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Innledning

Musikkfeltet internasjonaliseres i stort
tempo. For komponister,
tekstforfattere, utøvere,
musikkinstitusjoner
og bransjeaktører
som arbeider i Norge,
innebærer dette at
mulighetene for
profesjonell virksomhet
er blitt større enn noen
gang. Arenaene for
kulturutveksling blir
flere og mer varierte.
Markedene for salg av
verk, fremføringer og
innspillinger likedan.
Musikklivets potensielle
publikums- og kundegrunnlag vokser i
takt med at musikken
– med alt sitt estetiske
mangfold – globaliseres.
Utviklingen innebærer
selvsagt også at det
nasjonale musikklivet
og det hjemlige musikkmarkedet blir mindre
norsk og mer å forstå
som en del av et stort
og stadig mer integrert
internasjonalt felt.
Internasjonaliseringen
finner sted og omformer
musikklivet både ute og
hjemme.
MIC Norsk musikkinformasjon har som
oppgave å bidra til at
norsk musikk i alle
sjangere og stilarter
blir spilt, solgt og lyttet
til både nasjonalt og
internasjonalt. Dette

gjør vi gjennom å
forvalte, publisere og
formidle musikkverk
av norske komponister
og tekstforfattere. Vi
gjør det gjennom et
bredt og flerspråklig
informasjonsarbeid. Vi
arbeider med kunnskapsformidling for å bidra til
å styrke kompetansen
for aktører som lager,
spiller, formidler og
selger musikk. Vi driver
aktivt promoteringsarbeid

samarbeid som skal gjøre
det lettere for kunstnere,
”artworld-people” og
bransjefolk å manøvrere
der andre enn oss sitter
med kompetansen om
de viktige arenaene,
kontaktene og kulturelle
kodene.
I 2007 vedtok styret i MIC
en ny strategiplan for
perioden 2008 til 2010.
Erfaringene med å arbeide
i et internasjonalisert

Internasjonaliseringen
finner sted og omformer
musikklivet både ute og
hjemme
i en rekke land. Vi gir
programmeringsråd
om verk og utøvere for
institusjoner, festivaler
og medier. Vi smører
kontakten mellom aktører
i musikklivet i Norge og
internasjonalt. Vi forvalter
Utenriksdepartementets
reise- og prosjektstøtte
til artister, band og
ensembler som holder
konserter og arbeider med
musikk i andre land. Og
vi deltar i utviklingen av
nettverk og internasjonalt

musikkfelt hjemme og ute
preger de perspektiver
og metoder som ligger
til grunn for de nye
strategiene. Planen omfatter følgende elementer
som styret anser som
viktige for at stiftelsen
skal kunne oppfylle
sitt formål i årene som
kommer:



• For det første vil
vi arbeide for økt
samordning av de
ressurser som brukes i
Norge for å få musikken
og musikerne ut. Det
er viktig at aktører som
MIC, Rikskonsertene,
Music Export Norway og
sjangerorganisasjonene
koordinerer sine innsatser
bedre enn i dag, slik at
det samlede utbyttet av
kompetanse, økonomiske
midler, nettverk og
arbeidsinnsats blir større.
• For det andre
vil vi arbeide for at
tilgjengeligheten til
norske musikkverk i ulike
sjangere blir større i alle
deler av verden. Dette
skal gjøres ved at noter
og stemmemateriale
som MIC forvalter og
publiserer skal gjøres
tilgjengelig på nett, for
gjennomsyn, nedlastning
og/eller bestilling av
papireksemplarer.
• For det tredje vil vi
arbeide for etablering av
større og mer systematisk
tilstedeværelse i
det profesjonelle
norske musikklivets
hovedmarkeder, nemlig
Tyskland, Frankrike,
Storbritannia og USA/
Canada. Det at musikken
– og informasjonen og
kunnskapen om den – blir
tilgjengelig via internett

og andre medier i alle
deler av verden, skjerper
konkurransen om å nå
fram til beslutningstakerne i de respektive
lands musikkfelt.
I en slik situasjon
blir tilstedeværelse,
kvalitetsfokus og persontil-person-kontakt stadig
viktigere. Å etablere
”satelitter” – altså en
kompetent infrastruktur
for musikklivet i dets
viktigste nedslagsområder
– er å betrakte som et
nødvendig virkemiddel
for å underlette
formidling og innsalg.
• For det fjerde vil MIC
styrke den sjangermessige
kompetansen når det
gjelder det internasjonale
informasjonsarbeidet og
promoteringsarbeidet.
Vi er tilfredsstillende
bestykket med
kunnskap og kapasitet
på områdene pop/rock
og kunstmusikk, men
svakere når det gjelder
folkemusikk og jazz.
• For det femte vil vi de
kommende årene trappe
opp det internasjonale
samarbeidet. Norsk
MIC er ett av 42
musikkinformasjonssentre,
lokalisert i 37 land.
Sentrene samarbeider
gjennom organisasjonen
IAMIC som har
sekretariat i Brüssel.


De nordiske MICene
samarbeider gjennom en
tilsvarende organisasjon,
NORDMIC. Disse
organisasjonene
representerer et unikt
potensial for samarbeid
om prosjekter, for
utveksling av kunnskap
og for utveksling
av kontakter i de
respektive land. Både
det nordiske og det
internasjonale arbeidet
blir viktigere i takt med
at internasjonaliseringen
av musikkfeltet griper om
seg.
Musikklivet har alltid
vært internasjonalt.
Hva er da det nye ved
dagens situasjon? Det
nye er først og fremst at
internasjonaliseringsprosessene har et annet
format og derfor får
mer gjennomgripende
konsekvenser enn

tidligere. Da følger det
med nødvendighet
at perspektivene
og metodene som
det arbeides ut fra i
musikkinformasjonsarbeidet
må justeres og
oppgraderes. 2007 var
et år der MICs styre
og personale la inn et
ekstra gir for å komme
en interessant og
utfordrende fremtid i
møte på en relevant måte.
Vi takker alle
samarbeidspartnere,
brukere og støttespillere
for gode og aktive
relasjoner i 2007.
Svein Bjørkås
Direktør

MICs virksomhet – en oversikt

Virksomheten i MIC
omfatter publisering,
informasjon og
promotering,
kunnskapsformidling,
forvaltning og
rådgivning.
Publisering
Arkiv- og
produksjonsavdelingen
i MIC leverte i 2007
notemateriell til 77
fremføringer av verk
for orkestre og større
ensembler i ulike deler
av verden (se side
14). Av disse var 13
urfremføringer. Senteret
laget stemmemateriale
for til sammen 25 verk. I
tillegg ble det produsert
og solgt noter til et stort
antall verk for mindre
besetninger.
Samlingen av
originalmanuskripter
bestod ved utgangen av
året av i overkant av 7 600
verk. Referansesamlingen
(12 600 verk) og
lydsamlingen (9 920
verk) er tilgjengelig for
publikum i biblioteket/
lesesalen som MIC
disponerer sammen med
Nasjonalbiblioteket.
I 2007 ble det registrert
298 nye verk, hvorav
81 forlagsutgivelser.
Flere nye komponister
registrerte sine arbeider

hos MIC. Tilveksten i
lydsamlingen var på 158
titler.
Tilveksten av nye verk ble
digitalisert fortløpende.
Hele manuskriptarkivet
i senteret foreligger i
digitalt format.

finne sted. I piloten
ble det lagt ut 150
enkeltverk for nedlasting.
Låtprosjektet ble avsluttet
med en rapport som vil
danne grunnlag for en
permanent tjeneste for
publisering av rytmisk
musikk i MIC.

