivt inblandad i gruppen Södling Sessions 
projekt kring folkmusikupptecknaren Carl-Erik Södling 
(1819–1884). Arkivets pågående katalogiseringsarbete av 
tonsättaren och orkesterledaren Robert Sjölins (1926–2019) 
samlingar resulterade dessutom i en repertoar till Kosta 
musikkårs höst- och nyårskonserter. 

INTERNATIONELLA MÖTEN
Smålands Musikarkiv var under hösten värd för två inter-
nationella möten. Nordisk förening för folkmusikforsk-
ning och dokumentation träffades i Växjö 15–16 oktober. 
I direkt anslutning till detta möte arrangerade arkivet en 
nätverksträff kring folklig och historisk dans med föreläs-
ningar, diskussioner och workshop. Den framgångsrika 
nätverksträffen samlade ett 80-tal intresserade och arrang-
erades i samarbete med Statens musikverk och Folkdans-
ringen Småland-Öland.  

För övrigt har Smålands Musikarkiv under året varit öppet 
för besökare, tagit emot studiebesök, besvarat frågor och 
bedrivit försäljning av våra skivor och böcker. Arkivet 
har tagit emot donationer och gjort egen dokumentation. 
Medarbetarna har hållit föredrag i populära och akademis-
ka sammanhang, skrivit artiklar till musiktidskrifter samt 
deltagit i professionella nätverk. 

Musikvandringar med Smålands Musikarkiv är en app som guidar användarna 
runt i centrala Växjö. 

KULTURKVARTERET KRISTIANSTAD
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PALLADIUM MALMÖ

VÄXJÖ KONSERTHUS

Konsertåret 2019 i Växjö Konserthus lockade cirka 18.000 
besökare på de 40 dagar som Musik i Syd ansvarar för per 
år. Ett uppdrag vi har av Kulturnämnden, Växjö kommun 
sedan 10 år tillbaka. Elite Hotels, som driver Växjö Konsert-
hus, ansvarar för de resterande dagarna och tillsammans ges 
ungefär 100 konserter per år. 

EN BRED BLANDNING
Växjö Konserthus är den centrala och största konsertsalen i 
Växjö och en given mötesplats för kulturupplevelser. Musik i 
Syd garanterar det lokala konsertlivet plats här och upp-
muntrar och samarbetar ofta med lokala föreningar för att 
arrangera konserter. 

Att mixa amatörer med professionella är både givande och 
publikdragande. En viktig uppgift är också att främja de 
yngres musikutövande genom att låta både Kulturskola, 
gymnasier med musikinriktning och dansskolor få tillgång 
till Christina Nilsson Salen och få uppleva att stå på en stor 
scen inför en stor publik. Många av våra stora musikal-
artister, sångare och musiker har börjat sin bana i Växjö 
Konserthus. 

Under året har Musik i Syds egen kammarorkester Musica 
Vitae framträtt i konserthuset. Orkestern har med nuvaran-
de ledare Malin Broman överraskat med många nytänkande 
konserter.

LEVANDE SCEN
2019 startade serien Levande Scen, där en ung producent får 
lägga konserter med unga musiker på väg mot en professi-
onell karriär inom olika genrer. Serien inleddes med unga 
tonsättare som komponerade för stråkkvartett, följt av sing-
er-songwriter, folkmusik och jazz med artister som Spöket i 
Köket, Timothy, Cassius Lambert och Åkervinda. 

UNIKA KONSERTER
Det är alltid roligt att presentera unika konserter och en 
sådan under året var jazzsångaren Salvador Sobral, som 
blev känd som vinnare av Eurovision Song Contest 2017. 
Han gjorde sin första och enda sverigekonsert på Palladi-
um. Kombinationen Marius Neset, en av de främsta unga 
jazzmusikerna i världen, tillsammans med klassiske cellisten 
Andreas Brantelid var också en unik konsert, liksom kombi-
nationen Tarabband och Musica Vitae. I detta sammanhang 
måste också nämnas konserten med Xenomania, gruppen 
med Ale Möller i spetsen, som framförde ett nytt verk med 
samma namn. 

FAMILJE- OCH JUBILEUMSKONSERTER
Familjeserien Barn på Palladium har under året haft tio 
välbesökta konserter och dansföreställningar bl. a. Jazz på 
Pippis vis, Janni hittar hem och dansföreställningen AAA.

Två Malmöbaserade grupper hade under året sina jubi-
leumskonserter på Palladium – Tolvan Big Band som firade 
40 år och 20-årsjubilerande Orquesta Tangarte. 

