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Musikkinformasjonssenteret
MIC har som formål å bidra til
økt sirkulasjon av norsk musikk
nasjonalt og internasjonalt. Vi er
gjennom dette formålet forpliktet
til å yte tjenester med relevans
for alle profesjonelle aktører
i musikklivet – komponister,
tekstforfattere, musikere, band,
ensembler, institusjoner og bedrifter. Virkefeltet omfatter musikk
av alle sjangere og stiler. Senteret
forvalter et kulturelt ansvar for
at alle typer musikalske ytringer
– smale og brede, populære og
upopulære – blir gjort kjent,
tilgjengelig og spillbar.
MICs viktigste arbeidsoppgaver er knyttet til informasjon
og promotering og til å framstille
og formidle musikkverk i form av
noter og innspillinger. Informasjons- og promoteringsarbeidet
skjer både i Norge og internasjonalt, på nett, gjennom prosjekter
og ved tilstedeværelse på en
rekke relevante arenaer. MIC tar
imot, katalogiserer, digitaliserer,
produserer og distribuerer noter
innenfor kunstmusikk og jazz. Vi
forvalter manuskript- og lydsamlinger som er av uvurderlig verdi
både for samtidens og framtidens musikkliv. I 2006 satte vi i
gang planlegging av tilsvarende
verkrelaterte oppgaver innenfor
pop, rock og tradisjonsmusikk.
Senteret ivaretar også en rekke
andre funksjoner for musikklivet
– oppgaver som spenner fra internasjonalt samarbeid, via kunnskapsformidling til forvaltning av
statlige tilskuddsordninger.
I denne 2006-rapporten
redegjøres det for bredden
i stiftelsens virksomhet.
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Da MIC ble opprettet i 1979,
var noteformidling av upublisert
kunstmusikk en viktig del av
virksomheten. Løpende endringer
i musikklivet har gjennom årene
bidratt til endringer også i MICs
oppgaver og arbeidsmåter.
Utviklingen i de estetiske kategoriene, framveksten av det moderne kulturforbruket, nyorienteringen mot internasjonalisering og
kulturell globalisering, utviklingen av digital produksjons- og
distribusjonsteknologi – slike
generelle forhold er med på å sette
nye, utfordrende dagsordener også
for MIC. Det er vår ambisjon
at de ytelsene vi bringer til torgs
skal ha kvalitet og relevans av
høyeste merke. Vi forsøker derfor
fortløpende å utvikle og fornye
både ideer, kompetanse, strategier,
metoder og redskaper.
Vi takker alle våre brukere og
samarbeidspartnere for gode og
aktive relasjoner i 2006. Takk
også til alle som har bidradd til å
skape sammenheng mellom MICs
ambisjoner og resultater!

Svein Bjørkås
Direktør
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MICs virksomhet – en oversikt

Informasjon og promotering
Musikkinformasjonssenterets
nasjonale og internasjonale
informasjons- og promoteringsarbeid ble i 2006 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 plater og noter.

både på dataskjerm og i utstillingsrom/gallerier. Utstillingen
gir både historisk og samtidig
informasjon i form av tekst, lyd
og bilder om norsk musikk
innenfor alle sjangere. I tillegg
til å være tilgjengelig via MICs
nettsider, ble utstillingen vist i
galleriet i Nasjonalbiblioteket
i Oslo og på Kulturhuset
USF Verftet i Bergen.

Tjenester på nett
Nettjenestene bestod i 2006 av
nettavisen ballade.no, den engelske nyhetssiden mic.no/english
og hjemmesiden mic.no.
Mic.no omfatter bransjeregister
med ca 10 000 oppføringer,
MICs artisthjelp med opplysnings-tjenester for nyetablerte
musikere og band, søkbar verkkatalog for kunstmusikk, festival- og
konsertkalender og nettbutikk for
lytting og nedlasting av innspilt
musikk. Bruken av nettjenestene
gikk betydelig opp i 2006.
Antallet unike brukere økte fra
2,7 millioner i 2005 til 3,9 millioner i 2006. Tallet på sidevisninger
gikk i samme periode opp fra 23
til 34 millioner. Det ble i løpet av
året lagt ned betydelig arbeidsinnsats i å oppdatere og videreutvikle
tjenestene.

MIC forvalter et
kulturelt ansvar for at
alle typer musikalske
ytringer, smale, brede,
populære og upopulære, blir gjort kjent.

Tilbudet på nett ble i 2006
styrket gjennom lanseringen av
to nye satsinger, MICLEX og
Kaleidofon. MICLEX er et nettbasert oppslagsverk om artister,
musikere, komponister, dirigenter, band, ensembler og orkestre.
Det kan søkes i mer enn 4 000
oppføringer, herunder 1 500 biograﬁer om artister og komponister
i alle sjangere. Kaleidofon er en
nettbasert utstilling som kan vises

Promoteringsaktiviteter
i Norge og andre land
MIC hadde i løpet av året 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, framføring,
turnering osv.
MIC var i løpet av 2006 representert på følgende messer
og festivaler: Midem i Cannes,
Festival Présences i Paris, by:
Larm i Tromsø, 2me Rencontre
du creation musicale i Nanterre,
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Musikmesse Frankfurt, Festspillene i Bergen, PopKomm i Berlin,
Øyafestivalen i Oslo, Womex i
Sevilla, Iceland Airwaves i
Reykjavik og Ultima i Oslo. Vi
var også vertskap for konsertene
i Ultima Ung-serien.
Senteret står for den internasjonale distribusjonen av platene
som kjøpes inn gjennom Norsk

kulturråds innkjøpsordning for
fonogrammer. I løpet av 2006 ble
det distribuert 137 CD-titler til
262 mottakere i 53 land. Platene
representerer alle sjangere. MIC
produserte engelske omtaler av
en rekke av platene. Disse er gjort
tilgjengelig på nett.
Informasjonsprosjekter
Blant informasjonsprosjektene
som ble etablert i løpet av året
bør også nevnes nysatsingen
”INTRO-komponist”, oppstarten av prosjektet ”Repertoar for
utdanning” og oppdateringen
av ”Nordic Instrumental Music”
– en amerikansk katalog over
nordisk musikk.
INTRO-komponist er et treårig
internasjonalt lanseringsprogram