En viktig nysatsing i
2007 var etableringen
av ”Låtprosjektet”.
Dette var et samarbeid

Høsten 2007 tok MIC
initiativ til det såkalte
”Musikkarvprosjektet”.
Det ble invitert til et

Hele manuskriptarkivet i senteret
foreligger i digitalt
format
mellom MIC, NOPA,
Phonofile AS og forlaget
Norsk Noteservice
AS, og det hadde som
formål å utvikle planer
for en permanent
tjeneste for nedlasting
av noter og tekster til
populærmusikalske
verk. Som en del av
prosjektet ble det
produsert en pilot som
viser hvordan nedlasting
fra nettbutikken
musikkonline.no kan

seminar med deltakelse
fra orkestre og ensembler,
fra musikkarkiv og
musikkbibliotek, fra
NRK, fra universiteter
og høgskoler, fra
komponister, dirigenter
og musikkforleggere.
Seminaret dannet
opptakten til igangsettingen av et arbeid
med å fremskaffe en
nasjonal verneplan for
klassisk, norsk musikk.
Planen skal peke på


prioriteringsbehov når
det gjelder forskning,
restaurering og
publisering av historiske
musikkverk. Den skal
også utrede utdanningsog forskningsbehov i
tilknytning til arbeidet
og peke på en god
arbeidsdeling når det
gjelder fysisk vern,
publisering og formidling
av den historiske
musikken.
Informasjon og
promotering
MIC Norsk
musikkinformasjons
nasjonale og internasjonale informasjonsog promoteringsarbeid
ble i 2007 i hovedsak
gjennomført i form
av nettjenester, ved
tilstedeværelse på
messer og festivaler,
ved gjennomføring av
prosjekter, gjennom
direkte henvendelser fra
brukere og sist, men ikke
minst, ved promotering
og distribusjon av noter
og fonogrammer.
Nettjenestene bestod i
2007 av mic.no, nettavisen
ballade.no og den
engelske nyhetssiden
mic.no/english.
Hjemmesiden omfatter
bransjeregister med ca 10
000 oppføringer, biografidatabasen MICLEX,

Geirr Tveitts manuskripter illusterer behovet for en nasjonal verneplan



MICs artisthjelp med
opplysningstjenester for
nyetablerte musikere og
band, undervisningsverktøyet ”Kaleidofon”,
søkbar verkkatalog for
kunstmusikk, jazz og
filmmusikk, festival- og
konsertkalender, samt
nettbutikk for lytting og
nedlasting av innspilt
musikk. Fra høsten
2007 ble det satt i gang
“prøvesendinger” med
web-TV på nettsidene.
”MIC-TV” formidlet
nyhetsreportasjer og intervjuer med bransje-aktører
fra internasjonale arenaer.
Det ble i løpet av året lagt
ned betydelig arbeidsinnsats i å oppdatere og
videreutvikle tjenestene.
MIC var i løpet av
2007 representert på
følgende messer og
festivaler: IAJE i New
York, Midem i Cannes,
by:Larm i Trondheim,
norsk uke i Wien, Prague
Premieres i Praha,
Musikmesse Frankfurt,
London Calling i London,
Nordiske Musikkdager i
Norrköping, Festspillene
i Bergen, Popkomm
i Berlin, Folkelarm i
Oslo, Warsaw Autumn i
Warszawa, Øyafestivalen
i Oslo, Womex i Sevilla og
Ultima i Oslo.
Blant løpende
informasjonsprosjekter

som i 2007 fant sted i regi
av MIC (og eventuelle
samarbeidspartnere)
kan nevnes følgende:
Utgivelse av ny katalog
av norske orkesterverk,
videreutvikling av
”Kaleidofon”, oppfølging
av komponistene i

”INTRO-komponist”,
utvikling og produksjon
av samplere over norsk
kunstmusikk, utvikling
av nye moduler i
prosjektet ”Repertoar for
utdanning”, deltakelse
i ULTIMAs prosjekt
om utviklingen av
musikklivet i Vietnam,
leveranser av artikkelstoff
til nettstedet This is Music
from Norway.
MIC har i løpet av året
hatt direkte kontakt med
et stort antall aktører fra
norsk og internasjonalt
musikkliv som følge
av henvendelser

som er kommet til
senteret. Dette dreier
seg dels om allmenn
opplysningsvirksomhet
omkring verk, musikere,
komponister, institusjoner
eller bedrifter. Dels
omhandler etterspørselen
ulike former for

bistand i forbindelse
med programmering,
fremføring, turnering osv.
Senteret stod også i 2007
for den internasjonale
distribusjonen av platene
som kjøpes inn gjennom
Norsk kulturråds
innkjøpsordning for
fonogrammer. I løpet av
2007 ble det distribuert
ca 35 000 CDer til 245
mottakere i mer enn 50
land. Platene presenterer
musikk i alle sjangere.
MIC produserte
engelske omtaler om
en rekke av platene.
Disse ble distribuert


på nett. I samarbeid
med Norsk kulturråd
ble det gjennomført
en evaluering av
de internasjonale
mottakerne. Med
utgangspunkt i dette,
ble det laget en rapport
som anbefalte tiltak som
kan gjøre distribusjonen
av platene fra
innkjøpsordningen mer
effektiv.
Kunnskapsformidling
MIC driver
kunnskapsformidling
overfor ulike aktører i
musikklivet. I løpet av
året ble det arrangert
kurs og forelesninger for
studenter, informasjonsmøte for UD-ansatte,
dagsseminar for UDaspirantene, to seminarer
om musikkeksport
(Eksportambisjon
2009), ett seminar og et
”folkemøte” i forbindelse
med 100-års markeringen
av Griegs død, ett KORKseminar, seminaret
“Når er populærmusikk
kunst - og hvorfor”, en
konferanse om musikk
og kjønn og ett seminar
i samarbeid med ”Open
form”-festivalen. MIC
påtok seg fra 2007
oppdragsgiverfunksjonen
for Agderforsknings
undersøkelse om verdien
av norsk musikkeksport
på vegne av by:Larm.

Personalet holdt en rekke
innlegg, foredrag og
forelesninger i løpet av
2007.
Forvaltning og
rådgivning
Stiftelsen MIC er
kompetansemiljø for
Utenriksdepartementet og
utestasjonene og forvalter
UDs reisestøtteordning
for norske musikeres
konserter i utlandet
og prosjekttilskudd
i tilknytning til
musikkfeltets kultursamarbeid med land i sør.
For begge ordningene var
det tre søknadsrunder
i 2007. Til reisestøtten
for norske musikeres
konserter i utlandet kom
det inn 326 søknader,
hvorav 150 ble tildelt
midler. Omsøkte
midler for 2007 til
reisestøtteordningen var

totalt kr. 11 987 426, mens
det ble innvilget tilskudd
på kr. 1 752 000. Til
prosjekttilskuddsordningen
for kultursamarbeid
med land i sør kom det
inn 54 søknader, hvorav
22 ble tildelt midler.
Omsøkte midler for 2007
var totalt kr 3 257 838,
mens det ble innvilget
og gitt tilsagn for kr 572
000. For å effektivisere
saksbehandlingen
og å gjøre servicen

For å øke den
kollektive nytten
av de ressurser som
sirkulerer i musikkfeltets
markeder, har MICs
markedsavdeling i 2007
fulgt opp arbeidet med
utvikling av aktiviteter
og infrastrukturer som i
neste omgang kan gjøres
til virksomhetsområder
i de to selskapene
MIC Innovasjon AS
og MIC Media AS i
Bergen. Blant annet har

Innovasjon skal være
faglig rådgiver for fondet.
MIC Media produserer
redaksjonelle tjenester
på oppdrag. I 2007
produserte selskapet
bl.a. innholdet i ballade.
no, festivalavis for
Bergensfest og nettsider
for Grieg 07.