DANS OCH LEVANDE MUSIK
Musik i Syd och Dansstationen samarbetar varje år kring 
föreställningar med dans och levande musik. I år var det 
Prelude – Skydiving from a dream med Andersson Dance & 
Scottish Ensemble, Solitude med Anna Öberg samt Rörelse 
– Noah Hellwig möter Musica Vitae med Malin Broman.

GENREBREDD
Andra konserter i det genrebreda programmet var Arte-
mis Quartet, Romanskonsert med världssopranen Malin 
Byström och pianisten Magnus Svensson, marockanska 
sångerskan OUM och fadosångerskan Maria Emilia från 
Portugal. Gästade oss gjorde också Scott Hamilton och 
Jan Lundgren, Jacob Karlzon samt a cappella-gruppen 
Face Vocal Band från Colorado. 

Under året har Palladium haft 205 arrangemang, varav 
Musik i Syd 143 stycken och Dansstationen 62 stycken. 
Publiken uppgick till 34 135 personer varav Musik i Syd 
hade 30 092 och Dansstationen 4 043 personer.

Andersson Dance & Scottish 
Ensemble

Marius Neset & Andreas Brantelid

På övriga Musik i Syd-dagar har vi haft glädjen att kunna 
presentera konserter med Solala, Emil Jensen, Batsheva 
Dance Company från Israel, Rigmor Gustafsson, Looptok 
Cirkus för att nämna några.

EGNA PRODUKTIONER
Musik i Syd har också producerat egna konserter. Till 
exempel den återkommande konserten med Musikhögsko-
lan i Malmös Symfoniorkester och med projektorkestern 
South of Sweden Jazz Orchestra, med Frank Ådahl och Lollo 
Gardtman som solister. 

Från Colorado i USA kom vokalgruppen Face Vocal Band 
som detta år även besökte Kulturkvarteret Kristanstad och 
Palladium Malmö. 

Konsertåret 2019 avslutades som det brukar. En musikalisk 
uppesittarkväll där John Martin Bengtsson är den sjungande 
julvärden och bjuder in sina musikaliska gäster. Julmusik 
när den är som mest och bäst och helt lokalt producerad.

Musik i Syds stråkorkester Musica Vitae Joyvoice



20  VÅRA VERKSAMHETER VÅRA VERKSAMHETER  21

ENSEMBLE MARE BALTICUM (( MUSICA VITAE

2019 var året då Musica Vitae inledde 
sitt 40-årsfirande. Den kanske bästa 
födelsedagspresenten var att det blev 
klart att orkestern, tillsammans med 
övriga Musik i Syd i Kronoberg, kom-
mer att flytta till egna, nyrenoverade 
lokaler på Nygatan 6 i Växjö – ett hus 
med plats för musik!

MOBILT KONSERTHUS
Som alltid har året inneburit ett stort 
antal konserter. 91 offentliga framträ-
danden blev det på 32 olika orter, så 
orkestern lever verkligen upp till devi-
sen ”det mobila konserthuset”. 92 verk 
stod på repertoaren, varav en fjärdedel 
skrivits av kvinnliga tonsättare och tio 
av styckena fick sitt uruppförande.

GÄSTARTISTER GER BREDD 
Orkestern samarbetade under året med 
44 olika gästartister, de flesta av dessa 
var klassiska musiker. Då Musica Vitae 
strävar efter att ha en repertoar som 
tilltalar en varierad publik har vi också 
samarbetat med artister som Louise 
Hoffsten, Jan Lundgren och folkmusik-
gruppen Nordic. 

Värt att nämna är också projektet 
tillsammans med koreografen Noah 
Hellwig, Rörelse, där orkestern rörde 
sig synkroniserat medan man spelade 

och också utnyttjade hela scenrummet 
på ett alldeles nytt sätt.

Att nå barn och unga är en viktig 
del av verksamheten och under året 
riktade sig tolv konserter till den 
yngre publiken. Vi tar också ansvar för 
framtidens tonsättare genom det årliga 
samarbetet med musikhögskolornas 
kompositionsstudenter.

ÅRETS BÄSTA SKIVA
Med Malin Broman som konstnärlig 
ledare utvecklas orkestern ständigt och 
den musikaliska nivån höjs steg för 
steg. Ett glädjande bevis på detta var 

att cd-skivan Fanny och Felix utsågs 
till årets bästa skiva av Sveriges Radio 
P2. Den blev även nominerad till en 
Grammis som Årets klassiska!

Musica Vitae är en självklar del av 
musiklivet i Skåne och Kronoberg, 
men är också en ensemble som upp-
skattas både nationellt och internatio-
nellt. Under 2019 spelade orkestern i 
både Göteborgs och Stockholms 
konserthus och nådde totalt en publik 
på över 14 000.

