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INNLEDNING

Formidlingen av
musikk skjer først og
fremst gjennom tre
sirkulasjonssystemer – som
levende musikk fremført
på konserter, som skrevet
musikk gjort tilgjengelig
på noter og som innspilt
musikk distribuert på
fonogrammer eller lydfiler
via ulike avspillings- og
kringkastingsmedier. De
kommende årene er det
grunn til å forvente at
en stadig større andel av
formidlingen av noter og
innspilt musikk vil skje

nye muligheter for å
gjøre musikk skrevet av
norske komponister og
tekstforfattere allment
tilgjengelig for fremføring.
I Norge og internasjonalt.
I dag er det bare en meget
begrenset del av det som
er skrevet av norsk musikk
som er tilgjengelig for
musikere, band, ensembler
og orkestre som søker
etter spillbare noter. Bare
deler av den skrevne
musikken er utgitt på
forlag, og mange verker er
utsolgt og vanskelig å få

gjelder store deler av den
historiske musikkarven.
Og det gjelder mesteparten
av repertoaret innenfor
populærmusikk, jazz
og folkemusikk. En
felles noteportal for
alle som publiserer
notert musikk av norske
rettighetshavere vil
kunne bidra til en radikal
forbedring av søkbarhet
og tilgjengelighet for
brukerne. Det vil gjelde
amatører så vel som
profesjonelle, norske så vel
som utenlandske.

verdens beste digitale
notedistribusjonssystem
– en felles norsk noteportal!
ved distribusjon av digitale
filer som gjøres tilgjengelig
via Internett.
I 2008 startet MIC
arbeidet med å planlegge
en nasjonal nettportal
for søking, visning,
distribusjon og omsetning
av noter. Hvorfor?
Hvorfor noter og ikke
innspilt musikk? Og
hvorfor MIC og ikke
andre – for eksempel
musikkforlagene?

MICs direktør Svein Bjørkås

Det mest åpenbare
svaret på hvorfor det
trengs en nasjonal
noteportal er at digitale
distribusjonsformer åpner
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tak i. Mye av den noterte
musikken er full av feil. Å
skulle spille den forutsetter
derfor tidkrevende
edisjonsarbeid. For den
som ikke kjenner norsk
musikk fra innsiden er
søking etter repertoar
komplisert. Det finnes
noter på forlag og
i butikker i inn- og
utland, hos MIC, hos
NRK, i biblioteker, i
spesialsamlinger, i private
og offentlige arkiver
og i museer. Hva som
finnes hvor og i hvilken
forfatning det er, er
vanskelig å finne ut av.
Søkemulighetene er i
beste fall begrenset. Dette

Hvorfor en portal
for noter og ikke for
innspilt musikk? Her er
svaret først og fremst
knyttet til forskjeller
i musikkmarkedenes
virkemåte. Platemarkedet
har sine svake sider, men
det har fungert rimelig
godt. Fallet i omsetning
som blant annet skyldes
ulovlig fildeling blant
yngre årsklasser, har ført
til at markedsaktørene nå
jobber på spreng for å finne
nye forretningsmodeller,
tilpasset digital formidling
av lydfiler som supplement
til handel med CD-er og
andre fysiske lydbærere.

Nedlastingstjenester
som iTunes og
streamingtjenester som
det nordiske Spotify,
peker mot at den innspilte
musikken også i fremtiden
kommer til å bli omsatt
av markedsaktører
på mer eller mindre
normale markedsvilkår.
Notemarkedet er ikke i
stand til i samme grad å
sikre bred distribusjon av
musikk. Dette kommer av
at store deler av musikken
aldri sirkulerer som følge
av tilbud og etterspørsel.
Forlagsbransjen er ikke
”heldekkende” på samme
måte som platebransjen
har vært og som den nye
musikkfil-industrien ser
ut til å bli. Etterspørselen
etter noter gir rett og slett
ikke lønnsomhet i bredden.
Problemet er løst dels på
to måter. For det første
har det de siste 50 årene
blitt etablert offentlig
og privat finansierte
musikkinformasjonssentra

– MIC-er – i en rekke
land. Disse institusjonene
har ”publisert ikkepublisert musikk”, særlig
kunstmusikk. Denne
musikken er derfor søkbar,
tilgjengelig og spillbar. For
det andre er problemet blitt
løst ved at en har sett bort
fra det. At store deler av de
historiske komposisjonene
og komposisjonene i
de rytmiske sjangrene
ikke er tilgjengelig på
spillbare noter, er med
viten og vilje blitt oversett.
På denne måten er
verdifullt repertoar gått
tapt og store mengder
musikk blitt uaktuell for
fremførelser. Dette er det
et kulturpolitisk ansvar å
gjøre noe med.
Etablering av en norsk
noteportal forutsetter
samarbeid mellom alle
relevante miljøer. Det
gjelder komponistene
og tekstforfatterne, det
gjelder musikkforlagene
og MIC og det gjelder

arkiver, samlinger og
biblioteker. Hvorfor
bør det være akkurat
MIC som skal drive
portalen? Det viktigste
svaret er at MIC Norsk
musikkinformasjon er den
eneste aktør som både har
publiseringskompetanse
og alles interesser som sin
interesse. MICs kulturelle
forpliktelse er å bidra til
at norsk musikk brukes
av flest mulig, uavhengig
av distribusjonsformer
og uavhengig av
enkeltaktørers og
-gruppers interesser. Med
dette som utgangspunkt
har senteret tradisjon for
bredt samarbeid, tretti års
erfaring med forlagsmessig
arbeid, høy kompetanse på
nettbaserte informasjonsog søketjenester og bred
nasjonal og internasjonal
kontaktflate mot både
tilbydermiljøene og
etterspørrerne av notert
musikk.

MIC takker alle
medspillere for
samarbeidet i 2008. Vi
gjør det med en invitasjon
og en oppfordring
til musikklivet,
musikkbransjen og
de kulturpolitiske
myndighetene: La
oss bruke 2009 til å
samarbeide om å lage
verdens beste digitale
notedistribusjonssystem –
en felles norsk noteportal!
Svein Bjørkås
Direktør
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Informasjon og promotering
MIC Norsk
musikkinformasjons
nasjonale og internasjonale
informasjons- og
promoteringsarbeid
ble i 2008 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 2008
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
opplysningstjenester for
nyetablerte musikere og
band, undervisningsverktøyet ”Kaleidofon”,
søkbar verkkatalog for
kunstmusikk og jazz,
festival- og konsertkalender og nettbutikk
for lytting og nedlasting
av innspilt musikk. Det
ble i løpet av året lagt ned
betydelig arbeidsinnsats i å
oppdatere og videreutvikle
tjenestene. I 2008 startet
MIC med å sende ut et eget
nyhetsbrev.
MIC var i løpet av 2008
representert på følgende

arenaer, messer og
festivaler:
IAJE i Toronto, by:Larm
i Oslo, Midem i Cannes,
Musikmesse Frankfurt,
Førde Internasjonale
Folkemusikkfestival,
Øyafestivalen i Oslo,
Popkomm i Berlin,
FolkeLarm i Oslo, Warsaw
Autumn i Warszawa,
Womex i Sevilla, Ultima
i Oslo, Artmusfair og
Nordiske Musikkdager i
Helsinki og London Jazz
Festival.
For å promotere norske
verk overfor aktører i
norsk og internasjonalt
musikkliv ble det i
løpet av året arrangert
en rekke stands og
utstillinger. Blant løpende
informasjonsprosjekter
som i 2008 fant sted i
regi av MIC kan nevnes
følgende: Videreutvikling
av ”Kaleidofon”, oppfølging av komponistene
i ”INTRO-komponist”,
utvikling av nye moduler
i prosjektet ”Repertoar for
utdanning”, deltakelse
i ULTIMAs prosjekt
”Transposition” som
understøtter utviklingen
av musikklivet i Vietnam,
samt 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 og
4