MIC er kompetansemiljø for
UD og utestasjonene
overfor brukerne bedre,
utviklet MIC i 2007
saksbehandlingsverktøyet
stikk.no. Stikk ble
utviklet med tilskudd fra
Utenriksdepartementet.

markedsavdelingen
bidratt aktivt til at det
fra 2008 etableres et
musikkinvesteringsfond
i Bergen. Dette er Norges
første i sitt slag. MIC

Dag Arnesens prosjekt
“Norwegian song” mottok
reisestøtte fra MIC i 2007



Noen utvalgte satsinger i 2007

MICs seminarer

hip hop, country, viser,
worldmusic osv.? Eller
har disse egne måter å
perspektivere og omtale
musikken på? Dette var
temaet for seminaret ”Når
er populærmusikk kunst
og hvorfor?”.
Kulturminister Trond Giske, ordfører Herman Friele, HKH Kronprinsen,
MICs styreleder Elef Nesheim og utenriksminister Jonas Gahr Støre fra
seminaret ”Kultur, humanisme og politikk” i forbindelse med 100 års
markeringen av Griegs død

Kunnskapsformidling er
en stadig viktigere del
av musikkinformasjonsarbeidet. Dynamikkene
i musikklivet forutsetter
innsikt i og refleksjon
over temaer som
spenner fra helt konkrete
bransjespørsmål om
metoder i distribusjon,
formidling og
musikkeksport til mer
abstrakte temaer om
utviklingen i estetikk,
musikkforståelse og
kulturell verdsetting.
MIC arbeider med
kunnskapsformidling
på flere nivåer – via
informasjon, nyheter
og debatter på nett til
foredrag, undervisning,
seminarvirksomhet
og utredningsarbeid.
Produksjon og
gjennomføring av
seminarer er en viktig
del av helheten. I 2007
var MIC arrangør av til
sammen åtte seminarer,

enten alene eller i
samarbeid med andre
aktører i musikklivet.
Blant temaene som har
hatt prioritet er det
særlig tre temaer som bør
trekkes fram.
Sjangrenes estetikk
Tendensen til kulturell og
kulturpolitisk sidestilling
av de ulike musikalske
sjangrene, reiser en
rekke spørsmål om
hvordan og med hvilke
perspektiver og begreper
vi forstår og omtaler
ulike sjangermessige
stiltrekk og kvaliteter.
Den filosofiske estetikken
er primært utviklet for
å kunne gi innganger
og språk til forståelse,
omtale og verdsetting av
kunstmusikken. Kan de
samme forståelsesformene
og talemåtene anvendes
på musikken innenfor
de populærmusikalske
sjangrene, pop, rock,

Musikk og kjønn
På en konferanse
arrangert i samarbeid
med Norsk Jazzarkiv,
NTNU og Norsk
kulturråd, ble det høsten
2007 foretatt en bred
drøfting om hvordan
kjønn skaper forskjeller
i norsk musikkliv. På
konferansen ble det
kastet lys over hvordan
utdanningsinstitusjonene,
musikkfeltets institusjoner, bransjen, mediene
og utøvermiljøene
bidrar til å fastholde
og/eller endre etablerte
mønstre og tenkemåter i
arbeids-delingen mellom
kjønnene. Konferansen
viste at likestillingen i
musikkfeltet i mange
henseende går sakte.
Blant mekanismer som
virker konserverende,
kan særlig konvensjoner
i rekruttering til
instrumenter og en
påstått kjønnsnøytral
kvalitetsforståelse synes
å være. Norsk kulturråd
gir ut en bok basert på
seminaret i løpet av
forsommeren 2008.


Erfaring og læring i
musikkeksport
Som en del av satsingen
”Eksportambisjon
2009” er det inngått et
samarbeid mellom by:
Larm, Øyafestivalen,
Music Export Norway
og MIC Norsk
musikkinformasjon
om utvikling av de
to festivalene som
arenaer for internasjonal
nettverksbygging og
musikkeksport. Prosjektet
er treårig. Hvert av de
tre årene arrangerer
MIC to seminarer hvor
bedrifter fra ulike deler
av musikkbransjen som
har deltatt på festivalenes
internasjonale program
kommer sammen,
evaluerer og drøfter
sine erfaringer med
eksportarbeidet. De to
første seminarene ble
arrangert kort tid etter
gjennomføringen av by:
Larm og Øyafestivalen i
2007.

Ida Maria by:Larm 2007

Noen utvalgte satsinger i 2007

Internasjonal promotering

Et fremstøt i langt
mindre format var
MICs utstilling på
Universität für Musik und
darstellende Kunst i Wien
i forbindelse med Det
Norske Kammerorkesters
turné i mars. Norges

festivaler, media,
utdanningsinstitusjoner,
konsertarrangører og
forlag. Det nære og gode
samarbeidet med Norsk
Jazzforum er ventet å
fortsette også på andre
arenaer som Jazzahead! i
Bremen

gjorde stor suksess på
Womex med en lang
rekke bookinger som
konkret resultat.

Folkemusikkens viktigste
internasjonale arena for
promotering er messen
Womex i Sevilla, Spania.
Sammen med Music

I mars gikk festivalen
Prague Premieres 2007
av stabelen. Festivalens
siktepunkt er å sette
tsjekkisk musikk i relieff
til ukjent musikk, i dette
tilfelle nordisk musikk.
Årets motto var ”…
heading North”. MIC
bistod festivaldirektør

Export Norway legger
MIC forholdene til rette
for norske selskaper,
festivaler og utøvere
som deltar på stand og
spiller showcaser. Det
legges også inn ressurser
for å få norske utøvere
og band inn på messens
viktige showcase-scene
samt foredragsholdere på
Womex’ seminarprogram.
I 2007 gav MIC reisestøtte
til Majorstuen som siden

Vaclav Riedlbauch i valg
av norsk repertoar og i
løpet av festivalen ble
syv norske komponister,
Ørjan Matre, Rolf Wallin,
Arne Nordheim, Eivind
Buene, Lasse Thoresen,
Maja Ratkje og Nils
Henrik Asheim fremført.
Konsertene fant sted
i Prahas konserthus
Rudolfinum. Verkene ble
spilt av flere tsjekkiske
orkestre og ensembler.

Majorstuen

MIC er ansvarlig for
den norske notestanden
på verdens største
musikkmesse i Frankfurt.
Messen er interessant pga
meget høye tall både hva
deltakende utstillere og
land angår. Musikmesse
Frankfurt hadde over
100.000 besøkende i
2007. I løpet av de fire
messedagene forhandles
store og små kjøp og
subforlagsavtaler, og det
formidles informasjon
om nær sagt alle sider av
norsk musikkliv. På den
sentralt plasserte standen
Norway profileres norsk
musikk fra MIC og norske
musikkforlag.

Musikkhøgskole
arrangerte i den
forbindelse både
forelesninger om norsk
folkemusikk og nyere
musikkhistorie, samt
master class med Leif Ove
Andsnes. MIC fulgte opp
dette med en utstilling
i skolens foajé, hvor
studenter og lærere kunne
studere og bestille norske
noter og CDer.

Arne Nordheim

MICs internasjonale
promoteringsarbeid
foregår i løpet av et
arbeidsår på en rekke
større og mindre
arenaer – fra store
messer og konferanser
til mer beskjedne
prosjekter på festivaler,
musikkhøgskoler osv.
Denne bredden kommer
fram i følgende eksempler
fra promoteringsarbeidet
i 2007:

I samarbeid med Norsk
Jazzforum (NJF) har MIC
fokusert på å promotere
norsk improvisert musikk
internasjonalt. En av de
viktigste møteplassene
har vært IAJE’s
International Conference
som i 2007 gikk av
stabelen i New York.
MIC og NJF utgjør på
denne arenaen en effektiv
duo som fronter norsk
jazz for internasjonale
10