for unge, norske komponister som
gjennomføres i regi av MIC og i
samarbeid med Rikskonsertenes
INTRO-musikerordning.
Prosjektet ”Repertoar for utdanning” er et nytt promoteringsprosjekt der MIC orienterer
lærere innenfor ulike faggrupper
ved Norges musikkhøgskole om
nytt, norsk repertoar. Det lages
samtidig utstillinger av partiturer,
innspillinger og annet relevant
materiale for studentene ved
høgskolen. Dette skjer i samarbeid med NMHs bibliotek.
Noter og lydmateriale kan lånes
i biblioteket eller bestilles til
sterkt reduserte priser. Prosjektet
presenterer verk for alle aktuelle
instrumentgrupper, og skal etter
hvert tilbys til andre musikkutdanningsinstitusjoner.
”Nordic Instrumental Music” er
et samarbeid mellom de nordiske
musikkinformasjonssentrene og
professor emeritus Marc Lammers
fra Gustavus Adolphus College,
USA. Lammers ga i 1991 ut en
katalog over nordisk musikk.
Katalogen er søkbar på nett.
I 2006 gikk de fem nordiske
musikkinformasjonssentrene
sammen om å søke midler til oppdatering av katalogen fra Nordisk
kulturfond. Arbeidet ble igangsatt
sommeren 2006. Den norske
delen av prosjektet førte til at 170
nye verk ble tatt inn i katalogen.
Samlinger, noteproduksjon
og bibliotekstjenester
Arkiv- og produksjonsavdelingen i
MIC leverte i 2006 notemateriell
til 86 framføringer av verk for orkestre og større ensembler i ulike
deler av verden. Av disse var 30
urframføringer. Senteret stod for

utskrift av stemmemateriale for til
sammen 27 verk.
Samlingen av originalmanuskripter bestod ved utgangen av
året av i overkant av 7 300 verk.
Referansesamlingen, som også
omfatter forlagsutgivelser
(12 300 verk), og lydsamlingen
(9 500 verk) er gjort tilgjengelig for publikum i biblioteket/
lesesalen som MIC disponerer
sammen med Norsk musikksamling i Nasjonalbiblioteket.
I 2006 ble det registrert 326 nye
kunstmusikkverk, hvorav 55
forlagsutgivelser. Fire nye kunstmusikkomponister registrerte sine
arbeider hos MIC. Tilveksten i
lydsamlingen var på 158 titler.
Arbeidet med å digitalisere verkene i manuskriptarkivet ble

fullført i 2006. Ca 7 000 manuskripter er ferdig innskannet.
Tilvekst og stemmemateriale
digitaliseres nå fortløpende.
En viktig nysatsing i 2006 var
etableringen av en samling av norske verk innenfor jazz – i første
omgang med vekt på musikk
for storband. I samarbeid med
NOPA og Norsk jazzforum er det
startet innsamling og registrering
av notert jazz, både publiserte og
ikke publiserte verk. Det registrerte materialet vil bli gjort tilgjengelig for framføring gjennom
promotering, produksjon
av søkbare kataloger osv.
Ved utgangen av året var det
samlet inn 140 verk.
Arbeidet med å dokumentere og
gjøre tilgjengelig musikkverk i
alle sjangere representerer store

utfordringer, ikke minst når
det gjelder mindre verk innen
de rytmiske segmentene.
Det ble i 2006 tatt initiativ
til et samarbeid mellom
Musikkinformasjonssenteret,
NOPA og Phonoﬁle om å
etablere det såkalte Låtprosjektet.
Låtprosjektet skal samle inn,
digitalisere og gjøre tilgjengelig
for nettbasert nedlasting av noter,
tekster og besifring.
Kunnskapsformidling
MIC driver i tiltakende grad
kunnskapsformidling overfor
ulike aktører i musikklivet.
I løpet av året ble det arrangert
kurs for studenter fra Høgskolen
på Lillehammer, dagsseminar
for UD-aspirantene, informasjonsmøte for lokalt ansatte ved
utenrikstjenesten, et seminar
om investeringsstrategier for
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Kaizers Orchestra, fra
musikkmessen PopKomm
2006 i Berlin

musikkbransjen i Bergen og to
seminarer om musikkultur og
musikkestetikk i Oslo. MICs
personale holdt en rekke innlegg,
foredrag og forelesninger i løpet
av 2006.

Forvaltning av
støtteordninger
MIC er kompetansemiljø for
Utenriksdepartementet og
utestasjonene og forvalter UDs
reisestøtteordning for norske
musikeres konserter i utlandet
samt prosjektmidler i tilknytning
til musikkfeltets kultursamarbeid
med land i sør. For begge ordningene var det tre søknadsrunder i
2006. Til reisestøtten for norske
musikeres konserter i utlandet
kom det inn 257 søknader,
hvorav 110 ble tildelt midler.
Omsøkte midler for 2006 til
reisestøtteordningen var totalt
kr. 10 864 484, mens det ble innvilget tilskudd på kr. 1 474 000.
Til tilskuddsordningen for kultursamarbeid med land i sør kom det
inn 67 søknader, hvorav 35 ble
tildelt midler. Omsøkte midler
for 2006 var totalt kr 3 793 383,
mens det ble innvilget og gitt
tilsagn for kr 663 000. For øvrig
henviser vi til nettstedet stikk.no
for ytterligere opplysninger.
Fagutvalget for begge ordningene bestod av Hilde Bjørkum,
Martin Revheim, Tore Flesjø,
Helge Skansen, Gry Zakariassen,
Tommas Lauvland Pettersen og

Svein Bjørkås, leder. Observatører fra UD var Sverre Lunde og
Eva Lous.
Internasjonalt samarbeid
MIC deltar og er representert i
en rekke styrer, nettverk og fora.
Viktigst i det internasjonale samarbeidet er deltakelsen i IAMIC
og NORDMIC, henholdsvis den
internasjonale og den nordiske

Noen utvalgte satsinger i 2006

Ny avdeling og to
selskaper i Bergen
For å øke den kollektive nytten
av de ressursene som sirkulerer i
musikkfeltets markeder, ble det i
2006 etablert en markedsavdeling
i stiftelsen. Avdelingen har kontorer i Bergen. MICs markedsavdeling hadde i 2006 som sin
viktigste oppgave å etablere og
utvikle forretningsområdene for
skal levere redaksjonelle tjenester på musikkområdet og drive
forlagsvirksomhet. Utviklingen av
medieselskapet ble gitt prioritet i
2006. Ved utgangen av året hadde
selskapet både tegnet kontrakt på
sine første oppdrag og foretatt de
første ansettelsene.

sammenslutningen av musikkinformasjonssentre. Begge
har som formål å understøtte
spredningen av musikk, utøvere
og musikkinformasjon på tvers
av landegrenser. De nordiske
sentrene samarbeidet i 2006 både
om utvikling av felles prosjekter,
om felles promoteringsframstøt og
om initiativ i tilknytning til kulturpolitikken i Norden og i EU/EØS.

de to aksjeselskapene MIC
Innovasjon AS og MIC Media
AS. Selskapene skal bidra til
å oppfylle MICs formål om å
medvirke til økt kunnskap om
og bruk av profesjonell norsk
musikk i alle sjangere. MIC
Innovasjon AS skal gjøre dette
gjennom å identiﬁsere, utvikle
og ﬁnansiere kommersialiserbare
musikkprosjekter. MIC Media AS
Kaleidofon

Den 1. november 2006 åpnet
Musikkinformasjonssenteret
multimedieutstillingen Kaleidofon. Utstillingen ble åpnet
både i en galleriversjon og som
internettutstilling parallelt.
Den er det første norske informasjonsredskap som tar for
seg både historiske utviklingslinjer og samtidstendenser
innenfor alle sjangere.