Arbeidet ble oppsummert i
en rapport som ble presentert på ettersommeren
2008. Forslag til prioriterte
verne-, editerings- og
publiseringstiltak for historiske norske komponister
og verker ble presentert.
Gruppen bak rapporten
kom også med forslag
til hvordan det videre
arbeidet med historisk
repertoar kan sikres kompetanse, økonomiske
tilskudd og organisatorisk
oppfølging.

besøk 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.
Publisering
Arkiv- og produksjonsavdelingen i MIC leverte
i 2008 notemateriell til
88 fremføringer av verk
for orkestre og større
ensembler i ulike deler av
verden. Av disse var 31
urfremføringer. Senteret
laget stemmemateriale
for til sammen 30 verk.
I tillegg til leiemateriale
ble det i løpet av året
formidlet notemateriale til
et betydelig antall verker
for mindre ensembler.
Samlingen av originalmanuskripter bestod ved
utgangen av året av i
underkant av 8 000 verk.
Referansesamlingen (12
800 verk) og lydsamlingen
(10 300 spor) er tilgjengelig
for publikum i biblioteket/
lesesalen som MIC disponerer sammen med
Nasjonalbibliotekets
musikkformidling.
I 2008 ble det registrert
239 nye verk, hvorav 12
forlagsutgivelser. Tre nye
komponister registrerte

om Musikkarvprosjektet.
MIC var i tillegg teknisk
arrangør for avslutningsarrangementet for
”Grieg07” og arrangerte
presentasjoner av MICs
egen virksomhet bl.a. for
studenter på Barratt Due
musikkinstitutt.
I 2008 overtok MIC
ansvaret for å videreutvikle
eksportstatistikken for
norsk musikkbransje.
Det ble etablert et
samarbeid med FoUseksjonen i Norsk
kulturråd om utvikling
av en ny metodisk modell
for gjennomføring av
statistikkarbeidet.

Kunnskapsformidling

Enslaved på Popkomm

sine arbeider hos MIC i
2008. Dette var Harald
Sæther, Erik S. Dæhlin
og Johan Adriaenssen.
Tilveksten i lydsamlingen
var på 271 verktitler.
Tilveksten av nytt notemateriale ble digitalisert
fortløpende. Hele manuskriptarkivet i senteret
foreligger i digitalt format.
Digital skanning av stemmemateriale ble fulgt opp
gjennom året.

Arbeidet med utvikling
av en publiseringstjeneste
for noter og sangtekster
til musikk i rytmiske
sjangere ble konkretisert
i 2008. MIC opprettet en
ny stilling med ansvar
for å utvikle og drive
publiseringstjenesten.
I samarbeid med
NOPA ble det etablert
et nytt rådgivende
publiseringsutvalg
bestående av tekstforfatter
og musiker Kari Iveland,

komponist, tekstforfatter
og musiker Jan Eggum
og musikkforsker Odd
Sjønne Skårberg. Det ble
arbeidet med å utvikle
innsamlingsstrategier,
elektroniske publiseringsløsninger, egnede
kontraktsløsninger m.m.
Musikkarvprosjektets
første fase ble gjennomført
av MIC i samarbeid med
Norsk Komponistforening
og Nasjonalbiblioteket.

MIC driver kunnskapsformidling overfor ulike
aktører i musikklivet. I
løpet av året ble det holdt
foredrag og forelesninger
utenfor senteret.
Stiftelsen arrangerte to
dagsseminarer for UDaspiranter, to seminarer
om musikkeksport i
serien ”Eksportinitiativ
2009”, seminaret ”Tradisjonene i turbofart inn
i framtida” i samarbeid
med folkemusikkfeltets
organisasjoner, seminaret ”Formidling av
mangfold. Folke- og
verdensmusikkens
marked, publikum og
offentlighet” i samarbeid
med FolkeLarm. MIC
var medarrangør for et
seminar om Kringkastingsorkesterets muligheter
og utfordringer i digitale
medier i regi av KORK,
og arrangør av seminar

Forvaltningsoppgaver
Stiftelsen er
kompetansemiljø for
Utenriksdepartementet og
utestasjonene og forvalter
UDs tilskuddsordninger
innen musikkområdet.
De delegerte oppgavene
gjelder reisestøtte
til norske musikeres
offentlige konserter i
utlandet og prosjektstøtte
til musikkfeltets kultursamarbeid med land i
sør. Begge ordningene
er innrettet mot det
profesjonelle musikklivet
og omfatter alle sjangere.
Den økonomiske rammen
var i 2008 kr 2 000 000
til reisestøtte for norske
musikeres offentlige
konserter i utlandet, og
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kr 700 000 til prosjektstøtte
til musikksamarbeid med
land i sør.

til disposisjon for
næringsprosjekter i
musikkbransjen i Bergensregionen.

Til reisestøtten for norske
musikeres konserter i
utlandet kom det inn
517 søknader, hvorav
182 ble tildelt midler.
Omsøkte midler til
reisestøtteordningen
var totalt kr 17 102 256,
mens det ble innvilget
tilskudd på kr 2 214 400.
Til prosjekttilskuddsordningen for kultursamarbeid med land i sør
kom det inn 79 søknader,
hvorav 20 ble tildelt midler.
Omsøkte midler var totalt
kr 6 313 311, mens det ble
innvilget og gitt tilsagn for
kr 720 000.
Fagutvalget bestod i 2008
av følgende personer:
Ola K. Berge, Claes
Olsen, Erika Bertelsen,
Nils Bjerkestrand og
Svein Bjørkås (leder).
Etter eget ønske trakk
Bjerkestrand seg ut av
utvalget. Han ble erstattet
av Maja Ratkje. Hilde
Holbæk-Hanssen fungerte
som utvalgsmedlem i
Ratkjes permisjon. Som
observatører har Sverre
Lunde, Eva Lous og Jan
Gerhard Lassen møtt for
UD.
Rådgivning til bransjeaktører og myndigheter
MICs markedsavdeling
i Bergen arbeidet i 2008
med rådgivning av en
rekke aktører knyttet til

Fondet
er det
første i
sitt slag
Markedsavdelingen i
Bergen har i perioden 20062008 bygget opp selskapet
MIC Innovasjon AS for
at dette skulle overta og
følge opp arbeidet med
økonomisk rådgivning
og prosjektutvikling for
musikkbransjen. Selskapet
ble i 2008 fusjonert inn i
MIC Media AS.
Internasjonalt samarbeid

norsk musikkbransje. En
viktig del av virksomheten
var å legge planer og
avklare juridiske og
praktiske forutsetninger
for etableringen av Bergen
kommunes musikkinvesteringsfond Buzz.
Fondet er det første i
sitt slag i Norge. Det
skal stille offentlige og
private investeringsmidler
6

MIC har en rekke
internasjonale
samarbeidspartnere.
Viktigst er relasjonene
til de øvrige sentrene
for musikkinformasjon
i Norden og i de øvrige
land.
Det nordiske MIC-samarbeidet er organisert i
organisasjonen NORDMIC
(etablert 1998), hvor
Island, Sverige, Finland,

Danmark og Norge er
medlemmer. Det pågår
samarbeid i tre grupper, en
gruppe for informasjonsog promoteringsarbeid
for kunstmusikk, en
tilsvarende gruppe
for musikk i rytmiske
sjangere og styret. Styret er
sammensatt av sentrenes
ledere. NORDMIC
produserer felles nordiske
prosjekter og driver aktiv
utveksling av kompetanse
på alle saksfelt.
Den internasjonale
organisasjonen av
musikkinformasjonssentre – IAMIC (etablert
1986) – hadde i 2008
42 medlemmer fra 38
land. Alle kontinenter er
representert. IAMIC har
sekretariat i Brüssel og
samordner prosjekt- og
kompetanse-samarbeid
mellom landene. I 2008
ble det bl.a. satt i gang et
personalutvekslingsprogram
som gjør det mulig for
ekspertise fra ett senter
å dra på studieopphold i
andre sentre. Sekretariatet
organiserer en årlig
konferanse (Cardiff i 2008),
har egen nettside, driver
internasjonalt lobbyarbeid
på vegne av medlemmene
og er sekretariat for styrer
og komiteer. I 2008 var
Svein Bjørkås visepresident
i IAMIC, mens Lisbeth
Risnes var medlem
av organisasjonens
”Comunications
Committee” og ”IAMIC for
all genres”.