Noen utvalgte satsinger i 2007

Norsk orkesterkatalog i ny utgave

Våren 2007 ble en ny
norsk orkesterkatalog
lansert. Den første
utgaven av ”Norwegian
Orchestral Music” ble
utgitt av MIC i 1984.
Den inneholdt over 1600
norske orkesterverk fra
barokken til samtiden.
Katalogen omfattet det
man til da hadde oversikt
over av forlagsutgivelser
og manuskriptverk i ulike
norske samlinger. Den
nye katalogen omfatter
ca 2800 verk, en tilvekst
av gamle og nye titler
på 1200 siden den første
utgaven ble lansert.
Katalogen er publisert på
norsk og engelsk.
Da den første utgaven ble
gitt ut, var MICs mandat
å registrere og publisere
opphavsrettsbeskyttet
musikk forvaltet
av TONO. At man
likevel valgte å utgi en
orkesterkatalog som
omfattet musikk fra 1700tallet frem til 1980-tallet
skyldtes at behovet for en
slik oversikt var stort. Den
viste seg å bli et viktig
og nyttig hjelpemiddel
både for norske og
utenlandske dirigenter,
forskere, orkestre
og programskapere.
Katalogen ble oppdatert
med 400 verk i 1993.
Fordi MIC i 1984 ennå
ikke var i gang med

elektronisk katalog, ble
ikke de av verkene som
normalt falt utenom MICs
ansvarsområde tatt inn i
den interne kortkatalogen.
Da denne på 1990-tallet

samtlige verk inn i MICs
internettkatalog. I tillegg
til den trykte utgaven
finner man nå samtlige
verk på mic.no/katalog.

ble konvertert til data, og
etter hvert ble lagt ut på
internett, kom derfor ikke
de gamle verkene med.
Da det igjen ble påkrevd
med en oppdatering
av orkesterkatalogen
valgte man derfor å legge

Det er ikke bare på den
tekniske fronten ting
har skjedd siden 1984.
Fembindsverket ”Norges
Musikkhistorie” ble
utgitt i 2001. Denne
storsatsingen innebar
mye forskning, og en
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rekke verk kom frem
fra glemselen. Også
blant norske musikere,
komponister og dirigenter
har det vært økende
interesse for å finne frem
ukjent norsk musikk.
MICs ambisjon var derfor
å få med mest mulig av
det man til nå har funnet.
Blant de nyoppdagede
verkene i 2007-utgaven av
katalogen er bl.a. Gerhard
Schjelderups (1859-1933)
symfoniske dikt ”Brand”
og Arvid Klevens
(1899-1929) ”Symfonisk
Fantasi”, restaurert
av Robert Rønnes. Av
komponisten Hjalmar
Borgstrøm (1864-1925) er
det kommet til ti nye titler
og av Johannes Haarklou
(1847-1925) femten. Alle
disse komponistene var
betydelige i sin samtid,
og begynner nå å få sin
renessanse etter lang tid
i glemselen. Katalogen
”Norsk orkestermusikk”
av 2007 er dermed å
anse som en viktig
opptakt til det nystartede
Musikkarv-prosjektet.

Noen utvalgte satsinger i 2007

Publisering av rytmisk musikk

I 2007 ble det utviklet
planer for etablering
av en permanent
publiseringstjeneste
for noter og tekster
av komponister og
tekstforfattere som
arbeider med jazz,
populærmusikk og
folkemusikk. MIC
er dermed det første
musikkinformasjonssenter
som vil publisere
notebasert musikk i alle
musikksjangere. Verk
som leveres til MIC vil
bli registrert, katalogisert,
digitalisert og publisert
på nett og – ved
bestilling – også på papir.
Publiserte verk vil også
bli gjort til gjenstand for
senterets informasjon og
promotering.
På samme måte som
for kunstmusikken, er
det svært lite av den
komponerte musikken
innenfor de rytmiske
sjangrene som gis ut på
kommersielle forlag. Dette
innebærer at mye musikk
av høy kvalitet som
skrives av komponistene
og tekstforfatterne som
er eller kunne vært
organisert i NOPA, ikke
er tilgjengelig og derfor
i liten grad blir fremført.
Det er kulturelt og
kulturpolitisk viktig at
en sidestiller sjangrene
også når det gjelder
publisering. MICs nye

publiseringstjeneste
vil kunne bli en ny
kilde til inntekter for
opphavspersonene.
Den vil være operativ
fra og med høsten
2008. Komponister og
tekstforfattere som ønsker
det, skal kunne inngå
individuelle avtaler om å
levere sine manuskripter
for publisering. De kan
selv bestemme prisen på
verket. MIC vil stå for
både tilrettelegging for

Norsk Noteservice AS,
utviklet en modell og en
pilot for publisering av
populærmusikalske verk
for nedlasting via nettbtikken musikkonline.no.
Parallelt med dette tok
styret i MIC beslutningen
om å opprette en ny
stilling i Arkiv- og produksjonsavdelingen med
hovedansvar for å bygge
opp og drive tjenesten for
de rytmiske sjangrene.
Samtidig ble det igangsatt

Det er kulturelt og
kulturpolitisk viktig
at en sidestiller
sjangrene

arbeid med planlegging
av en egen søke- og
nedlastingstjeneste for
tekster og noter på MICs
hjemmeside. Denne skal
kunne formidle verk i alle
sjangere, kategorier og
formater.
Tjenesten vil innebære
at MIC – for de rytmiske
sjangrene som for kunstmusikken – publiserer
verk som ikke allerede
er utgitt på forlag. Nedlastingstjenesten på
nett vil imidlertid også
være tilgjengelig for
musikkforlagene.

publisering og avregning
for nedlastinger.
Innsamling av jazz-verk
for større besetninger
dannet opptakten til
arbeidet med den nye
tjenesten. Slike verk
er nå integrert i MICs
manuskriptsamling
og notekatalog. Neste
steg på veien var det
såkalte Låtprosjektet,
hvor stiftelsen i 2007,
sammen med NOPA,
Phonofile AS og forlaget
Ole Ivars og D.D.E. har begge fått publisert noter på musikkonline.no
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Noen utvalgte satsinger i 2007

Repertoar for utdanning

Siden studiestart 2006
har MIC hatt en serie
med utstillinger over
nytt, norsk repertoar i
biblioteket til Norges
musikkhøgskole.
Hensikten er å komme
med nye impulser til både
lærere og studenter. I
løpet av 2007 har det vært
utstillinger med både ny
og til dels litt eldre, men
lite kjent norsk musikk
for treblåsere, slagverk
og kammermusikk, i

meddele, og de innspill
de har kommet med har
gjort disse møtene nyttige
også for MIC.
Utstillingene er kommet
til på initiativ av
musikkhøgskolens rektor
Eirik Birkeland, som et
ledd i skolens planer
med å fornye repertoaret
både i undervisningen
og ved skolens konserter.
Utvalget av verk til
utstillingene gjøres av

bibliotek inn alt det de
mangler av det utstilte
materialet.
Planen for ”Repertoar
for utdanning” er
at utstillingene og
presentasjonene etter
hvert skal tilbys de andre
musikkutdanningsinstitusjonene i landet.

Hensikten er å komme med
nye impulser til både lærere
og studenter
tillegg til en beregnet på
kor- og orkesterdirigenter.
Utstillingenes varighet
har vært fra to til fem
måneder.
I forbindelse med
utstillingene har MIC
også gitt presentasjoner
av en del av verkene
for lærerne i de ulike
fagseksjonene. Blant
Norges musikkhøgskoles
lærere finnes landets
fremste musikere, hvorav
flere har vært aktive
bestillere og utøvere av
ny norsk musikk. De
erfaringer de har kunnet

MIC i samarbeid med
Musikkhøgskolens lærere.
Verkene presenteres
både i form av noter og,
så langt det er mulig,
innspillinger. MIC kan
bl.a. stille til rådighet
lyttekopier av opptak som
ikke finnes på CD.
Så lenge utstillingene
står følges de opp med
kampanjepris på 50%
på de aktuelle notene,
både på MICs egne
noter og på de fleste
forlagsutgivelsene.
I tillegg kjøper
musikkhøgskolens
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Fremføringer i 2007 med leiemateriale fra MIC

MIC har i løpet av året levert notemateriale til 77
verker, hvorav 13 urfremføringer