Big Bang, Gothminister og Terje Isungset mottok alle UDs reisestøtte fra MIC i 2006.
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Kaleidofon kan forstås som
et direkte svar på de informasjonsutfordringene som ligger
i det mangfoldet som preger
musikkfeltet i dag.
Den gir brukerne anledning
til å manøvrere i et interessant
musikalsk landskap, der
tekster, lyd og bilder fra en
rik ﬂora av informasjonskilder stilles til brukernes

disposisjon. Alle tekster er på
både norsk og engelsk. Dette
betyr at Kaleidofon kan brukes i informasjonsarbeid både
innenlands og utenlands.
Som fysisk utstilling ble
Kaleidofon vist i to versjoner,
en i Oslo og en i Bergen. Den
framtidige bruken vil sannsynligvis først og fremst være
nettbasert. Utover å danne
grunnlag for eventuelle nye
galleripresentasjoner, vil den i
tiden framover ha to hovedfunksjoner – som pedagogisk
læremiddel og som promoteringsverktøy. Kaleidofon skal
videreutvikles som pedagogisk
tilrettelagt musikkinformasjon for ungdom i ungdomsskolen, videregående skole og
musikkskolene. Som nettsted
er den designet for stor grad

av interaktivitet og brukerstyrt informasjonsinnhenting.
Gjennom standardpresentasjoner samt interne og eksterne
referanser kan skoleelever få
tilgang til både strukturert
musikkhistorisk framstilling
innen hver sjanger og utdypende søkemuligheter i et
stort antall tilgjengelige databaser og informasjonskilder.
Som promoteringsverktøy vil
Kaleidofon kunne brukes som
en generell informasjonsmessig bakgrunn for aktuelle promoteringsaktiviteter nasjonalt
og internasjonalt.
Prosjektet er utviklet i samarbeid mellom MIC, Norsk
Jazzarkiv, Norsk visearkiv
og Norsk musikksamling og
er ﬁnansiert med støtte fra
Nasjonalbiblioteket og Norsk
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kulturråd. Idé og prosjektledelse ble ivaretatt av Aslak
Oppebøen og Grethe Melbye.
Designbyrået Grand People
har stått for den graﬁske
utformingen. Programmeringen av Kaleidofon er utført av
Kamikaze Media. Utstillingen
er å ﬁnne på kaleidofon.no.

Unge komponister ut i verden

MIC og Rikskonsertene innledet i 2005 et samarbeid om
INTRO-musikerordningen.
Samarbeidet innebærer bl.a.
informasjonssamarbeid og en
økt satsing på utenlandslansering av INTRO-kandidatene.
En felles søknad til Utenriksdepartementet, om en treårig
satsing overfor utenlandske
konsertinstitusjoner, ble innvilget i april. Satsingen skal
gå i perioden høst 2006
– sommer 2009.

Øyvind Torvund

I forbindelse med søknaden
ble programmet utvidet med
en INTRO-ordning for unge
komponister, som MIC administrerer. For å ﬁnne de aktuelle kandidatene, valgte man
en nominasjonsprosess hvor
fem faginstanser ble invitert til
å nominere inntil tre kandidater hver. De fem instansene
var: Norges musikkhøgskole,
Griegakademiet, Norsk Komponistforening, Ny Musikk og
NoTAM.
I alt ble det nominert elleve
kandidater, og i oktober ble
Emil Bernhardt og Øyvind
Torvund kåret til de to
første INTRO-komponistene. Juryen uttalte: ”De to
komponistene representerer
originale stemmer blant den
yngre garde av norske komponister. Øyvind Torvund har
vist stor konseptuell styrke
og fremstår som en modig og
udogmatisk komponist. Emil
Bernhardt viser evne til kritisk
undersøkelse i sin musikk, der
han gjerne fokuserer på et lite,
konsentrert område. Begge
komponistene beﬁnner seg i
fremste rekke blant unge norske komponister og bør etter
juryens mening prioriteres i
INTRO-programmets arbeid
med å hjelpe norsk musikk ut
på internasjonale arenaer.”

Emil Bernhardt

Ordningen tilbyr de to komponistene to bestillingsverk
hver, hvorav ett for inntil to
musikere og ett for et ensemble. I 2006 ble det inngått
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følgende avtaler med musikere
i INTRO-musikerordingen:
Bernhardt: Joachim Kwetzinsky og Kristian Lindberg
- verk for to klaver, Torvund:
Kjell Tore Innervik - for kvarttonemarimba. Ordningen
tilbyr videre informasjonsmateriale i form av webside og
trespråklig brosjyre med CD/
DVD, dekning av studieopphold i utlandet og reisepenger
i forbindelse med framførelser
i utlandet.
Emil Bernhardt, født 1979,
har bakgrunn som ﬁolinist.
Han har studert ved Norges
musikkhøgskole og Staatliche
Hochschule für Musik i Freiburg. Han har skrevet for ensembler som Oslo Strykekvartett, Cikada Strykekvartett,
Oslo Camerata og ensemblet
asamisimasa. Han har skrevet
verk for Hardanger musikkfest, en rekke enkeltmusikere
samt Kringkastingsorkesteret.
Han er redaktør for tidsskriftet
Parergon.
Øyvind Torvund, født 1976,
har bakgrunn som gitarist i
rock- og improvisasjonsband.
Han har studert komposisjon
ved Norges musikkhøgskole
og Univertsität der Künste
Berlin. Han har gjort seg bemerket med en rekke verk som
kombinerer ulike genrer, som
jazz, rock, pop, folkemusikk
og avantgarde, ofte i en atmosfære av happenings. Han er
bl.a. opptatt av improvisasjon
og ikke-notebasert formidling
mellom musikere.

bransjerelaterte problemstillinger blitt viktigere som følge
av dette. Formidling av norsk
musikk både nasjonalt og internasjonalt er avhengig av en
levedyktig og sterk musikknæring. For å bidra til å styrke
næringens utviklingspotensial,
etablerte vi i 2006 selskapet
MIC Innovasjon AS. MIC
Innovasjon skal identiﬁsere

og private investeringsfond
etter mønster fra det en ﬁnner
både i ﬁlmbransjen og i andre
næringer.
Norsk musikkbransje er preget
av to sirkulasjonssystemer.
Den er dominert av et lite
antall multinasjonale mediekonglomerater. Disse har
på globalt og nasjonalt nivå