I løpet av 2008 styrket MIC
arbeidet med folke- og
verdensmusikk gjennom
nærere samarbeid med
feltets organisasjoner
og festivaler og en
økt tilstedeværelse på
bransjemesser.

Womex
Verdensmusikkmessen
WOMEX ble i 2008
arrangert for siste gang
i Sevilla i Spania. Som
tidligere samarbeidet
MIC nært med Music
Export Norway (MEN)
om tilretteleggelsen av
den norske deltakelsen på
arrangementet. MEN tok
seg av logistikk knyttet
til standutforming og
delegatpåmelding mens
MIC konsentrerte seg om
informasjonsarbeidet.
I likhet med tidligere
år ble det utformet et
omfattende magasin
med artistpresentasjoner,
intervjuer og bakgrunnsartikler. Ti norske
selskaper med til sammen
22 delegater var i 2008
tilknyttet den norske
standen. Utøverne i
Majorstuen spilte en rekke
vellykkede akustiske minishowcaser i forbindelse
med mottakelser på
messen. Etter tre år med
solid vekst flyttes messen i
2009 til København.

Førdefestivalen
Førdefestivalen 2008 var
første arena for MICs folkeog verdensmusikksatsning.
Over 20 internasjonale
journalister, festivalog bransjeaktører var
akkreditert til festivalen.
Som et første ledd i
informasjonsarbeidet ble
en pressetur fra Bergen
via Flåm og Balestrand
til Førde arrangert.
Førdefestivalen, Norsk
folkemusikkformidling
(NFF) og MIC var
vertskap. Med på turen
var blant annet journalister
fra franske, portugisiske
og nederlandske
radiostasjoner, en sentral
kanadisk festival og en irsk
arrangør. MIC var til stede
med to representanter på
festivalen og bistod ved
å være tilgjengelig for
norske og internasjonale
gjester med informasjon
om norsk musikk og norsk
musikkliv.
For å understøtte
artistprofileringen
overfor de internasjonale
representantene ble det fra
informasjonsavdelingens
side utarbeidet et

Munnharpespillere på Førdefestivalen

Folkelarm

Karl Seglem, Pernilla
Willman, Dominic
Reuben, Hilde Bjørkum,
Jan Sverre Knudsen,
Sigbjørn Nedland og Frode
Rolandsgard leverte solide
bidrag til belysning av
temaet.

Med ny ledelse for
bransjetreffet og showcasefestivalen Folkelarm,
var det et betydelig
styrket evenement som
gikk av stabelen i Oslo i
september 2008. MIC var
en aktiv deltaker både
i planleggingsfasen og
under selve arrangementet.
Sentralt i dagprogrammet
sto seminaret ”Formidling
av mangfold”, hvor
MIC var vertskap.
Fokuset for dette godt
besøkte seminaret var
betingelsene for formidling
av den musikalske
pluralismen som folkeog verdensmusikken
representerer. Innledere
som bl.a. Tellef Kvifte,

Den internasjonale
deltakelsen på Folkelarm
’08 var den sterkeste
noensinne. MIC spilte en
sentral rolle i informasjonsog promoteringsarbeidet
ovenfor medierepresentanter, konsertarrangører,
agenter og andre
utenlandske delegater. Til
Folkelarms festivalavis
ble det skrevet grundige
engelskspråklige
artistpresentasjoner av
alle band og utøvere som
var i aksjon på showcasescenene. På festivalens
avslutningsdag arrangerte
MIC også en mottakelse
for de internasjonale
delegatene på kulturbåten
MS Innvik.

engelskspråklig
festivalmagasin med
portrettintervjuer og
bakgrunnsartikler med og
om norske utøvere.
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Majorstuen spilte på Womex

KOMPETANSEMILJØ FOR UD

MUSIKKARVPROSJEKTET
– ET BREDT SAMARBEID I MUSIKKLIVET

MIC Norsk
musikkinformasjon
fungerer som
kompetansemiljø for
Utenriksdepartementet
og den øvrige
utenrikstjenesten.
Samarbeidet omfatter først
og fremst tre komponenter;
aspirantopplæring,
rådgivning og forvaltning
av tilskuddsmidler.

MIC Norsk
musikkinformasjon har
tradisjoner for å gjøre
prosjektarbeid som
forutsetter nært samarbeid
mellom institusjoner,
organisasjoner og
enkeltpersoner i og
omkring musikklivet.
Musikkarvprosjektet
– som i 2008 leverte
en tiltaksrettet rapport
om tilstanden for den
klassiske musikken etter
norske komponister
– er et slikt eksempel.
Musikkarvprosjektet ble
formulert og koordinert
av MIC. Dets første fase
ble gjennomført som et
samarbeid med Norsk
Komponistforening og
Nasjonalbiblioteket. Men

Aspirantopplæring
En gang i året stiller
UDs aspirantkorps til
heldags-seminar i MIC
for å sette seg inn i ulike
sider av norsk musikkliv.
Programmet inneholder en
blanding av presentasjoner
av festivaler, utøvere,
institusjoner og ordninger.
Seminaret legger vekt
på å gjøre fremtidens
ansatte ved konsulater
og ambassader kjent med
norsk musikkliv, enten
det gjelder festivaler,
musikkutdanning,
konsertarrangører
eller managements.
Seminaret legger vekt på
å presentere flest mulig
sjangere, for eksempel
ved at deltakerne kan få
en orientering om Øyafestivalens internasjonale
presseopplegg, Norsk
folkemusikkformidlings
artisttjeneste, et foredrag
om norsk samtidsmusikks
utenlandske posisjon,
om Rikskonsertenes
arbeid i den 3. verden
og kanskje kommer en

jazzmusiker for å fortelle
om sine erfaringer med
utenrikstjenesten samt
kanskje dra en låt.
Rådgivning
En viktig effekt av
seminaret er også å styrke
forbindelsen mellom
ambassadene og MIC
som “førstelinjetjeneste”
inn i norsk musikkliv.
MICs virksomhet overfor
utenrikstjenesten omfatter,
i tillegg til informasjon
om norske musikere,
ensembler og institusjoner,
bistand med musikkfaglige
råd og å ta hånd om
og guide utenlandske
gjester til områder i den
norske musikkjungelen.
Kontaktarbeidet overfor
utenrikstjenesten er
toveis og meget fruktbart.
Ambassadene gir råd og
hjelp til aktører som skal
spille og gjennomføre
prosjekter internasjonalt,
og MIC gir faglige
råd til personalet ved
utestasjonene. Begge
parter er ofte involvert
i finansieringen av de
samme musikksatsingene i
utlandet. Også dette krever
god og hyppig kontakt.
Tilskuddsforvaltning
Tre ganger i året kan
norske musikere søke om
støtte til internasjonalt
arbeid fra UDs
tilskuddsordninger for
8

The Loch Ness Mouse mottok reisestøtte til Internasjonal Musikkuke i
Kina, kulturutveksling med land i sør. Foto: Kai-Otto Melau

musikk. MIC forvalter
to slike ordninger
for departementet –
reisestøtte til profesjonelle
musikeres konserter i
utlandet og prosjektstøtte
til samarbeid med
musikklivet i land i sør. I
2008 var de økonomiske
rammene 2 millioner
kroner til reisestøtte
og 700 000 kroner til
utviklingsprosjekter.
Effektiv og god forvaltning
av tilskuddsordningene
sikres bl.a. gjennom
det elektroniske søkeog saksbehandlingsverktøyet www.stikk.no.
I 2008 ble stikk.no, som
er utviklet og blir drevet
av MIC, videreutviklet
til å håndtere flere UDordninger og flere brukere.
Danse- og teatersentrums
støtteordninger ble
inkludert i tjenesten
og publisert i februar
2008, mens Norske