Alterhaug, Bjørn
Apollyon, Nicolay
Asheim, Nils Henrik
Brevik, Tor
Brevik, Tor
Brevik, Tor
Buene, Eivind
Buene, Eivind
Buene, Eivind
Buene, Eivind
Bull, Ole
Evensen, Bernt K.
Grenager, Lene
Grieg, E../Söderlind, R.
Grieg, E./Flem, Kjell
Grieg, E./Flem, Kjell
Grieg, E./Söderlind, R.
Grieg, E./Söderlind, R.
Grieg, E./Söderlind, R.
Grieg, E./Söderlind, R.
Grieg, E./Söderlind, R.
Grieg, E./Tveitt, G.
Grieg, Edv./Tveitt, G.
Grieg, Edv./Tveitt, G.
Grieg, Edvard
Grieg, Edvard
Hagen, Lars Petter
Husby, Kaare Dyvik
Hvoslef, Ketil
Iberg, Helge
Irgens-Jensen, Ludvig
Irgens-Jensen, Ludvig
Irgens-Jensen, Ludvig
Janson, Alfred
Janson, Alfred
Jordan, Sverre
Karlsen, Kjell Mørk
Kleiberg, Ståle
Kleiberg, Ståle
Kleiberg, Ståle
Kleiberg, Ståle
Kruse, Bjørn
Kvam, Oddvar S.
Matre, Ørjan
Matre, Ørjan

ET STYKKE MUSIKK TIL FEST OG ETTERTANKE
KAMMERKONZERT
CHASE FOR STRING ORCHESTRA
KONSERT FOR BRATSJ OG ORKESTER
SINFONIA BREVIK
SYKLUS
LANGSAM UND SCHMACHTEND
POSSIBLE CITIES
SANGER FRA “September”
STILLEBEN
ERINDRINGER FRA HAVANNAH
MUSIK FÜR JOHANNA
NATURUM NON FACIT SALTUM
SECHS DEUTSCHE LIEDER, OP. 48
HAUGTUSSA
HAUGTUSSA
“I blåbær-lid” fra HAUGTUSSA
10 SONGAR (utdrag)
10 SONGAR (utdrag)
10 SONGAR (utdrag)
SECHS DEUTSCHE LIEDER, OP. 48
BALLADE
BALLADE
BALLADE
KLOKKEKLANG
KLOKKEKLANG
NR 610 - Schematic Studies...
MÖBIUS’ BAND II
CONCERTO FOR VIOLA AND ORCHESTRA
DROMO-DANCE FOR VIOLIN AND STRING ORCH.
PASTORALE RELIGIOSO
RONDO MARZIALE
SINFONIA
EN BIBELHISTORIE
NORSK DANS
FESTFORSPILL, OP. 46
DAUGHTER OF JEPHTHAH
CONCERTO FOR DOUBLE BASS AND ORCH.
LAMENTO TIL CISSI KLEINS MINNE
REQUIEM
REQUIEM
OUVERTURE
EPISODES FOR STRING ORCHESTRA
ATTEMPTED BIRDHOUSE 2.1
ECHO IMPRINTS
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Sortland Kultursk./Lofoten & Vesterålen Ork.
Norges Musikkhøgskole (urframf.)
Oslo Sinfonietta, Ultima-festivalen
Follo Kammerorkester
Follo Kammerorkester
Follo Kammerorkester
Camerata Nordica (5 fremf. i Sverige)
Cikada (WDR, Köln)
Kristiansand Symf.ork./Tromsø Symf.ork.
Det Norske Kammerorkester (urframf. +turne i D/CH)
Ung Symfoni
Minsk Kammerorkester, CD-innspilling
Östgöta Blåsarsymfoniker (urframf.)
Vietnam National Symphony Orchestra, Hanoi
Polska Baltiska Philharmonia i Ggansk
Witold Lutoslawski Philharmonia, Wroclaw
Gjøvik Byorkester
Stavanger Symfoniorkester
Sandnes Orkesterforening
Namdal Symfoniorkester
Sofia Philharmonic Orchestra
Oslo Filharmoniske Orkester
Sveriges Radios Symfoniorkester (EBU-sending)
Tammerfors Filharmoniska Orkester
Trondheim Symfoniorkester
Lake Placid Sinfonietta
Bodø Sinfonietta, Ultima-festivalen
Toneheim folkehøgskole
Bergen Filharmoniske Orkester (urframf.)
Det Norske Kammerork., (urframf.) (Ultima)
Universitetet i Stavanger
Trondheim Symfoniorkester (CD-innspilling)
Trondheim Symfoniorkester (CD-innspilling)
Oslo Sinfonietta (urframf.)
Gävle Symfoniorkester
Ung Symfoni
Oslo Symfoniorkester (urframf.)
Trondheim Symfoniorkester (CD-innspilling)
Witold Lutoslawski Philharmonia, Wroclaw
Collegium Musicum, Bergen
Stavanger Symfoniorkester
Oslo Filharmoniske Orkester (urframf.)
Minsk Kammerorkester, CD-innspilling
Bergen Filharmoniske Orkester
Ed. Bärenreiter Praha / Northbohemian Philharm.

Matre, Ørjan
Matre, Ørjan
Ness, Jon Øivind
Ratkje, Maja SK
Ratkje, Maja SK
Ratkje, Maja SK
Ratkje, Maja SK
Schjelderup, Gerhard
Schjelderup, Gerhard
Thommessen, Olav A.
Thommessen, Olav A.
Thommessen, Olav A.
Thommessen, Olav A.
Thommessen, Olav A.
Thommessen, Olav A.
Thoresen, Lasse
Thoresen, Lasse
Thoresen, Lasse
Thoresen, Lasse
Thoresen, Lasse
Thoresen, Lasse
Tveitt, Geirr
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Åm, Magnar
Åm, Magnar
Åm, Magnar

FOUR MINIATURES
ATEM FOR ENSEMBLE
GIST
CONCERTO FOR VOICE (MOODS IIIB)
CONCERTO FOR VOICE (MOODS IIIB)
CONCERTO FOR VOICE (MOODS IIIB)
CONCERTO FOR VOICE (MOODS IIIB)
BRAND
SYMPHONY NO. 2
CORELLI-MASKIN
CORELLI-MASKIN
MAKROFANTASI OVER GRIEGS A-MOLL
MAKROFANTASI OVER GRIEGS A-MOLL
THE PHANTOM OF LIGHT
VEVET AV LENGSEL
EMERGENCE
LØP, LOKK OG LINJAR (utdrag)
LØP, LOKK OG LINJAR (utdrag)
TRANSITION
EMERGENCE
RETTFERDIGHETENS SOL
SJU SIVLE-SONGAR
ODYSSÉ
ODYSSÉ
REFLEKS fragment og refleksjonar
TJAT
TJAT
TROLL
TROLL
DET ER’KJE SNØEN SOM FELL...
GOD’S I’S
OG LET BÅTEN GLI STILLE UT

Kgl. norsk generalkonsulatet St. Petersburg
Kristiansand Symfoniorkester (urframf.)
Ilios-festivalen / FMKN
Klangforum Wien / Impuls, Graz (urframf.)
Klangforum Wien / Konzerthaus Wien
Oslo Sinfonietta, Ultima-festivalen
Oslo Sinfonietta/Kongsberg Jazzfestival
Trondheim Symfoniorkester (CD-innspilling)
Trondheim Symfoniorkester (CD-innspilling)
Oslo Filharmoniske Orkester Oslo/Arendal
Risør Kammermusikkfest
Bergen Filharmoniske Orkester
Kristiansand Symfoniorkester
Kristiansand Blåseensemble
Risør Kammermusikkfest
Bergen Filharmoniske Orkester
NRK/Kringkastingsorkesteret
Norges Musikkhøgskole
Opéra de Rouen Haute-Normandie
Bergen Filharmoniske Orkester (m. CD-innsp.)
Bergen Filharmoniske Orkester (m. CD-innsp.)
Orkesteret Fossegrimen
BIT 20 Ensemble (Avgarde)
Göteborgs Symfoniker
Orkester Norden (Turne i N og S) (urframf.)
Bergen Filharmoniske Orkester (turne)
Bergen Filharmoniske Orkester, USA-turne
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Filharmoniske Orkester (urframf.)
Stavanger Symfoniorkester, Tysklands-turne
Bjørgvin Kirkemusikk (urframf.)
Høgskulen i Volda
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Styrets årsberetning