MIC Innovasjon skal
identiﬁsere gode
næringsprosjekter
og bidra til tilførsler
av kapital og
kompetanse.
gode næringsprosjekter og
bidra til tilførsler av kapital og
kompetanse både til bedrifter
og til enkeltsatsinger. For å
styrke den norske musikknæringens konkurranseevne, og
dermed dens evne til å være en
aktiv og god kulturformidler,
arbeider innovasjonsselskapet
med å få etablert offentlige

dominerende markedsposisjoner. I tillegg ﬁns det et stort
og voksende antall norskeide
småselskaper som stort sett er
meget nisjeorienterte og med
høyere kulturell kredibilitet
enn markedsmakt. Et gjennomgående trekk ved disse
selskapene er at de er ﬁnansielt
svake og i liten grad utstyrt

med merkantil kompetanse.
Når norsk musikkeksport – alt
medregnet – representerte en
verdi på beskjedne 163 millioner kroner i 2006, gir det
et signal om at bransjen står
tilbake i forhold til komponistenes og utøvermiljøenes
kvalitet og potensial. Dette
betyr at hvis en skal styrke
norsk musikkformidling på et
stadig mer internasjonalisert
musikkfelt, må en også styrke
bransjeaktørene.
Etableringen av MIC Innovasjon AS er et samarbeidstiltak
mellom Musikkinformasjonssenteret, de viktigste nasjonale
bransjeorganisasjonene og
Bergen kommune.
MICs markedsdirektør
Hallgeir Isdahl er daglig leder
i selskapet. Det er etablert et
rådgivende utvalg som skal
vurdere prosjekter som selskapet identiﬁserer som egnet for
kommersiell utvikling.
MICs engasjement i musikkbransjen kommer for øvrig til
uttrykk gjennom eierskap i
selskapene MIC Media AS og
Music Export Norway AS.

Innsamling og registrering
av norske verk for storband
MIC har i samarbeid med Norsk
jazzforum og NOPA satt i gang et
prosjekt som har som mål å legge
tilrette for økt bruk av norske verk
for storband. Prosjektet er nå i en
innsamlings- og registreringsfase,
der det tas inn både publiserte
verk og verk som kun foreligger
i manuskript. Det upubliserte
materialet kan tilrettelegges og
gjøres tilgjengelig for framføring.
Som et ledd i promoteringen vil
det bli produsert kataloger over
alle registrerte verk.
Ved utgangen av året var det
registrert totalt 140 storbandverk,
hvorav foreløpig 74 verk var registrert som en følge av prosjektet.
Det er i hovedsak to kilder denne
tilveksten er hentet fra: utgivelser
fra forlaget Nordic Sounds og
manuskripter fra NRKs notearkiv.
Nordic Sounds har i 2003-2004 i
samarbeid med Norsk jazzforum
utgitt ny musikk for storband av
norske komponister og arrangører, i alt 26 verk av komponister
som Bjørn Alterhaug, Per Husby,
Didrik Ingvaldsen og Helge H.
Sunde. Disse er nå registrert i
MICs notearkiv. Fra NRKs notearkiv er det skannet og registrert
manuskripter til 46 storbandkomposisjoner skrevet til og framført
av Radiostorbandet, som NRK
huset fra 1964 til bandet ble
nedlagt i 1990.
Det dreier seg om originalkomposisjoner og arrangementer av
en lang rekke komponister, bl.a.
Helge Hurum, Alf Kjellman,
Frode Thingnæs, Jens Wendelboe
og Øivind Westby.

Musikkbransjen som kulturformidler – om etableringen
av MIC Innovasjon AS

Innsamlingsarbeidet vil fortsette
i tiden framover, blant annet vil
det bli tatt direkte kontakt med
komponistene med tilbud om
registrering og formidling av
notemateriale.

Mange faktorer har de seinere
årene ført til at en økende del
av musikkformidlingen skjer
gjennom markeder. Dette
medfører at bransjeaktører
som plateselskap, forlag,
management, bookingbyråer
og arrangører blir stadig viktigere som kulturformidlere.
For MICs vedkommende er
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Framføringer 2006 med leiemateriale fra MIC
MIC har i løpet av året levert
notemateriale til 86 framføringer (herav 30 urframføringer) av verk for større
ensembler eller orkester:
Adderley, Mark:
Adderley, Mark:
Adderley, Mark:
Apollyon, Nicolay:
Asheim, Nils Henrik:
Balke, Jon:
Berg, Olav:
Berg, Olav:
Bergh, Sverre:
Bergh, Sverre:
Bergh, Sverre:
Berstad, Ragnhild:
Bjørklund, Terje:
Borgstrøm, Hjalmar:
Buene, Eivind:
Buene, Eivind:
Buene, Eivind:
Buene, Eivind:
Buene, Eivind:
Buene, Eivind:
Buene, Eivind:
Buene, Eivind:
Buene, Eivind:
Buene, Eivind:
Buene, Eivind:
Buene. Eivind:
Flem, Kjell:
Fongaard, Bjørn:
Grenager, Lene:
Grieg/Söderlind:
Grieg/Söderlind:
Grieg/Söderlind:
Guttormsen, Guttorm:
Hagen, Lars Petter:
Hagen, Lars Petter:
Hagen, Lars Petter:
Hagen, Lars Petter:
Hagen, Lars Petter:
Halvorsen, Johan:
Halvorsen, Leif:
Hovland, Egil:
Hurum, Alf:
Husby, Kaare Dyvik:

BAD LANGUAGE
THE SEVENTH SEAL
PARTY MUSIC
KAMMERKONZERT
CHASE - version for string orchestra
KITSUNE
IN BRIEF
IN BRIEF
DE TRE BUKKENE BRUSE
DE TRE BUKKENE BRUSE
DE TRE BUKKENE BRUSE
QUAERO – TILBLIVELSE
CANTIO FOR VIOLA AND STRINGS
VIOLINKONSERT
LANGSAM UND SCHMACHTEND
LANGSAM UND SCHMACHTEND
LANGSAM UND SCHMACHTEND
SANGER FRA “SEPTEMBER”
SEPTEMBER (kammeropera)
SEPTEMBER (kammeropera)
SEPTEMBER (kammeropera)
LANGSAM UND SCHMACHTEND
PALIMPSEST
POSSIBLE CITIES
THREE IMPROVISATIONS
FOR WOLFGANG
POSSIBLE CITIES
SOLAR WIND
URAN 235
CELLO CONCERTO
10 SONGAR: Ved Rondane
10 SONGAR: Langs ei Å
10 SONGAR: Fyremål,
Ved Rondane, Våren
TERJE VIGEN
CONCEPT OF SORROWS
AND DANGERS
NORSKE ARKIVER
NR 610 - Schematic Studies of
Nature, Marches and Hymns
TVEITT-FRAGMENTER
TVEITT-FRAGMENTER
KRONINGSKANTATE
MARKENS GRØDE
- originalmusikk til ﬁlmen
FESTOUVERTURE, OP. 18
BENDIK OG AAROLILJA
SANDWICH METAPHOR II

MiN Ensemblet
MiN Ensemblet
MiN Ensemblet
Norges Musikkhøgskole (urf.)
Det Norske Kammerorkester (urf.)
Casa da Musica, Porto (urf.)
Forsvarets Musikkorps Vestlandet
Kgl. Norske Marines Musikkorps (urf.)
Romerike Symfoniorkester
Gjøvik Byorkester
Oslo Symfoniorkester
Oslo Filharmonien (urf. Ultima)
Norges Musikkhøgskole
NorrlandsOperan
Camerata Nordica, Öland, Sverige
Kristiansand Symfoniorkester
Nordic Music Days 2006, Island
Kristiansand Symfoniorkester (urf.)
Opera Vest, Ultima
Opera Vest/Bodø Sinfonietta (urf.)
Skandinavisch Inst./Univ. Groningen
Det Norske Kammerork., USA-turné
BIT 20 Ens., Toronto og Montreal
Cikada
KORK, Nordlysfestivalen, (urf.)