Kunsthåndverkere fikk
opp sine ordninger i
oktober. Via stikk.no
har arbeidet med å søke
midler blitt enklere for
kunstnerne og artistene,
og informasjonsflyten
til søkerne er blitt mer
effektiv. Utenriksstasjonene
har fått elektronisk
tilgang til informasjon
om planlagte norske
kunst- og kulturprosjekter
i de respektive land.
Saksbehandlingstiden er
kortet ned vesentlig; for
de to ordningene som
forvaltes av MIC, kjenner
både søkerne og UDs
utestasjoner resultatet av
behandlingen to uker etter
søknadsfristen.

i løpet av prosessen ble
også musikkforleggere,
dirigenter, orkestre,
ensembler, universiteter,
høgskoler, bibliotek,
samlinger og arkiver
trukket inn i arbeidet.
Ett av hovedbudskapene
i rapporten om
musikkarven, som ble
utarbeidet av en gruppe
bestående av Bjarte
Engeset, Elef Nesheim,
Øyvind Norheim, Arvid
Vollsnes, Svein Bjørkås
og Hilde HolbækHanssen, var at store
deler av musikken som
er skrevet av nå avdøde
norske komponister
er utilgjengelig, fulle
av feil og mangler og i

Hundrad hardingtonar, 4. klaverstemme Geir Tveitt

dårlig teknisk forfatning.
Resultatet av dette er at lite
av den historiske musikken
blir spilt. Dette gjelder i
Norge, men i enda større
grad internasjonalt.
Gruppen pekte på at det
særlig vil være behov for å
sette i gang et omfattende,
forskningsbasert arbeid
med edisjon av partiturer
og stemmemateriale. Dette
er et arbeid som, selv med
aktiv kompetanseutvikling
og stor innsats, vil måtte
pågå over flere tiår. I tillegg
ble det pekt på behovet
for at notemateriale som
ikke er utgitt på norske
og/eller utenlandske
forlag blir publisert, slik
at det blir allment og lett
tilgjengelig. I rapporten
pekes det også på behovet
for økt innsats for fysisk
vern av manuskripter,
bl.a. gjennom elektronisk
kopiering.

Drigenten Peter Szilvay i arbeid

tillegg ble det presentert
en omfattende liste med
eksempler på enkeltverker
av høy kvalitet og
musikkfaglig interesse
som trenger oppretting og
publisering for at de skal
kunne bli spilt.

Gruppen som utarbeidet
rapporten om musikkarven
anbefalte at det bør utgis
samlede verker i kritiskvitenskapelig utgave
av komponistene Johan
Svendsen, Agathe BackerGrøndahl, Ludvig IrgensJensen, Geirr Tveitt og
Fartein Valen. Den kritiskvitenskapelige utgaven av
Griegs verker ble foreslått
editert. Gruppen foreslo
videre at det utgis kritiskvitenskapelige utgaver av
utvalgte verker av Oscar
Borg, Christian Sinding
og Johan Halvorsen. I

MICs fremtidige rolle i
forhold til musikkarven
vil være den samme som
for samtidsmusikken,
nemlig å være instans for
publisering, informasjon
og promotering. Den
historiske musikken
er – i likhet med
samtidsmusikken – bare
delvis tatt hånd om av
forleggerne. Det forlagene
ikke har gitt ut vil i de
kommende årene være
aktuelt for innlemming i
MICs katalog.
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Fremføringer i 2008 med leiemateriale fra MIC

MIC har i løpet av året levert notemateriale til 88 verk for
orkester/større ensemble, hvorav 31 urfremføringer:

Asheim, Nils Henrik
Baden, Conrad
Baden, Conrad
Berg, Olav
Berg, Olav
Bergh, Sverre
Borgstrøm, Hjalmar
Borgstrøm, Hjalmar
Borgstrøm, Hjalmar
Buene, Eivind
Buene, Eivind
Buene, Eivind
Buene, Eivind
Buene, Eivind
Buene, Eivind
Buene, Eivind
Dæhlin, Erik S.
Flem, Kjell
Flem, Kjell
Gjertsen, Ruben Sverre
Grenager, Lene
Grenager, Lene
Grieg, Edvard/Tveitt, Geirr
Gupta, Rolf
Halvorsen, Leif
Haugland, Glenn Erik
Hegdal, Magne
Husby, Kaare D.
Iberg, Helge
Iberg, Helge
Iberg, Helge
Janson, Alfred
Janson, Alfred
Kahrs, Sven Lyder
Kleiberg, Ståle
Kleiberg, Ståle
Kleiberg, Ståle
Kleiberg, Ståle
Kleiberg, Ståle
Kverndokk, Gisle
Matre, Ørjan
Matre, Ørjan
Matre, Ørjan
Matre, Ørjan

GRIEGS AKKORD
CONCERTINO FOR KLARINETT OG STRYKERE
INTRADA SINFONICA
DOUBLE CONCERTO FOR FLUTE/BASS FLUTE AND BASSOON
FOUR POEMS FOR CHAMBER ORCHESTRA
ALICE I UNDERVERDENEN
DIE NACHT DER TOTEN
JESUS IN GETSEMANE
VIOLINKONSERT
RONDEAU (À LA CHINOISE)
INTO THE VOID
NATURE MORTE
LANGSAM UND SCHMACHTEND
LANGSAM UND SCHMACHTEND
NATURE MORTE
PALIMPSEST
SATURATION IS THAT
PIANO CONCERTO (2. sats)
SOLAR WIND for strings
TREMBLING
NATURUM NON FACIT SALTUM
NATURUM NON FACIT SALTUM
BALLADE
CHIAROSCURO
MARKENS GRØDE (originalmusikk til filmen)
…OG HOLT LÆT SELD SJELS GAL
DECETT - Irreelle interludier for 10 instrumenter
DAGU HE JIANGSU MINGE DUIHUA
...KJENNER VINGEN HAKKE
ARE WE NOT ALL WARRIORS IN OUR OWN LIVES
TALE OF SORROWFUL SONG
EN BIBELHISTORIE (utdrag)
NASJONALSANG
LIKE CLOUDS IN STARLIGHT WIDELY SPREAD
CONCERTO FOR VIOLIN AND ORCHESTRA
DAVID AND BATHSHEBA
LAMENTO TIL CISSI KLEINS MINNE
REQUIEM
REQUIEM
DUO BRILLIANTE
ATEM FOR ENSEMBLE
SHANGHAI HAO ZI
ATEM FOR ENSEMBLE
ATEM FOR ENSEMBLE