Formalia/regnskap
Etter styrets oppfatning
gir det framlagte
årsregnskap, med
tilhørende noter,
fyllestgjørende
informasjon om
driften av stiftelsen
Musikkinformasjonssenteret
ved årsskiftet.
Regnskapet for 2007 viser
et positivt resultat på kr.
53 966 som overføres til
annen egenkapital.
I 2007 hadde MIC
følgende styre:
Styreleder
Elef Nesheim
Fra FONO
– Foreningen norske
plateselskaper
Larry Bringsjord, medlem
Erling Andersen,
varamedlem
Fra MFO
- Musikernes
fellesorganisasjon
Arnfinn Bjerkestrand,
medlem
Renée Rasmussen,
varamedlem
Fra NOPA
– Foreningen norske
komponister og
tekstforfattere
Jacob Young, medlem
Bendik Hofseth,
varamedlem

Fra NKF
- Norsk
komponistforening
Asbjørn Schaathun,
medlem
Hege Imerslund,
varamedlem
Fra Rikskonsertene
Helge Skansen, medlem
Åse Kleveland,
varamedlem
Ansattes representant
Hilde Holbæk-Hanssen,
medlem
Camilla Oppegaard,
varamedlem
Det ble avholdt seks
styremøter og ett
styreseminar i 2007. Styret
behandlet i alt 61 saker.
Administrasjonen har
utarbeidet årsmelding
og årsregnskap for 2007.
Budsjettsøknad om
driftsmidler for 2008
ble sendt Kultur- og
kirkedepartementet innen
fristen 31. mars.
MIC var i 2007 lokalisert
i Nasjonalbibliotekets
bygning i Henrik
Ibsensgate 110 i Oslo og
på Kulturhuset Verftet,
Georgernes Verft 12 i
Bergen.
Ved utgangen av året
sysselsatte Stiftelsen
MIC 12,4 årsverk. Det
var i tillegg 4 personer
engasjert i midlertidige
16

stillinger eller innleid
som frilansere. Disse
var en frilansjournalist i
40 % stilling til styrking
av kapasiteten på
den engelskspråklige
nyhetssiden mic.
no/english, en frilans
musikkfaglig rådgiver i
20 % stilling til stiftelsens
kunnskapsformidling,
en prosjektleder i 100
% stilling i 5 måneder
til ”Låtprosjektet” - et
forprosjekt for MICs
arbeid med innsamling av
noter og tekster innenfor
rytmiske sjangere - og
en person i midlertidig
stilling til oppdatering av
MICs artisthjelp.

Stiftelsen har som mål å
være en arbeidsplass der
det råder full likestilling
mellom kvinner og
menn. Stiftelsen har
innarbeidet retningslinjer
som tar sikte på at
det ikke forekommer
forskjellsbehandling
grunnet kjønn. Av de til
sammen 16 personene
i engasjement og faste
stillinger var 8 kvinner.
Etter styrets vurdering er
arbeidsmiljøet i stiftelsen
godt. Stiftelsen fører i
henhold til gjeldende
regler, oversikt over
sykefraværet blant de

by:larm 2007

6 personer. MIC eier 34
prosent av aksjene i hvert
av selskapene. MIC solgte
sine aksjer i Music Export
Norway AS i 2007.

ansatte. Sykefraværet
i 2007 var på totalt 6,4
% mot 14.1 % i 2006.
Av totalen utgjør
sykemeldt fravær 3,7
% og fravær relatert til
syke barn 1 %. 1,7 %
er egenmeldt fravær.
Administrasjonen følger
opp de ansatte som er
syke telefonisk, men også
med oppfølgingssamtaler

og med råd og hjelp.
De ansatte har tilgang
til husets treningssal.
I 2007 engasjerte MIC
en yogainstruktør som
underviste de ansatte en
time pr uke.
Det har ikke vært
personskader eller
ulykker av noen art i 2007.
Virksomheten forurenser

ikke det ytre miljø.
Selskapene MIC Media
AS og MIC Innovasjon
AS arbeider for å
realisere stiftelsens mål
om økt bruk av norsk
musikk gjennom å tilby
markedsrelaterte tjenester.
Begge er lokalisert til
Bergen og sysselsatte i
2007 5 årsverk fordelt på
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Styret konstaterer
at MICs satsinger er
gjennomført på en god
måte i 2007. Stiftelsen
har pr. 31.12.2007 en
stiftelseskapital på kr.
100 000 og egenkapital
på kr. 350 526. Etter
styrets vurdering er
forutsetningen om
fortsatt drift til stede,
og regnskapet for 2007
er satt opp under denne
forutsetning. Stiftelsen
har ikke hatt utgifter til
forskning og utvikling i
næringsøyemed i 2007.
Styret takker samtlige
bidragsytere,
samarbeidspartnere og
ansatte for deres innsats
og engasjement for MIC i
løpet av 2007.
Oslo, 12. februar 2008
Styret i Stiftelsen
Musikkinformasjonssenteret

Resultatregnskap 01.januar - 31. desember 2007

NOTE	2007	2006
DRIFTSINNTEKTER
Driftsstøtte stat
8 131 000
7 833 000
Annen offentlig støtte
1 922 337
2 498 674
Støtte fra andre
275 000
15 326
Overført ubrukte prosjektmidler til neste år
8
-166 397
-158 054
Overført ubrukte prosjektmidler fra forrige år
8
158 054
448 674
Egeninntekter
454 162
501 348
Refusjoner
87 789
132 022
Andre inntekter
86 648
87 201
SUM NETTO DRIFTSINNTEKTER		10 948 592	11 358 192
DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader
5
Avskrivninger
2
Kontor- og adm.kostnader
Andre driftskostnader
5,9
SUM DRIFTSKOSTNADER			
			
DRIFTSRESULTAT			

-7 241 344
-93 547
-1 135 807
-2 530 448
-11 001 147	

-8 210 723
-149 169
-2 193 354
-715 046
-11 268 292

-52 554	89 900

FINANSPOSTER
Renteinnntekter
106 740
62 815
Rentekostnader
-124
-831
Finanskostnader
-97
-125
SUM FINANSPOSTER			106 520	61 859
			
RESULTAT			53 966	151 759
			
OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital 6
53 966
151 759
SUM OVERFØRINGER			53 966	151 759
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Balanse 31. desember 2007

EIENDELER		

NOTE	2007	2006

ANLEGGSMIDLER
VARIGE DRIFTSMIDLER
Inventar, kontormaskiner, driftsløsøre
2
42 243
72 425
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		42 243	72 425
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Aksjer
3
0
3 000
Aksjer i tilknyttet selskap
3
220 000
220 000
Langsiktige fordringer
1
800
800
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		220 800	223 800
SUM ANLEGGSMIDLER			263 043	296 225
OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Kundefordringer
1
33 886
87 033
Andre fordringer
1
256 021
247 924
SUM FORDRINGER			289 906	334 957
BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE
Bankinnskudd, kontanter
4
1 635 772
2 417 836
SUM BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE		1 635 772	2 417 836
SUM OMLØPSMIDLER			1 925 679	2 752 793
			
SUM EIENDELER			2 188 721	3 049 018
			
EGENKAPITAL OG GJELD			
			
EGENKAPITAL
Grunnkapital
100 000
100 000
Annen egenkapital
350 526
296 560
SUM EGENKAPITAL		6	450 526	396 560
			
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner
0
0
Leverandørgjeld
407 696
540 443
Skyldige off. avgifter
481 923
540 494
Ubrukte prosjektmidler
8
166 397
158 054
Avsetning til pensjonsforpliktelser
50 000
70 000
Øvrig kortsiktig gjeld
632 180
1 343 468
SUM KORTSIKTIG GJELD			1 738 196	2 652 458
SUM GJELD		1	1 738 196	2 652 458
			