Konsertplakat
Ibsens smårips og September

Janson, Alfred:
Kleiberg, Ståle:
Kleiberg, Ståle:
Kleiberg, Ståle:
Kverndokk, Gisle:
Kverndokk, Gisle:
Lillebjerka, Sigmund:
Matre, Ørjan:
Matre, Ørjan:
Matre, Ørjan:
Matre, Ørjan:
Ness, Jon Øivind:
Ness, Jon Øivind:
Ness, Jon Øivind:
Ness, Jon Øivind:
Ness, Jon Øivind:
Ness, Jon Øivind:
Ness, Jon Øivind:
Ness, Jon Øivind:
Ness, Jon Øyvind:
Plagge, Wolfgang:
Plau, Arild:
Rypdal, Terje:
Schjelderup, Gerhard:
Tandberg, Kari Beate:
Tandberg, Kari Beate:
Thommessen, Olav Anton:

Kåre Dyvik Husby

Norges Musikkhøgskole
Ålesund Symfoniorkester
NRK/KORK, Ultima
Ensemble Ernst , Ultima (urf.)
Peer Gynt-stemnet
Oslo Symfoniorkester
Festival de Lanaudière, Canada

Thommessen, Olav Anton:
Thommessen, Olav Anton:
Thoresen, Lasse:
Thoresen, Lasse:
Thoresen, Lasse:
Thoresen, Lasse:
Thoresen, Lasse:
Thoresen, Lasse:
Torvund, Øyvind:
Vaage, Knut:
Vaage, Knut:
Vaage, Knut:
Waagø, Truls:

Grenland Symfoniorkester
Nordiske Musikkdager 2006, Island
Ragnhild Berstad
NRK/KORK
Bodø Sinfonietta, turné Nord-N (urf.)

Aagaard-Nilsen, Torstein:
Åm, Magnar:
Åm, Magnar:

NORSK DANS FOR SOLO KORNETT
& STRYKEORKESTER
REQUIEM
CONCERTO FOR VIOLIN AND ORCH.
REQUIEM
FESTOUVERTURE
HEKSEVIRVLER
LITEN SERENADE FOR STRYKEORK.
ECHO IMPRINTS
ECHO IMPRINTS
FOUR MINIATURES
HUNTING LOW AND HIGH
IBSENS SMÅRIPS (kammeropera)
TCHAIKOVSKY TAG
BAD NEWS FROM THE DESERT
BAD NEWS FROM THE DESERT
BURY MY HEART AT KATNOSA
FIERCE KENTUCKY MOTHERS
OF DOOM
GIST
IBSENS SMÅRIPS (kammeropera)
BAD NEWS FROM THE DESERT
CONCERTO FOR HORN AND ORCH.
KONSERT FOR TUBA OG STRYKERE
MELODIC WARRIOR
SYMFONI NR. 2
OPTOPHONIA
OPTOPHONIA
MELLOMAKTSMUSIKK og
JUBILEUMSKANTATE
THE PHANTOM OF LIGHT
GJENNOM PRISME
ABUNO
EMERGENCE
EMERGENCE
LØP, LOKK OG LINJAR
LØP, LOKK OG LINJAR

Nordiska Kammarorkestern (innsp.)
Oslo Kammermusikkfestival
Trondheim Symfoniorkester (urf.)
Nidaros domkor
Grenland Symfoniorkester (urf.)
Oslo Filharmonien
Sandnes kulturskole “Ung symfoni”
Kristiansand Symfoniorkester
Oslo Filharmonien (urf.)
Kristiansand Symfoniorkester
Forsv. Musikkorps Vestlandet (urf.)
Opera Vest/Bodø Sinfonietta (urf.)
Bergen Filharmoniske Orkester (urf.)
Forsv. Musikkorps Vestlandet, (urf.)
Forsv. Musikkorps Vestlandet (CD)
NRK/KORK (urf.)
BIT 20 Ensemble / Ensemble
Contemporainde Montreal (urf.)
Forsvarets Stabsmusikkorps, Ultima
Opera Vest, Ultima
Kristiansand Blåseensemble
Tayside Symphony Orchestra, UK
Eau Claire Chamber Orchestra , USA
Ars Cameralis Silesiae Superrioris
Katowice, Polen
Kristiansand Symfoniorkester
Ensemble Ernst (urf.)
Norges Musikkhøgskole
Nidaros domkirke (urf.)

NRK/KORK
Oslo Filharmonien, Ultima
Ensemble 2e2m, Paris
Oslo Filharmonien
Radio France/OFO, Presences, Paris
BIT 20 Ensemble
Société de musique contemporaine
du Québec
SYMPHONIC CONCERTO FOR VIOLIN Orchestre Philharmonique
AND ORCHESTRA
de Radio France
HOW SOUND TRAVELS
Trondheim Symfoniorkester (urf.)
TJAT
Stavanger Symfoniorkester
SKJULTE SONGAR
Stavanger Symfoniorkester (urf.)
TJAT
Bergen Filh. Orkester, Europaturné
CONCERTO FOR VIOLIN &
Trondheim Symfoniorkester (urf.)
SYMPHONIC ORCHESTRA
CONCERTO FOR TUBA AND ORCH. NorrlandsOperan, Umeå, Sverige
DET ER’KJE SNØEN SOM FELL,
Ungdomssymfonikerne (urf.)
DET ER ME SOM STIG
STALAGMITTID
Bergen Filharmoniske Orkester (urf.)

Lasse Thoresen

Ørjan Matre

Det Norske Kammerorkester (urf.)
Det Norske Kammerorkester, Ultima
Drammens Byorkester
Helgeland Sinfonietta,
Mountain Film Festival, Skottland
Umeå Musiksällskap, Umeå, Sverige
Kristiansand Symfoniorkester
NRK/KORK (urf.)
Jon Balke
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Knut Vaage

Eivind Buene
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Styrets årsberetning for 2006

Formalia/regnskap

Etter styrets oppfatning gir det
framlagte årsregnskap, med
tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om driften av
stiftelsen Musikkinformasjonssenteret ved årsskiftet.
Regnskapet for 2006 viser et
positivt resultat på kr. 151
759 som overføres til annen
egenkapital.
I 2006 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
Tore Nordvik, varamedlem
(fram til 31.09.06)
Renée Rasmussen,
varamedlem (fra 01.10.06)
Fra NOPA Foreningen
norske komponister og
tekstforfattere

Jacob Young, medlem
Per Husby, varamedlem
(til 28.02.06)
Bendik Hofseth, varamedlem
(fra 01.03.06)
Fra NKF Norsk
Komponistforening

Synne Skouen, medlem
(til 19.06.06)
Asbjørn Schaathun, medlem
(fra 20.06.06)
Eivind Buene, varamedlem
(til 19.06.06)