Louise Hoffsten turnerade med 
Musica Vitae i Musikriket. 

ENSEMBLE MARE BALTICUM 
FYLLDE 30 ÅR
Under våren firades ensemblens 
30-årsjubileum med tolv konserter 
i Lund, Kristianstad och Ystad. Fyra 
olika produktioner speglade ensem-
blens bredd och kunskap inom den 
tidiga musiken. Som gäst medverkade 
bl. a. Sven Wollter, som har varit en 
kär gäst hos EMB under åren. En 
jubileumsfolder togs fram för att med 
ord och bild berätta om de senaste 30 
årens arbete. 

Den avslutande konserten i Kloster-
kyrkan i Ystad, Stormaktstidens musik, 
spelades in för Musik i Syd Channel i 
form av reportage- och konsertfilm.

KONSERTER FÖR UNGA, 
VUXNA OCH VÅRDEN
Föreställningar inom UNGA Musik 
i Syd har fått fortsatt stort utrymme 
under 2019. Beprövade program 
blandades med nya och uppdaterade 
produktioner och samsades i utbudet 
för förskola och skola. Under året spe-
lades Mera Kompis, Bästa kompis, Dra 
dit pepparn växer och I väntan på jul. 
Inom ramen för verksamheten Musik i 
vården har ensemblen spelat på äldre- 
och demensboenden. Denna verksam-
het fortsätter att ges stort utrymme i 
ensemblens kalendarium.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE
Ensemble Mare Balticum besökte 
Kalmar läns museum för andra året i 
rad. Där gavs under höstlovet interak-
tiva barnföreställningar, stadsvandring 
och en konsert i domkyrkan. Koncep-
tet med museisamarbeten fortsätter 
med Historiska museet i Lund samt 
Torups Slott utanför Malmö. Sam-
arbete med församlingar i regionen 
kvarstår som en del i verksamheten, 
liksom gästspel i både Kalmar, Västerås 
och Trollhättan Tidig Musikfestival. 

30 år • 1989–2019

1

30 år • 1989–2019

Jubileumsprogram 2019

Ensemble 
Mare Balticum

Det europeiska projektet EMAP, 
som avslutades 2018, har resulterat 
i återkommande inbjudningar och 
konserter i italienska Tarquinia. Den 
interaktiva utställningen Archæomu-
sica har behållits som en del i utbudet 
för UNGA Musik i Syd under rubriken 
Musik – så började det och har rönt 
stor uppskattning bland både barn och 
pedagoger.
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Familjelördag på Kulturkvarteret Kristianstad ingick i 30-årsfirandet.



EKONOMI  2322  STATISTIK

EKONOMI 2019STATISTIK 2019

KONSERTER OCH AKTIVITETER
Till stor del i samverkan med lokala arrangörer
 

RESULTATRÄKNING

   2019-01-01 2018-01-01 
  2019-12-31 2018-12-31   
______________________________________________________________________________________
Nettoomsättning  104 073 936 105 181 100   
Övriga rörelseintäkter 1 233 248 1 106 275  
____________________________________________________________________________________

  105 307 184 106 287 375   

Rörelsens kostnader 
Produktionskostnader  -26 299 914 -27 817 138   
Övriga externa kostnader  -25 207 365 -28 889 194  
Personalkostnader  -50 854 951 -49 297 503  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -912 292 -935 625 
Övriga rörelsekostnader -36 798 -31 722 
______________________________________________________________________________________
  -103 311 320 -106 971 182 
______________________________________________________________________________________
Rörelseresultat 1 995 864 -683 807 

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter  33 188 12 790  
Räntekostnader  -4 160 -1 785  
______________________________________________________________________________________
  29 028 11 005  
______________________________________________________________________________________
Resultat efter finansiella poster  2 024 892 -672 802   

Bokslutsdispositioner  -1 182 079 0 
______________________________________________________________________________________
Resultat före skatt  842 813 -672 802 

Skatt på årets resultat  -236 675 0 
______________________________________________________________________________________
Årets resultat  606 138 -672 802 

PUBLIK

KATEGORIER/GENRER KONSERTER (ej aktiviteter)
* Kan härledas till det stora antalet konserter och aktiviteter i förskola, skola och vården 

*
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MUSIK I SYD

Palladium Malmö
Södergatan 15
211 34  Malmö
tel 040-10 99 90
palladium@musikisyd.se

Musik i Syd
Nygatan 6
352 33  Växjö
tel 0470-70 03 00
kronoberg@musikisyd.se

Kulturkvarteret Kristianstad
Kanalgatan 30
291 34 Kristianstad
tel 044-20 58 80
skane@musikisyd.se