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 188 721	3 049 018
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Noter til regnskapet

NOTE 1: Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Utestående fordringer:
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for mulig tap.
Av utestående fordringer har kr 800 forfall senere enn ett år etter regnskapsårets utgang.
Gjeld:
Ingen del av gjelden har forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang.
Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring:
Transaksjonsprinsippet er lagt til grunn for regnskapsføring og måling. Inntektene er resultatført når de er opptjent,
og utgiftene er kostnadsført i samme periode som den tilhørende inntekt.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler:
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er
vurdert til anskaffelseskost, men nedskrevet til virkelig verdi når verdiforfallet forventes ikke å være forbigående.
Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Varige driftsmidler:
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger.
Obligatorisk tjenestepensjon:
Stiftelsen er pliktig til å ha tjenstepensjon under gjeldende regler, og oppfyller lovkravene.
NOTE 2: Varige driftsmidler	2007
Anleggsmidler:
Anskaffelseskost
Tilgang 2007
Utrangering
Anskaffelseskost

01.01.2007
31.12.2007

447 545
63 365
447 545
63 365

Akkumulert avskrivning pr.
Balanseført verdi pr

31.12.2007
31.12.2007

21 122
42 243

Årets ordinære avskrivninger
Sats for avskrivninger

93 547
10-33,33 %
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NOTE 3: Aksjer og andeler
Posten aksjer vedrører følgende poster:
Aksjer i tilknyttet selskap:
Mic Media AS
Mic Innovasjon AS
Sum

110 000
110 000
220 000

Stiftelsen Musikkinformasjonssenteret eier 1000 av 2940 aksjer i Mic Media AS og Mic Innovasjon AS.
Dette utgjør 34 % i hvert av selskapene.
Mic Innovasjon AS hadde i 2007 et negativt resultat på kr 77 556 og en bokført egenkapital på kr 828 011.
Mic Media AS hadde i 2007 et negativt resultat på kr 581 928 og en bokført egenkapital på kr 321 447.
Det er i 2007 solgt aksjepost pålydende kr 3000 i Music Export Norway AS.
Aksjene er i regnskapet vurdert til kostpris.
NOTE 4: Bundne midler
Av innestående på bank utgjør kr. 253 443 bundne skattetrekksmidler.
NOTE 5: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.		
Lønnskostnader består av følgende poster:		2007	2006
Lønninger, honorarer mv
Folketrygdavgift
Refusjon lønn
Pensjonskostnader
Andre lønnskostnader
Sum lønnskostnader
Godtgjørelser :
Daglig leder, lønn
Annen godtgjørelse
Styret
Gjennomsnittlig antall ansatte:

5 682 210
736 180
-74 342
789 587
107 710
7 241 344

7 051 409
862 634
-392 080
613 163
75 596
8 210 723

2007
655 905
1 331
52 000

2006
629 235
6 565
49 663

2007
12,4

2006
14

I 2007 utgjorde 6 av 12 ansatte kvinner.
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Revisor:
Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør kr. 43 750. Her utgjør honorar for bistand kr. 20 000.
Dette inkluderer også revisjon av prosjektregnskapene til Musikkinformasjonssenteret.
Beløpet er inklusive merverdiavgift.
NOTE 6: Egenkapital
Sum egenkapital
pr. 31.12.2006
Årets resultat
pr. 31.12.2007

396 560
53 966
450 526

NOTE 7: Pensjonsordning
Musikkinformasjonssenteret har en kollektiv pensjonsordning som i 2007 omfattet 16 personer.
Balanseføring er ikke foretatt i regnskapet.
Årets pensjonspremie utgjør kr 732 112.
I 2007 er det betalt premie og innbetalt på premiefond slik at kostnadene i regnskapet er kr 633 798 hensyntatt
ansattes egenandel.  I tillegg er det avsatt til innbetaling på pensjonspremiefond kr 50 000.
Ved årets slutt utgjør pensjonspremiefondet kr. 234 501.
NOTE 8: Prosjektmidler
Prosjektmidler overført fra 2007 til 2008 utgjør kr. 166 397. Fordelingen er som følger:
Musikk og kjønn
Kaleidofon (utstilling / omstilling)
Norsk musikkarv
Intro
Sum
NOTE 9: Andre driftskostnader
Det er i 2007 overført tilskudd til Mic Media AS med kr 1.536 040.
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2007	2006
0
99 940
47 689
34 732
100 000
0
18 709
23 382
166 397
158 054
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MIC Music Information Centre Norway
Annual Report 2007

It is the Board of Directors
stated opinion that the
presented accounts
with the appurtenant
annotations present
satisfactory information
regarding management
operations at the MIC
Music Information Centre
Norway foundation at
the turn of the year. The
2007 accounts provide
a surplus amounting to
NOK 53 966 which is
added to the institution’s
equity capital. At the turn
of the year, the Music
Information Centre
Norway’s Board of
Directors consisted of the
following representatives:
Director of the Board:
Elef Nesheim, chair
FONO – Norwegian
Independent Record
Producers’ Association
(NIRPA)
Larry Bringsjord, member
Erling Andersen, deputy
representative
MFO – Norwegian
Musicians’ Union
Arnfinn Bjerkestrand,
member
Renée Rasmussen, deputy
representative
NOPA – Society of
Composers and Lyricists
Jacob Young, member
Bendik Hofset, deputy
representative

Norwegian Society of
Composers
Asbjørn Schaathun,
member
Hege Imerslund, deputy
representative
Rikskonsertene
– Norwegian Concert
Institute
Helge Skansen, member
Åse Kleveland, deputy
representative
Representatives of MIC’s
employees
Hilde Holbæk-Hanssen,
member
Camilla Oppegaard,
deputy representative
MICs offices are presently
located in the building of
the National Library of
Norway in Oslo’s Henrik
Ibsens gate 110 and with
a subsidiary branch in
Bergen’s Kulturhuset
Bergen, Georgenes Verft
12.
At the turn of the year,
the permanent, full-time
work force counted 12
employees. In addition to
these staffers, 4 persons
have been hired on
a temporary basis or
recruited as freelancers.
This work force includes
one freelance journalist
working on a 40% basis,
contributing to MIC’s
English web-site mic.
no/english one freelance
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adviser working on a
20% basis focusing on
development of the
centre’s educational
strategies, one project
leader working fulltime for five months
on a project dubbed
“The Tune Project”
– a pre-project aimed at
developing MIC’s services
on collection of popular
music scores and lyrics,
and lastly, one person
assigned on temporary
basis in order to update
and maintain MIC’s
music industry directory.
MIC operations in 2007
2007 saw MIC’s board
developing a new strategy
for the foundation and
its subsidiary companies.
MIC’s national and
international informationand promotion tasks
were in 2007 primarily
fulfilled through various
web-based services, by
being present at trade
fairs and festivals, by
implementation of a
number of projects, by
responding to direct
inquires from users and
last but not least through
distribution of scores and
CDs.
MIC web-services offered
in 2007 included the
Norwegian-language

Ballade.no news/debate
site, the English language
mic.no/english site
and the centre’s mic.no
portal. mic.no contains an
music industry directory
with more than 10 000
listings, MIC’s artist
support which offers
help and advice for
aspiring musicians and
bands, the educational
web-based tool
Kaleidofon.no, festival
and concert calendar, a
searchable catalogue of
contemporary and jazz
scores as well as a music
download service. In the
autumn of 2007, MIC also
began testing web-TV
solutions for its web sites
with video news reports
and interviews. Last year
saw a considerable work
effort put down in order
to update and develop
MIC’s web-services.
During 2007, MIC was
represented at the
following trade fairs and
festivals IAJE in New
York, Midem in Cannes,
by:Larm in Trondheim,
“Norwegian Week” in
Vienna, Prague Premieres
in Prague, Musikmesse
Frankfurt, London Calling
in London, Nordic Music
Days in Norrköping,
The Bergen International
Festival, Popkomm in
Berlin, Folkelarm in Oslo,
Warsaw Autumn in