Hege Imerslund, varamedlem
(fra 20.06.06)
Fra Rikskonsertene

Helge Skansen, medlem
Åse Kleveland, varamedlem
(fra 11.09.06)
Ansattes representant

Aslak Oppebøen, medlem
Torkild Hansen, varamedlem
Det ble avholdt 6 styremøter i
2006 og et styreseminar. Styret
behandlet i alt 49 saker. Administrasjonen har utarbeidet
årsmelding og årsregnskap
for 2006. Budsjettsøknad om
driftsmidler for 2007 ble sendt
Kultur- og kirkedepartementet
innen fristen 31. mars.
MIC var i 2006 lokalisert i
Nasjonalbibliotekets bygning
i Drammensveien 42 (nå
Henrik Ibsens gate 110) i Oslo
og på Kulturhuset Verftet,
Georgernes Verft 12 i Bergen.
Ved utgangen av året hadde
MIC 13,6 ansatte i faste
stillinger. Det har i tillegg
vært engasjert tre journalister i ballade.no, til sammen
tilsvarende 100 % stilling.
MIC har engasjert en person i midlertidig stilling til
oppdatering og vedlikehold
av bransjeregisteret og en til
styrking av kapasiteten på den
engelskspråklige nyhetssiden
mic.no/english. En person har
vært engasjert som prosjektleder for utstillingen Kaleidofon. To personer har på vært
engasjert på timebasis for å
ferdigstille digitaliseringen av
MICs manuskriptarkiv. MIC
viderefører ordningen med å
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tilby praksisplass til arbeidssøkende. Senteret hadde en
person på praksisplass i 2006.
Brit-Heidi Elvatun vikarierte
for Karoline Røed Tønnesen,
som var i svangerskapspermisjon.
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 13,6 faste
stillinger er 6 kvinner.
Etter styrets vurdering er
arbeidsmiljøet i stiftelsen godt.
Stiftelsen fører i henhold til
gjeldende regler, oversikt over
sykefraværet blant de ansatte.
Sykefraværet i 2006 har vært
på 14,1 % mot 10,7 % i
2005. 12,2 % av sykefraværet i
2006 er sykemeldt fravær med
legeerklæring. Administrasjonen følger opp de ansatte som
er syke telefonisk, men også
med oppfølgingssamtaler og
med råd og hjelp. Administrasjonen har også oppfordret
de ansatte til å bruke husets
treningssal. I den forbindelse
engasjerte MIC fysioterapeut
Jan Krokaas, som instruerte de
ansatte i apparatene, etterfulgt
av individuelle samtaler for
individuell trening til de som
ønsket det. Det har ikke vært
personskader eller ulykker av
noen art i 2006. Virksomheten forurenser ikke det ytre
miljø.

Musikkinformasjonssenteret
Resultatregnskap 01.01.– 31.12.2006

og MIC Innovasjon AS,
alle lokalisert til Bergen.
Etter en aksjeutvidelse i de to
selskapene eier MIC 34 % av
aksjene i hvert av dem. Selskapet Editio Norvegica AS, der
MIC var eneeier, ble oppløst
i 2006. MIC har for øvrig
eierinteresser i Music Export
Norway AS.
Styret konstaterer at MICs
satsinger er gjennomført på
en god måte i 2006. Stiftelsen har pr. 31.12.2006 en
stiftelseskapital på kr. 100 000
og egenkapital på kr. 296 560.
Etter styrets vurdering er forutsetningen om fortsatt drift
til stede, og regnskapet for
2006 er satt opp under denne
forutsetning. Stiftelsen har
ikke hatt utgifter til forskning
og utvikling i næringsøyemed
i 2006.
Styret takker administrasjonen, samtlige bidragsytere og
samarbeidspartnere for deres
innsats og engasjement for
MIC i løpet av 2006.

NOTE

2006

2005

7 833 000
2 498 674
15 326
- 158 054
448 674
501 348
132 022
87 201
11 358 192

7 429 000
451 326
861 227
- 448 674
292 129
600 086
511 741
214 968
9 911 802

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

- 6 477 438
- 312 166
- 2 164 873
- 952 248
- 9 906 724

DRIFTSRESULTAT

89 900

5 077

FINANSPOSTER
Renteinnntekter
Rentekostnader
Finanskostnader
SUM FINANSPOSTER

62 815
- 831
- 125
61 859

32 434
- 249
0
32 185

151 759

37 262

151 759
151 759

37 262
37 262

DRIFTSINNTEKTER
Driftsstøtte stat
Annen offentlig støtte
Støtte fra andre
Overført ubrukte prosjektmidler til neste år
Overført ubrukte prosjektmidler fra forrige år
Egeninntekter
Refusjoner
Andre inntekter
SUM NETTO DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader
Avskrivninger
Kontor- og adm.kostnader
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

8
8

5
2
5

RESULTAT
OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

6

Oslo, 15. februar 2007
Styret i Stiftelsen Musikkinformasjonssenteret

I 2006 etablerte MIC en
markedsavdeling og
selskapene MIC Media AS
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Noter til regnskapet for
Musikkinformasjonssenteret

NOTE 5: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.
Lønnskostnader består av følgende poster:
Lønninger, honorarer mv
Folketrygdavgift
Refusjon lønn
Pensjonskostnader
Andre lønnskostnader
Sum lønnskostnader
Godtgjørelser:
Daglig leder, lønn
Annen godtgjørelse

NOTE 1: Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer.

NOTE 2: Varige driftsmidler

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god
regnskapsskikk for små foretak.

Anleggsmidler:
Anskaffelseskost 01.01.2006
Tilgang 2006
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2006

2006
447 545
0
0
447 545

Akkumulert avskrivning pr. 31.12.2006
Balanseført verdi pr 31.12.2006

375 120
72 425

Årets ordinære avskrivninger

149 169

Utestående fordringer:
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for mulig
tap. Ingen fordringer har forfall senere enn et år etter regnskapsårets
utgang.
Gjeld:
Ingen del av gjelden har forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets
utgang.

Sats for avskrivninger
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.

Gjennomsnittlig antall ansatte:

2005
5 548 629
683 682
- 248 835
357 466
136 498
6 477 438

2006
629 235
6 565

2005
588 534
547

49 663

45 400

2006
14

2005
13

I 2006 utgjorde 6 av de ansatte kvinner.
Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2006 utgjør kr. 51 250. Her utgjør honorar for bistand
kr. 20 000. Dette inkluderer også revisjon av prosjektregnskapene til Musikkinformasjonssenteret.
Beløpet er inklusive merverdiavgift.

10–33,33 %
NOTE 6: Egenkapital

NOTE 3: Aksjer og andeler

Music Export Norway A/S
Sum

Sum egenkapital
244 801
151 759
396 560

Pr. 31.12.2005
Årets resultat
Pr. 31.12.2006

Posten aksjer vedrører følgende poster:
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.