10

Stavanger Symfoniorkester (URF.)
Norges musikkhøgskole, Oslo
Drammens Byorkester		
NDR Radiophilharmonie Hannover (URF.)
BIT 20 Ensemble, Stresa, Italia
Bømlo barne- og ungdomsteater
NorrlandsOperan (CD-innspilling)
NorrlandsOperan (CD-innspilling)
NorrlandsOperan (CD-innspilling)
Shanghai Spring International Music Festival (URF.)
Det Norske Blåseensemble, Huddersfield Cont. Mus. Fest. (URF.)
Cikada / Suså, DK (URF.)
Residenzorchester Berlin, Kleisthaus, Berlin
Tromsø Symfoniorkester
Cikada, Ultima-festivalen, Oslo (URF.)
Ensemble Ernst, Ultima-festivalen, Oslo
Oslo Sinfonietta (URF.)
Ålesund Symfoniorkester
Tromsø Symfoniorkester
Ensemble Ernst
Det Norske Blåseensemble
Forsvarets Musikkorps Vestlandet / Borealis
Deutsch-Skandinavische Jugend-Philh. (Berlin + Lübeck)
Oslo Filharmoniske Orkester (6 fremf. i Oslo)
NRK/Kringkastingsorkesteret (DVD-innspilling)
Bergen Filharmoniske Orkester (URF.)
BIT 20 Ensemble (URF.)
Shanghai Spring International Music Festival (URF.)
NRK/Kringkastingsorkesteret (URF.)
NRK/Kringkastingsorkesteret (URF.)
NRK/Kringkastingsorkesteret (URF.)
Oslo Sinfonietta
Kringkastingsorkesteret
Norsk Ungdomssymf.orkester, Sandnes/Liverpool (URF.)
Trondheim Symfoniorkester (CD-innspilling)
Olavsfestdagene, Trondheim Symfoniorkester (URF.)
Koorproject Opus, NL-Leeuwarden og Groningen
Chamber Orchestra LEOPOLDINUM, Wroclav og Krakow
Koorproject Opus, NL-Leeuwarden og Groningen
Stavanger Symfoniorkester / Stavanger 2008 (URF.)
Ensemble Ernst
Shanghai Spring International Music Festival (URF.)
Oslo Kammermusikkfestival + UNM
Ensemble Ernst, Avgarde, Bergen

Matre, Ørjan
Matre, Ørjan
Mikalsen, Jan Erik
Mikalsen, Jan Erik
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Nordheim, Arne
Ore, Cecilie
Plau, Arild
Ratkje, Maja S.K.
Slettholm, Yngve
Storbekken, Egil/Brevik, Tor
Söderlind, Ragnar
Thommessen, Olav Anton
Thommessen, Olav Anton
Thoresen, Lasse
Tveitt, G./Husby, K.D.
Tveitt, Geir
Tveitt, Geirr
Tveitt, Geirr
Tveitt, Geirr
Tveitt, Geirr
Tveitt, Geirr
Tveitt, Geirr
Tveitt, Geirr
Tveitt, Geirr
Tveitt, Geirr
Tveitt, Geirr
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Åm, Magnar
Åm, Magnar
Ånesen, Arnt Håkon

ATEM FOR ENSEMBLE
HUNTING LOW AND HIGH
CONCERTO FOR Ondes Martenot and Sinfonietta
PYGAR TALES for sinfonietta
BAD NEWS FROM THE DESERT
DOG DAYS
FIERCE KENTUCKY MOTHERS OF DOOM (Extended version)
LOW JIVE
MAD CAP TOOTLING
MAD CAP TOOTLING
SUNBURST
VENIT REX
CIRROSTRATUS
KONSERT FOR TUBA OG STRYKERE
CONCERTO FOR VOICE (MOODS IIIB)
DET SOM EN GANG VAR
OUVERTURE (Nord i fjellom)
CONCERTO PER VIOLA E ORCHESTRA
CORELLI-MASKIN
TO STØRRELSER FOR STRYKERE
LØP, LOKK OG LINJAR
FRAO HUNDRAD HARDINGTONAR
LANGELEIKEN og SVARTE KROSSAR (fra op. 243)
CONCERTO NO. 1 POUR PIANO ET ORCHESTRE
CONCERTO NO. 1 POUR PIANO ET ORCHESTRE
CONCERTO NO. 2 for Hardanger-fiddle & orch. ”Tri fjordar”
CONCERTO NO. 2 for Hardanger-fiddle & orch. ”Tri fjordar”
CONCERTO NO. 2 for Hardanger-fiddle & orch. ”Tri fjordar”
CONCERTO NO. 2 for Hardanger-fiddle & orch. ”Tri fjordar”
KONSERT FOR VIOLIN OG ORKESTER
SOLGUD-SYMFONI
SYMFONI NR. 1 - JULEKVELDEN
SYMFONI NR. 1 - JULEKVELDEN
4 MOMENT
BREAKING ANOTHER WALL
BREAKING ANOTHER WALL
KAMMERKOMMENTAR
KYKLOP
TJAT
TJAT
TROLL
BØN
MOTSTRAUM
FRAMES for solo piano and sinfonietta

Ensemble Ernst, Ultima-festivalen, Oslo
Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Ultima-festivalen, Oslo
Oslo Sinfonietta, Ultima-festivalen/Porto/Radio-France (URF.)
Tapiola Sinfonietta, Nordiske Musikkdager (URF.)
Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Ultima-festivalen, Oslo
Forsvarets Musikkorps Nord-Norge (URF.)
NRK/Kringkastingsorkesteret (URF.)
Oslo Filharmoniske Orkester (URF.)
BIT 20 Ensemble, St. Pölten, Østerrike
Oslo Filharmoniske Orkester (CD-innspilling)
Kristiansand Symfoniorkester (URF.)
Den Norske Opera
Oslo Sinfonietta, Ultima-festivalen, Oslo og Porto (PT)
Trondheim Symfoniorkester
Bodø Sinfonietta / Nordland Musikkfestuke
Stavanger Symfoniorkesters kirkemusikkens. / Kyrkjelyd (URF.)
The Chamber Orchestra of Lapland Rovaniemi, Finland
Ungdomssymfonikerne (URF.)
Det Norske Kammerorkester, Ultima-festialen, Oslo
Det Norske Kammerorkester
BIT 20 Ensemble, St. Pölten, Østerrike
Bodø Sinfonietta
Kringkastingsorkesteret, Drammens Teater
Kringkastingsorkesteret
Stavanger Symfoniorkester		
Gjøvik Byorkester		
Nord-Rogaland Symfoniorkester
Stiklestad Nasjonale Kultursenter / Olsokdagene på Stiklestad
Peer Gynt as
Bergen Filharmoniske Orkester / Hardingtonar (URF.)
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Filharmoniske Orkester / Hardingtonar
Stavanger Symfoniorkester (1. gangs fremf. av Husby- editionen)
BIT 20 Ensemble/ Stresa, Italia (URF.)
Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Bergen
Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Ultima-festivalen, Oslo
Det Norske Kammerorkester (URF.)
Trondheim Symfoniorkester (URF.)
Cincinnati Symphony Orchestra, USA
West Australian Symphony Orchestra, Perth
Oporto National Orchestra, Portugal
Collegium Musicum, Bergen
Fartein Valen-festivalen (URF.)
Bodø Sinfonietta, Ultima-festialen, Oslo (URF.)
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STYRETS ÅRSBERETNING

Formalia/regnskap
Etter styrets oppfatning gir
det framlagte årsregnskap,
med tilhørende noter,
fyllestgjørende og
rettvisende informasjon om
driften av stiftelsen MIC
Norsk musikkinformasjon
i 2008 og for stillingen pr
31.12.08.
Regnskapet for 2008 viser
et positivt resultat på kr 50
917 som overføres til annen
egenkapital.
I 2008 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 i 2008. Styret
behandlet i alt 54 saker.
Administrasjonen har
utarbeidet årsberetning
og årsregnskap for 2007.
Budsjettsøknad om
driftsmidler for 2008
ble sendt Kultur- og
kirkedepartementet innen
fristen 14. mars.
MIC var i 2008 lokalisert
i Nasjonalbibliotekets
bygning i Henrik Ibsens
gate 110 i Oslo og på
Kulturhuset Verftet,
Georgernes Verft 12 i
Bergen.
Ved utgangen av året
sysselsatte Stiftelsen MIC
12,2 årsverk fordelt på
11 fast ansatte i 100 %
12

Virksomheten i MIC
MIC Norsk
musikkinformasjons
nasjonale og internasjonale
informasjons- og
promoteringsarbeid
ble i 2008 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.