Warsaw, the Øya Festival
in Oslo, Womex in Sevilla
and the Ultima Festival in
Oslo.
Among the many
information projects
implemented by MIC
(and eventual project
partners) during 2007
one could mention
publishing of a new
catalogue for Norwegian
orchestral works,
further development of
Kaleidofon, focus on the
composers of the “IntroComposer” promotional
project, development of
Norwegian contemporary
samplers, development
of new modules for the
project “Repertoire for
education”, participation
to the Ultima Festival’s
project which focuses
on development of the
Vietnamese music scene
as well as providing
articles and updates to
the web-site This Is Music
From Norway.
During the year, MIC
has maintained direct
contact with a wide
range of representatives
from the domestic as
well as the international
music scene as a result
of inquires directed to
the centre. The inquires
partly cover general
information activities
regarding works,

musicians, composers,
institutions or companies
but also various forms
of assistance regarding
programming of events,
performance issues, tours
etc.
2007 saw MIC continuing
to administer the
international distribution
of releases purchased by
the Arts Council Norway
through its Purchasing
Program For New
Norwegian Phonograms.
During 2007 app. 35 000
CDs were distributed to
245 recipients in more
than 50 countries. 2007
also saw an evaluation
of the recipients being
carried out, an evaluation
that resulted in a report
which lists a number of
efforts needed in order
to facilitate better and
more efficient distribution
of the program’s CD
packages.
In 2007, MIC’s production
and archive department
supplied performance
materials for 77
performances of works
for orchestras and larger
ensembles throughout
the world. Out of
these performances, 13
were premieres. The
production and archive
department prepared
parts for a total of 25
works.
At the turn of the year,

MIC’s collection of
original manuscripts
contained app. 7600
works. The collection of
reference works (12 600
works) and the audio
collection (9 920 works)
are available for the
public in the library/
study hall which MIC has
access to in collaboration
with the National Library
of Norway.
2007 saw 298 new works
registered, out of which
81 were published
works. A number of
new composers chose to
register their works with
MIC. The audio collection
was augmented with an
additional 158 titles.
New works added to the
collection were digitized
continuously last year,
and the entire manuscript
archive is now fully
digitized.
One of 2007’s main
initiatives was the
establishment of the socalled “Tune Project”. The
project was a cooperation
between MIC, NOPA,
Phonofile and publishers
Norsk Noteservice AS.
The aim of the project
was to develop plans
for a permanent service
for digital downloads
of scores and lyrics to
popular music tracks. As
part of the project, a pilot
was developed which
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demonstrated how a
possible download model
using the musiconline.no
portal could be utilized.
The pilot featured 150
works which could be
downloaded. The project
was finalized through a
report which constitutes
the foundation for a
permanent service for
popular music publishing
by MIC Norway.
The autumn of 2007
saw MIC initiating to
a new project dubbed
the “Musical Heritage”
project. The beginning
of the project came
when the centre invited
representatives from
orchestras and ensembles,
music archives and
libraries, the Norwegian
Broadcasting Corporation,
universities, composers,
conductors and music
publishers to a seminar
held in Oslo. The seminar
represented the start of a
process which is to lead
up to a national plan
for conservation and
preservation of classical
Norwegian works.
The plan is to identify
areas of priority within
research, restoration and
publishing of historically
significant musical works.
The plan is also to discuss
and identify needs for
educational and research
initiatives and to suggest

2007 saw MIC continuing
its focus on education
for various players on
the Norwegian music
scene. Over the course
of the year, MIC held
classes and lectures for
students, a one-day
seminar for the Ministry
of Foreign Affairs’
diplomat aspirants, an
info-brief for MFA local
staff, two seminars on
Norwegian music export
(ExportAmbition09), one
seminar and one open
meeting commemorating
the centenary of Grieg’s
death, one seminar
themed “Popular music
as art”, one conference
on music and gender
and one seminar in held
in collaboration with the
Open Form Festival.
On behalf of by:Larm,
MIC has also assumed
the role as the contractor
for Agder Research’s
mapping of the value of
Norwegian music export.
In addition to this, MICs
employees held a number
of key note speeches, talks
and lectures during 2007.

MIC administers the
MFA’s travel support
program for Norwegian
musician’s touring
activities abroad and
the support program for
cultural exchange with
countries in the Southern
Hemisphere. In 2007 three
rounds of allotments for
each support program
were held. A total of
326 applications for
travel support were
submitted, out of which
150 were granted funds.
In total, the submitted
applications amounted
to NOK 11 987 426 while
the committee allocated
grants of NOK 1 752 000.
For the support program
for cultural exchange
with countries in the
Southern Hemisphere,
52 applications were
submitted out of which 22
were granted with funds.
The total application
amount was 3 257 838
while the allocated
grants totaled 572 000.
In order to make the
administration of the
program more efficient
and more user-friendly,
MIC unveiled the new
application portal stikk.no
in 2007. Stikk.no has been
developed with support
from the Ministry of
Foreign Affairs.
MIC is an active
participant in a number
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of domestic and
international networks
and forums. Two of
the most important
forums are IAMIC
and NORDMIC, the
international and Nordic
associations of music
information centers.
Both organizations’
main aims aim is to
support dissemination
of music, musicians
and music information
across borders. In 2007,
the Nordic centers
worked together closely
on development of
joint projects, on joint
promotional offensives
and on initiatives tied
to cultural policy in the
Nordics as well as in the
EU/EEC.
In order to increase
the utilization of the
many resources on the
domestic music scene

Elef Nesheim

an ideal distribution
of the project’s various
tasks such as physical
conservation of
scores, publishing and
dissemination of the
historically significant
works.

and its industry, MIC’s
market department has
in 2007 continued its
development of activities
and infrastructures which
in turn can manifest
themselves as concrete
projects for MIC’s two
Bergen-based companies.
One of 2007’s main
activities has been the
establishment of an
investment fund for the
music industry based out
of Bergen – the first of its
kind in Norway.
The Board of Directors
would like to thank MIC’s
staff, all contributors
and partners for their
commitment and efforts
presented during 2007.

Oslo, 12th of February
2008

MIC hadde følgende ansatte i 2007:

Arkiv og produksjonsavdelingen
Torkild Hansen
Karen Rygh
Margrethe S. Bue
Frank Trevor Nordensten

Arkiv- og produksjonssjef
Bibliotekar
Produksjonssekretær
Digital musikknotasjon

Informasjonsavdelingen
Aslak Oppebøen
Hilde Holbæk-Hanssen
Tomas Lauvland Pettersen

Informasjonssjef
Seniorrådgiver
Informasjonskonsulent / Redaktør mic.no/english

Markedsavdelingen
Hallgeir Isdahl

Markedsdirektør

Administrasjonsavdelingen
Svein Bjørkås
Lisbeth Risnes
Camilla Oppegaard
Karoline Røed Tønnesen

Direktør
Administrasjonssjef
Administrasjonskonsulent
Resepsjonist

Andre fast tilknyttede medarbeidere
Ingrid Røynesdal
Christian Lysvåg
Line Endresen
Anders Odden

Rådgiver
Journalist mic.no/english
Prosjektleder Låtprosjektet
Revidering av MICs artisthjelp

MIC Media AS (egen enhet)
Sture Bjørseth
Arvid Skancke-Knutsen
Carl Kristian Johansen
Knut Steen
Bjørn Hammershaug
Ida Habbestad
Hild Borchgrevink

Leder annonseseksjonen
Radaktør ballade.no
Journalist / Redaktør ballade.no (f.o.m. juni)
Prosjektkoordinator
Journalist ballade.no
Prosjektleder / Journalist
Prosjektleder / Journalist
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MIC
Norsk musikkinformasjon
Music Information Centre Norway
Henrik Ibsens gate 110
P.b. 2674 Solli, 0203 Oslo
Telefon: +47 2327 6300
www.mic.no
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