Styret

2006
7 051 409
862 634
- 392 080
613 163
75 596
8 210 723

3 000
3 000
NOTE 7: Pensjonsordning

Aksjer i tilknyttet selskap:
Mic Media AS
Mic Innovasjon AS
Sum

110 000
110 000
220 000

Musikkinformasjonssenteret har en kollektiv pensjonsordning som i 2006 omfatter 15 personer.
Balanseføring er ikke foretatt i regnskapet.
Årets pensjonspremie utgjør kr 595 443.
I 2006 er det betalt premie og innbetalt på premiefond slik at kostnadene i regnskapet er kr 418 381

Varige driftsmidler:
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for
avskrivninger.

Stiftelsen Musikkinformasjonssenteret eier 1000 av 2940 aksjer
i Mic Media AS og Mic Innovasjon AS.
Dette utgjør 34 % i hvert av selskapene.

hensyntattansattes egenandel. I tillegg er det avsatt til innbetaling på pensjonspremiefond kr 70 000.
Ved årets slutt utgjør pensjonspremiefondet kr. 5 614.

Obligatorisk tjenestepensjon:
Stiftelsen er pliktig til å ha tjenstepensjon under gjeldende regler, og
oppfyller lovkravene.

Andre aksjer og andeler er bokført til kostpris.

NOTE 8: Prosjektmidler
Prosjektmidler overført fra 2006 til 2007 utgjør kr. 158 054. Fordelingen er som følger:

NOTE 4: Bundne midler
Av innestående på bank utgjør kr. 316 443 bundne skattetrekksmidler.
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Musikk og kjønn
Utstilling / omstilling
Intro
Sum

2006
99 940
34 732
23 382
158 054

2005
100 000
200 000
148 674
448 674
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Musikkinformasjonssenteret
Balanse 31.12.2006

NOTE

2006

2005

2

72 425
72 425

221 594
221 594

3
3
1

3 000
220 000
800
223 800
296 225

3 000
0
0
3 000
224 594

1
1

87 033
247 924
334 957

147 843
373 228
521 070

4

2 417 836
2 417 836
2 752 793

1 269 797
1 269 797
1 790 867

3 049 018

2 015 461

100 000
296 560
396 560

100 000
144 801
244 801

0
540 443
540 494
158 054
70 000
1 343 468
2 652 458
2 652 458

0
262 105
435 732
448 674
0
624 149
1 770 660
1 770 660

3 049 018

2 015 461

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
VARIGE DRIFTSMIDLER
Inventar, kontormaskiner, driftsløsøre
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Aksjer
Aksjer i tilknyttet selskap
Langsiktige fordringer
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Kundefordringer
Andre fordringer
SUM FORDRINGER
BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE
Bankinnskudd, kontanter
SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Grunnkapital
Annen egenkapital
SUM EGENKAPITAL

6

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Skyldige off. avgifter
Ubrukte prosjektmidler
Avsetning til pensjonsforpliktelser
Øvrig kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD

8

1

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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It is the Board of Directors
stated opinion that the presented
accounts with the appurtenant
annotations present satisfactory
information regarding management operations at the Music
Information Centre Norway
foundation at the turn of the year.

of September 2006)
Asbjørn Schaathun, member
(from 20th of September 2006)
Eivind Buene, deputy representative (to 19th of September 2006)
Hege Imerslund, deputy representative (from 20th of September 2006)

The 2006 accounts provide a surplus amounting to NOK 151 759
which is added to the institution’s
equity capital.

Rikskonsertene Norwegian

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
Tore Nordvik, deputy representative (to 31st of September 2006)
Renée Rasmussen, deputy representative (from 31st of September
2006)
NOPA Society of Composers and
Lyricists
Jacob Young, member
Per Husby, deputy representative
(to 28th of February 2006)
Bendik Hofset, deputy representative (from 1st of March 2006)
Norwegian Society of
Composers
Synne Skouen, member (to 19th

Concert Institute

Helge Skansen, member
Åse Kleveland, deputy representative (from 11th of September
2006)
Representatives of MIC’s
employees
Aslak Oppebøen, member
Torkild Hansen, deputy representative
During 2006, 6 Board meetings
and one seminar for the members
of the board have been held. 2006
saw the board handling a total of
53 items during its sessions.
Following the relocation to new
facilities in 2005, MIC’s premises
are now located at Henrik Ibsens
gate 110 while MIC Media and
Innovasjon’s ofﬁces are at
Kulturhuset USF, Georgenes
Verft 12 in Bergen.
At the turn of the year, the
permanent, full-time work force
counted 13,6 employees. In
addition to this, the Ballade.no
desk has been staffed with three
additional journalists sharing a
full-time position between them.
One staff has been employed on a
part-time basis in order to update
and maintain MIC’s music industry directory and one part-time
employed staff has been assigned
to MIC’s English web-site.

During 2006, one staff has been
employed as a project manager
for the Kaleidofon exhibition and
website. Two staffers have been
assigned on a part-time basis to
ﬁnalise the digitization of MIC’s
manuscript archive.
2006 saw MIC establishing two
new subsidiary companies, MIC
Media AS and MIC Innovasjon
AS, both based in Bergen. Following an expansion of the stock,
MIC owns 34 % of the shares
in each company. The company
Editio Norvegica, of which MIC
was the sole owner, has been disbanded. In addition to this, MIC
owns a share of Music Export
Norway’s stock.
It is the Board of Directors
conclusion that a number of signiﬁcant initiatives have been carried out in an exemplary fashion
during the year of 2006.
Music Information Centre
Norway 2006 Activities.
MIC’s national and international
information- and promotion
work was in 2006 primarily done
via web-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’s web-services offered in
2006 included the 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
10000 listings, MIC’s artist support which offers help and advice
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for up-and-coming musicians
and bands, a festival and concert
calendar as well as a music download service. New users ﬂocked
to MIC’s web sites in 2006. The
number of unique users soared
from 2,7 million in 2005 to 3,9m
in 2006. The number of pages
viewed increased in the same time
frame from 23 to 34 million. Last
year saw a considerable work effort put down in order to update
and develop MIC’s web services.

OPPDAG NORSK MUSIKK PÅ NYTT

MIC’s online offerings were
further bolstered through two
new services/tools: MICLEX and
Kaleidofon. MICLEX is a webbased encyclopaedia containing
information on artists, musicians,
composers, conductors, bands,
ensembles and orchestras. Users
can search through more than
4000 listings, including 1500
biographies on artists and
composers of all genres.
Kaleidofon is a web-based music
exhibition that can be viewed
on computers or projected onto
larger screens in showrooms or
galleries. The exhibition offers
historical as well as current
information (in text, sound and
pictures) on Norwegian music
of all genres. I addition to being
available as a MIC web-site,
Kaleidofon has been presented at
the National Library of Norway’s
Oslo gallery and at the Kulturhuset Verftet in Bergen.
During 2006, MIC was represented at the following trade fairs
and festivals, Midem in Cannes,
Festival Présences I Paris, by:Larm
in Tromsø, 2me Rencontre du
Creation Musicale in Nanterre,
Musikmesse Frankfurt, the
Kaleidofon
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Purveyors of prime Sami nu-joik
Adjagas live at the Womex 2006
in Sevilla, Spain.