stilling og en vikar for
fast ansatt i 80 % stilling.
Ytterligere en person var
engasjert i 40 % stilling til
styrking av kapasiteten
på den engelskspråklige
nyhetssiden mic.no/
english.
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 12 personene
i engasjement og faste
stillinger var 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 2008 var på totalt 8,1
% inkl. alt sykefravær,
1,7 % ekskl. sykemeldt
fravær. Sykefraværet i
2007 var 6,4 %. I løpet av
2008 var det to ansatte i
langtidsfravær, hvorav en
i svangerskapspermisjon.
De ansatte har tilgang til
husets treningssal.
Selskapene MIC Media
AS og MIC Innovasjon AS
har arbeidet for å realisere
stiftelsens mål om økt bruk
av norsk musikk gjennom
å tilby markedsrelaterte
tjenester. Begge selskapene
var lokalisert i Bergen

Truls and the Trees på By:Larm

og sysselsatte i 2008 5
årsverk. MIC eide 34
prosent av aksjene i
hvert av selskapene.
På generalforsamlinger
i MIC Media AS og
MIC Innovasjon AS
19. juni 2008 godkjente
generalforsamlingene
planer om fusjonering av
de to selskapene i MIC
Media AS. Fusjoneringen
ble vedtatt på styremøte
23. september 2008.
Ved etableringen av de
to selskapene i 2006,

var det fra eiernes side
forutsatt at de fra 2009
skulle finansiere sin
virksomhet ved egne
markedsinntekter. Ved
utgangen av 2008 vurderte
styrene i stiftelsen
MIC og MIC Media AS
markedsgrunnlaget som
så begrenset at det ble
sammenkalt til eiermøte
for å drøfte grunnlaget for
videre drift av selskapet.
Styret konstaterer at MICs
satsinger er gjennomført

på en god måte i 2008.
Stiftelsen har pr. 31.12.2008
en stiftelseskapital på
kr 100 000 og en samlet
egenkapital på kr 501 442.
Etter styrets vurdering
er forutsetningen om
fortsatt drift til stede,
og regnskapet for 2008
er satt opp under denne
forutsetning. Stiftelsen
har ikke hatt utgifter til
forskning og utvikling i
næringsøyemed i 2008.
Virksomheten forurenser
ikke det ytre miljø.

Nettjenestene bestod i 2008
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
opplysningstjenester for
nyetablerte musikere og
band, undervisningsverktøyet ”Kaleidofon”,
søkbar verkkatalog for
kunstmusikk og jazz,
festival- og konsertkalender og nettbutikk
for lytting og nedlasting
av innspilt musikk. Det
ble i løpet av året lagt ned
betydelig arbeidsinnsats i å
oppdatere og videreutvikle
tjenestene. I 2008 startet
MIC med å sende ut et eget
nyhetsbrev.
MIC var i løpet av 2008
representert på følgende
arenaer, messer og

festivaler:
IAJE i Toronto, by:Larm
i Oslo, Midem i Cannes,
Musikmesse Frankfurt,
Førde Internasjonale
Folkemusikkfestival,
Øyafestivalen i Oslo,
Popkomm i Berlin,
FolkeLarm i Oslo, Warsaw
Autumn i Warszawa,
Womex i Sevilla, Ultima
i Oslo, Artmusfair og
Nordiske Musikkdager i
Helsinki og London Jazz
Festival.
For å promotere norske
verk overfor aktører i
norsk og internasjonalt
musikkliv ble det i løpet
av året arrangert en rekke
stands og utstillinger. Blant
løpende informasjonsprosjekter som i 2008 fant
sted i regi av MIC kan
nevnes følgende: Videreutvikling av ”Kaleidofon”,
oppfølging av komponistene i ”INTRO-komponist”,
utvikling av nye moduler
i prosjektet ”Repertoar for
utdanning”, deltakelse
i ULTIMAs prosjekt
”Transposition” som
understøtter utviklingen
av musikklivet i Vietnam,
samt 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 og
besøk som er kommet
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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.
Arkiv- og
produksjonsavdelingen
i MIC leverte i 2008
notemateriell til 88
fremføringer av verk
for orkestre og større
ensembler i ulike deler av
verden. Av disse var 31
urfremføringer. Senteret
laget stemmemateriale
for til sammen 30 verk.
I tillegg til leiemateriale
ble det i løpet av året
formidlet notemateriale til
et betydelig antall verker
for mindre ensembler.
Samlingen av
originalmanuskripter
bestod ved utgangen av
året av i underkant av 8 000
verk. Referansesamlingen
(12 800 verk) og
lydsamlingen (10 300 spor)
er tilgjengelig for publikum
i biblioteket/lesesalen som
MIC disponerer sammen
med Nasjonalbibliotekets
musikkformidling.
I 2008 ble det registrert
239 nye verk, hvorav 12
forlagsutgivelser. Tre nye
komponister registrerte
sine arbeider hos MIC i
2008. Dette var Harald

Sæther, Erik S. Dæhlin
og Johan Adriaenssen.
Tilveksten i lydsamlingen
var på 271 verktitler.
Tilveksten av nytt
notemateriale ble
digitalisert fortløpende.
Hele manuskriptarkivet i
senteret foreligger i digitalt
format. Digital skanning av
stemmemateriale ble fulgt
opp gjennom året.
Arbeidet med utvikling
av en publiseringstjeneste
for noter og sangtekster
til musikk i rytmiske
sjangere ble konkretisert
i 2008. MIC opprettet en
ny stilling med ansvar
for å utvikle og drive
publiseringstjenesten.
I samarbeid med
NOPA ble det etablert
et nytt rådgivende
publiseringsutvalg
bestående av tekstforfatter
og musiker Kari Iveland,
komponist, tekstforfatter
og musiker Jan Eggum
og musikkforsker Odd
Skjønne Skårberg. Det ble
arbeidet med å utvikle
innsamlingsstrategier,
elektroniske
publiseringsløsninger,
egnede kontraktsløsninger
m.m.
Musikkarv-prosjektets
første fase ble gjennomført
av MIC i samarbeid med
Norsk Komponistforening
og Nasjonalbiblioteket.
Arbeidet ble oppsummert
i en rapport som
ble presentert på
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ettersommeren 2008.
Forslag til prioriterte
verne-, editerings- og
publiseringstiltak
for historiske norske
komponister og verker
ble presentert. Gruppen
bak rapporten kom også
med forslag til hvordan
det videre arbeidet med
historisk repertoar kan
sikres kompetanse,
økonomiske tilskudd og
organisatorisk oppfølging.
MICs fremtidige rolle i
arbeidet med musikkarven
ble i rapporten knyttet til
publisering og promotering
av notematerialet. Det ble i
løpet av høsten satt i gang
planlegging av hvordan
stiftelsen kan gjøre
noter fra musikkarven
tilgjengelig på nett og
gjennom publisering ved
”print on demand”.
MIC driver
kunnskapsformidling
overfor ulike aktører
i musikklivet. I løpet
av året ble det holdt
foredrag og forelesninger
utenfor senteret.
Stiftelsen arrangerte to
dagsseminarer for UDaspiranter, to seminarer
om musikkeksport i
serien ”Eksportinitiativ
2009”, seminaret
”Tradisjonene i turbofart
inn i framtida” i samarbeid
med folkemusikkfeltets
organisasjoner,
seminaret ”Formidling
av mangfold. Folke- og
verdensmusikkens marked,
publikum og offentlighet” i

samarbeid med FolkeLarm.
MIC var medarrangør
for et seminar om
Kringkastingsorkesterets
muligheter og utfordringer
i digitale medier i regi av
KORK, og arrangør av
seminar om musikkarvprosjektet. MIC var i
tillegg teknisk arrangør for
avslutningsarrangementet
for ”Grieg07” og arrangerte
presentasjoner av MICs
egen virksomhet bl.a. for
studenter på Barratt Dues
Musikkinstitutt.
I 2008 overtok MIC
ansvaret for å videreutvikle
eksportstatistikken for
norsk musikkbransje.
Det ble etablert et
samarbeid med FoUseksjonen i Norsk
kulturråd om utvikling
av en ny metodisk modell
for gjennomføring av
statistikkarbeidet. Selve
arbeidet med modellen
og innsamlingen av
2008-tallene vil skje høsten
2009.

profesjonelle musikklivet
og omfatter alle sjangere.

innvilget og gitt tilsagn for
kr 720 000.

Den økonomiske rammen
var i 2008 kr 2.000 000
til reisestøtte for norske
musikeres offentlige
konserter i utlandet, og kr
700 000 til prosjektstøtte
til musikksamarbeid med
land i sør.

Effektiv og god forvaltning
av tilskuddsordningene
sikres bl.a. gjennom det
elektroniske søke- og
saksbehandlingsverktøyet
www.stikk.no. I 2008 ble
stikk.no videreutviklet
til å håndtere flere UDordninger og flere brukere.
Danse- og teatersentrums
støtteordninger ble
inkludert i tjenesten
og publisert i februar
2008, mens Norske
Kunsthåndverkere fikk
opp sine ordninger i
oktober. Via stikk.no
har arbeidet med å søke
midler blitt enklere for
kunstnerne og artistene
og informasjonsflyten
til søkerne er blitt mer
effektiv. Utenriksstasjonene
har fått elektronisk
tilgang til informasjon
om planlagte norske

Til reisestøtten for norske
musikeres konserter i
utlandet kom det inn
517 søknader, hvorav
182 ble tildelt midler.
Omsøkte midler til
reisestøtte-ordningen
var totalt kr 17 102 256,
mens det ble innvilget
tilskudd på kr 2 214 400.
Til prosjekttilskuddsordningen for kultursamarbeid med land i sør
kom det inn 79 søknader,
hvorav 20 ble tildelt midler.
Omsøkte midler var totalt
kr 6 313 311, mens det ble

kunst- og kulturprosjekter
i de respektive land.
Saksbehandlingstiden er
kortet ned vesentlig slik at
søkerne kjenner resultatet
av behandlingen to uker
etter søknadsfristen.
Fagutvalget bestod i 2008
av følgende personer:
Ola K. Berge, Claes
Olsen, Erika Bertelsen,
Nils Bjerkestrand og
Svein Bjørkås (leder).
Etter eget ønske trakk
Bjerkestrand seg ut av
utvalget. Han ble erstattet
av Maja Ratkje. Hilde
Holbæk-Hanssen fungerte
som utvalgsmedlem i
Ratkjes permisjon. Som
observatører har Sverre
Lunde, Eva Lous og Jan
Gerhard Lassen møtt for
UD.
MICs markedsavdeling
i Bergen arbeidet i 2008
med rådgivning av en
rekke aktører knyttet til

norsk musikkbransje. En
viktig del av virksomheten
var å legge planer og
avklare juridiske og
praktiske forutsetninger
for etableringen av Bergen
kommunes musikkinvesteringsfond Buzz.
Fondet er det første i sitt
slag i Norge. Det skal stille
til disposisjon offentlige og
private investeringsmidler
for næringsprosjekter i
musikkbransjen i Bergensregionen.
		
Styret takker samtlige
bidragsytere,
samarbeidspartnere og
ansatte for deres innsats
og engasjement for MIC i
løpet av 2008.
Oslo, 25. februar 2009
Styret i Stiftelsen MIC
Norsk musikkinformasjon

Stiftelsen er
kompetansemiljø for
Utenriksdepartementet og
utestasjonene og forvalter
UDs tilskuddsordninger
innen musikkområdet.
De delegerte oppgavene
gjelder reisestøtte
til norske musikeres
offentlige konserter i
utlandet og prosjektstøtte
til musikkfeltets kultursamarbeid med land i
sør. Begge ordningene
er innrettet mot det
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RESULTATREGNSKAP 01. januar - 31. desember 2008

BALANSE 31. desember 2008				

			
Note
2008
2007
				
DRIFTSINNTEKTER		
			
Driftsstøtte stat			
8 481 000
8 131 000
Annen offentlig støtte			
1 765 000
1 922 337
Støtte fra andre			
187 000
275 000
Overført ubrukte prosjektmidler til neste år
8
-246 535
-166 397
Overført ubrukte prosjektmidler fra forrige år
8
166 397
158 054
Egeninntekter			
514 429
454 162
Refusjoner 			
114 394
87 789
Andre inntekter			
48 696
86 648
SUM NETTO DRIFTSINNTEKTER		
11 030 381
10 948 592
				
DRIFTSKOSTNADER					
Lønn og sosiale kostnader		
5
-8 770 507
-7 241 344
Avskrivninger		
2
-176 337
-93 547
Kontor- og adm.kostnader			
-1 495 887
-1 135 807
Andre driftskostnader		
5,9
-657 196
-2 530 448
SUM DRIFTSKOSTNADER			
-11 099 927
-11 001 147
				
DRIFTSRESULTAT			
-69 546
-52 554
				
FINANSPOSTER			
		
Renteinnntekter			
120 414
106 740
Rentekostnader			
0
-124
Finanskostnader			
48
-97
SUM FINANSPOSTER			
120 462
106 520
				
RESULTAT			
50 917
53 966
				
OVERFØRINGER
				
Avsatt til annen egenkapital		
6
50 917
53 966
SUM OVERFØRINGER			
50 917
53 966
				

EIENDELER		
NOTE
2008
2007
		
ANLEGGSMIDLER					
VARIGE DRIFTSMIDLER					
Inventar, kontormaskiner, driftsløsøre
2
331 551
42 243
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		
331 551
42 243
		
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER				
Aksjer i tilknyttet selskap		
3
220 000
220 000
Langsiktige fordringer		
1
800
800
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		
220 800
220 800
SUM ANLEGGSMIDLER			
552 351
263 043
		
OMLØPSMIDLER				
FORDRINGER					
Kundefordringer		
1
63 446
33 886
Andre fordringer		
1
102 812
256 021
SUM FORDRINGER			
166 258
289 906
		
BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE				
Bankinnskudd, kontanter		
4
1 421 444
1 635 772
SUM BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE		
1 421 444
1 635 772
SUM OMLØPSMIDLER			
1 587 702
1 925 679
		
SUM EIENDELER			
2 140 053
2 188 721
		
EGENKAPITAL OG GJELD					
EGENKAPITAL					
Grunnkapital			
100 000
100 000
Annen egenkapital			
401 442
350 526
SUM EGENKAPITAL		
6
501 442
450 526
		
GJELD					
KORTSIKTIG GJELD					
Leverandørgjeld			
193 769
407 696
Skyldige off. avgifter			
392 462
481 923
Ubrukte prosjektmidler		
8
246 535
166 397
Avsetning til pensjonsforpliktelser		
120 000
50 000
Øvrig kortsiktig gjeld			
685 845
632 180
SUM KORTSIKTIG GJELD			
1 638 611
1 738 196
SUM GJELD		
1
1 638 611
1 738 196
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		
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2 140 053

2 188 721
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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 har kr 800 forfall senere enn
et 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 2008				
		
Anleggsmidler:					
		
Anskaffelseskost
01.01.2008
63 365			
Tilgang 2008		
465 645			
Utrangering		
0			
Anskaffelseskost
31.12.2008
529 010			
			
Akkumulert avskrivning pr. 31.12.2008
197 458			
Balanseført verdi pr
31.12.2008
331 551			
			
Årets ordinære avskrivninger		
176 337			
			
Sats for avskrivninger
10-33,33 %				
		
						

NOTE 3: Aksjer og andeler					
		
Posten aksjer vedrører følgende poster: 				
			
Aksjer i tilknyttet selskap:					
Mic Media AS
220 000				
Sum
220 000				
		
Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon eier 1000 av 2940 aksjer i Mic Media AS. Mic Innovasjon AS har i 2008 blitt
fusjonert med Mic Media AS.					
		
I det fusjonerte selskapet innehar Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon 34 % av aksjene.		
					
Mic Media AS hadde i 2008 et negativt resultat på kr 221 678 og en bokført egenkapital på kr 937 781.		
					
Aksjene er i regnskapet vurdert til kostpris. 				
			