Bergen International Festival,
Popkomm in Berlin, the Øya
Festival in Oslo, Womex in Sevilla
and Ultima in Oslo. MIC also
hosted a number of concerts in
the Ultima Young series.
Among the information activities
that were initiated during 2006,
one should also highlight the new
projects INTRO Composer, Repertoire for Education and the updating re-launch of ‘Nordic Wind
Music’ – a US published catalogue containing Nordic works
for wind ensembles. INTRO
Composer is a launch programme
for young Norwegian composers with a three-year project
period and which is implemented
by MIC in collaboration with
Riksonsertene – The Norwegian Concert Institute and the
institution’s INTRO programmes.
The INTRO Composer project is
funded by the Ministry of Foreign
Affairs. The composers that are
the project’s focal points have
been selected through nomination
processes and expert committee
decisions. The committee’s chose
composers Øyvind Torvund and
Emil Bernhardt.
The project Repertoire for
Education is a new promotional
initiative through which MIC
proﬁles new Norwegian repertoire
for teachers for various instrument groups at the Norwegian
Academy of Music. In addition
to presentations for the teachers,
exhibitions containing scores,
recordings and other relevant
information are prepared for
the students at the institution.
The project is implemented in
collaboration with the Norwegian
Academy of Music’s library. Scores
and recordings can be taken out
from the institution’s library or
purchased at discounted prices.
The project aims to present works
for all relevant instrumentation
groups. Following the completion of the project’s initial phase
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at the State Academy of Music,
Repertoire for Education will be
offered to the other music education institutions in Norway.
Nordic Wind Music is a project
that entails collaboration between
the Nordic music information
centres and professor Marc Lammers. 1991 saw Lammers publishing a catalogue of Nordic music
for wind ensembles, a catalogue
that is also available on the web.
2006 saw the ﬁve Nordic MICs
joining forces in order to apply
for funding from the Nordic Cultural Fund for an extensive update
of the catalogue. The update
process was initiated during the
summer of 2006. The Norwegian
component of the project resulted
in 170 new works added to the
catalogue.
During 2006, 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.
These 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.
MIC administers the international distribution of releases
purchased by the Arts Council
Norway through its Purchasing
Programme For New Norwegian
Phonograms. During 2006, 137
titles were distributed to 262
recipients in 53 countries. The
distributed releases represent all
genres
In 2006 MIC’s production and
archive department supplied
performance materials for 86 performances of works for orchestras
and larger ensembles all over the
world. Out of these 66 performances, 30 were premieres. The
production and archive department prepared parts for a total of
27 works.

2006 saw 326 new works
registered, out of which 55 were
published works. Four new composers registered their works with
MIC. The collection of recordings
was expanded with 158 additional
titles.
MIC’s manuscript digitization
process was completed in 2006.
Approximately 7000 manuscripts
have been successfully scanned.
New works and written parts are
currently digitized continuously.
A major new initiative in 2006
was the establishment of a new
collection of Norwegian works
for big bands. In collaboration
with NOPA and the Norwegian
Jazz Federation, one has begun to
collect and catalogue jazz scores,
both published and non-published works. The non-published
works will be made available for
the public through promotion,
establishment of searchable catalogues etc. By the end of the year
140 works had been collected.
To a certain extent, MIC also assumes a role as an intermediary of
knowledge for various players on
the Norwegian music scene. During 2006, MIC held a seminar
for students at the Lillehammer
University College, a full-day
seminar for the Ministry of Affairs’ diplomat aspirants, a session
for the MFA’s local staff, a Bergen
seminar on investment strategies
for the music industry and two
seminars on music culture and
aesthetics. In addition to these activities, MIC’s staff held a number
of key note speeches, talks and
lectures during 2006.

submitted to MIC, and support
was granted to 110 ensembles,
bands or musicians. Total allotted support via the program
amounted to NOK 1 474 000.
67 applications were submitted to
the support program for cultural
exchange with countries in the
Southern Hemisphere, of which
35 received a total of NOK 663
000 in ﬁnancial aid.
MIC is an active participant in a
number of international networks
and forums. Two of the most
important forums are IAMIC and
NORDMIC, the international
and Nordic associations of music
information centres. Both organisations’ main aim is to support
dissemination of music, musicians
and music information across
borders. In 2006, the Nordic
centres worked closely together
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/EEZ.
In order to increase the utilisation of the many resources on the
domestic music scene and its industry, MIC established a market
department in 2006.

Hallgeir Isdahl, Marketing Director

MIC administers the MFA’s travel
support program for Norwegian
musicians’ touring activities
abroad and the support program
for cultural exchange with countries in the Southern Hemisphere.
In 2006, three rounds of allotments for each support program
were administered. 257 applications for the travel support program for Norwegian musician’s
touring activities abroad were

As mentioned, the new department is based in Bergen. MIC’s
market department’s main task in
2006 was to establish and develop
business models for the two stock
companies MIC Innovasjon AS
and MIC Media AS. The two
companies are to contribute to
MIC’s overall aim of increased
knowledge on and use of professional Norwegian music of all
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genres. MIC Innovasjon AS is
to fulﬁl this ambition through
identifying, develop and ﬁnance
commercially viable projects in
the music industry sector. MIC
Media AS is to offer editorial
content to the established music
sector and to operate a publishing
division. Development of the media outlet was given the highest
priority in 2006. By the turn of
the year, the company had landed
its ﬁrst contracts and recruited
key staff.
The Board of Directors would
like to thank MIC’s staff,
contributors and partners for
their commitment and efforts
presented during 2006.
Oslo, 15th of February 2007

MIC hadde følgende
faste ansatte i 2006:
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
Arvid Skancke-Knutsen
Knut Steen

Informasjonssjef
Seniorkonsulent
Informasjonskonsulent
Redaktør, ballade.no
Fungerende Redaktør, ballade.no

Markedsavdelingen
Hallgeir Isdahl

Markedsdirektør

Administrasjonsavdelingen
Svein Bjørkås
Lisbeth Risnes
Camilla Oppegaard
Karoline Røed Tønnesen
Brit-Heidi Elvatun

Direktør
Administrasjonssjef
Administrasjonskonsulent
Resepsjonist, svangerskapspermisjon
Resepsjonist, vikar

Fotokreditering
Lars Petter Hagen:
Jon Balke:
Ørjan Matre:
Emil Bernhardt:
Øyvind Torvund:
BigBang:
Gothminister:
Terje Isungset:
Andre bilder:

Sveinn Fannar Johannson
Ultima
Bente Leiknes Thorsen
Stian Andersen
Stian Andersen
Jan Erik Svendsen
Sandra Jensen
Jan Magnus
MIC.NO
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Musikkinformasjonssenteret
Music Information Centre Norway
Henrik Ibsens gate 110
P.b. 2627 Solli, 0203 Oslo
Telefon: +47 2327 6300
www.mic.no
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