NOTE 4: Bundne midler					
		
Av innestående på bank utgjør kr. 214 629 bundne skattetrekksmidler. 			
				
NOTE 5: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.
			
			
Lønnskostnader består av følgende poster:
2008
2007		
Lønninger, honorarer mv		
7 791 338
5 682 210		
Folketrygdavgift		
732 760
736 180		
Refusjon lønn		
-274 727
-74 342		
Pensjonskostnader		
439 893
789 587		
Andre lønnskostnader		
81 243
107 710		
Sum lønnskostnader		
8 770 507
7 241 344		
			
Godtgjørelser :		
2008
2007		
Daglig leder, lønn		
702 901
655 905		
Annen godtgjørelse		
4 622
1 331		
Styret		
62 875
52 000		
			
Gjennomsnittlig antall ansatte:
2008
2007		
			
12,3
12,4		
I 2008 utgjorde 6 av de ansatte kvinner.				
			
Revisor:					
Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør kr. 54 375. Her utgjør honorar for bistand kr. 25 000. Dette inkluderer
også revisjon av prosjektregnskapene til Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Beløpet er inklusive merverdiavgift.
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NOTE 6: Egenkapital					
		
Sum egenkapital					
Pr. 31.12.2007 450 525,56
Årets resultat
50 916,79		
Pr. 31.12.2008 501 442,35				
		
NOTE 7: Pensjonsordning					
		
Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon har en kollektiv pensjonsordning som i 2008 omfattet 15 personer. Ordningen
tilfredsstiller kravet om obligatorisk tjenestepensjon.				
Balanseføring er ikke foretatt i regnskapet. 				
Årets pensjonspremie utgjør kr 562 068.				
			
I 2008 er det betalt premie og innbetalt på premiefond slik at kostnadene i regnskapet er kr 461 394 hensyntatt
ansattes egenandel. I tillegg er det avsatt til innbetaling på pensjonspremiefond kr 120 000.		
					
Ved årets slutt utgjør pensjonspremiefondet kr. 10 682.				
			
NOTE 8: Prosjektmidler					
		
Prosjektmidler overført fra 2008 til 2009 utgjør kr. 246.535. Fordelingen er som følger:
					
			
2008
2007
			
Kaleidofon (utstilling / omstilling)
0
47 689		
Norsk musikkarv		
128 420
100 000		
Intro		
105 272
18 709		
Stikk.no		
12 844
0		
Sum		
246 535
166 397		
			
NOTE 9: Andre driftskostnader				
			
Det er i 2008 overført tilskudd til Mic Media AS med kr 1 423 079.			
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MIC Music Information Centre Norway
Annual Report 2008

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 2008 accounts provide
a surplus amounting to
NOK 50 917 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
Director of the Board Elef Nesheim

Norwegian Society of
Composers:
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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
A total of six board
meetings have been held
in 2008, and the board has
handled 54 items during
this period.
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 12,2
employees, out of which 11
were assigned on full-time
basis and one individual
substituting an 80%
position. One additional
freelance journalist
working on a 40% basis has
also been assigned in order
to contribute to MIC’s
English web-site www.mic.
no/english.

Companies MIC Media
AS and MIC Innovasjon
(Innovation) AS have
been tasked with meeting
the foundation’s aims of
increased exposure and
use of Norwegian music
through offering a range
of music-related services.
Both companies were
located in Bergen and
were staffed with 5 fulltime positions in 2008.
MIC held a 34% share of
both companies’ stocks.
At the general assemblies
of MIC Media AS and
MIC Innovasjon AS on
the 19th of June 2008,
the assemblies approved
a merger of the two
companies into a new
entity titled MIC Media
AS. Board meetings of
the two companies held
on the 23rd of September
2008 approved the
merger. A precondition
for the funding of the two
companies set forth by the
owners at the time of the
companies’ establishment
in 2006, was that by 2009,
the two companies were to
generate enough revenue
to fund operations.
By the end of 2008,
the boards of the two
companies concluded
that the limited scope
of the market in which
the two organisations
were to operate deemed
the necessity of a
thorough assessment of
the feasibility of further
operations.

MIC operations in 2008
MIC’s national and
international informationand promotion tasks were
in 2008 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 2008 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. Last year saw a
considerable work effort
put down in order to
update and develop MIC’s
web-services. A new tool
introduced in 2008 was
e-mail newsletters which
were dispatched to the
centre’s Norwegian userbase on a monthly basis.

During 2008, MIC
was represented at the
following trade fairs and
festivals IAJE in Toronto,
Midem in Cannes, by:Larm
in Oslo, Musikmesse
Frankfurt, Nordic Music
Days in Norrköping,
The Bergen International
Festival, Popkomm in
Berlin, Folkelarm in Oslo,
Førde International Folk
Music Festival in Førde,
Warsaw Autumn in
Warsaw, the Øya Festival
in Oslo, Womex in Sevilla,
Artmusfair and Nordic
Music Days in Helsinki,
the Ultima Festival in Oslo
and London Jazz Festival.
Among the many
information projects
implemented by MIC
(and eventual project
partners) during 2008
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” as well as
providing articles and
updates to the website 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.
2008 saw 239 new works
registered, out of which
12 were published
works. A number of new
composers chose to register
their works with MIC
including Harald Sæther,
Erik S. Dæhlin and Johan
Adriaenssen. The audio
collection was augmented
with an additional 271
titles.
New works added to the
collection were digitized
continuously last year,
and the entire manuscript
archive is now fully
digitized.
Publishing of publishing
popular music scores and
lyrics is a new core activity
for MIC, and this initiative
was further concretized
during 2008. MIC has now
hired one co-ordinator
which will develop and
operate the publishing
service. In partnership
with NOPA, one has
established a advisory

board for the publishing
service consisting of
lyricist and musician
Kari Iveland, composer,
lyricist and performing
artist Jan Eggum as well as
musicologist Odd Skjønne
Skårberg. Main tasks for
the project have been
development of compiling
strategies, electronic
publishing solutions,
contractual issues etc.
The initial phase of the
“Musical Heritage” project
was implemented by
MIC in close partnership
with the Norwegian
Society of Composers and
the National Library of
Norway. The findings of
the project were summed
up in a report presented
in late summer 2008. The
report suggested a number
of prioritised preservation-,
editing- as well as
publishing tasks related
to historically significant
Norwegian composers
and their works. The
project report group also
brought forth a number
of suggestions for future
funding and organisational
structure for the project.
MIC’s future role in the
musical heritage field will
primarily be homed in on
tasks relating to publishing
and promotion of the
scores involved in the
project portfolio. Autumn
2008 saw the centre
taking steps to facilitate
publishing and print on
23

MIC hadde følgende ansatte i 2008

demand services for the
project.
2008 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, two seminars on
Norwegian music export
(ExportAmbition09) and
two folk music seminars.
MIC also facilitated a
seminar for the Norwegian
Broadcasting Company’s
Radio Orchestra which
focussed on the orchestral
institution’s challenges and
possibilities in the digital
realm. One seminar related
to the musical heritage
project was also coordinated by MIC in 2008
and the centre also served
as hosts for the final event
of “Grieg07”.
2008 saw MIC tackling a
new challenge; to ensure
further development of
export statistics for the
Norwegian music industry.
Partnership with the
Arts Council Norway’s
R&D department was
initiated in order to
develop new models
and methods for export
statistics. Finalisation of
the new model as well as
compilation of 2008 data
will take place in autumn
2009.

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 2008 three
rounds of allotments for
each support program
were held. A total of 517
applications for travel
support were submitted,
out of which 182 were
granted funds. In total,
the submitted applications
amounted to NOK 17 102
256 while the committee
allocated grants of NOK
2 214 400. For the support
program for cultural
exchange with countries in
the Southern Hemisphere,
79 applications were
submitted out of which 20
were granted with funds.
The overall application
amount was 6 313 311
while the allocated grants
totalled 720 000.
In order to make the
administration of the
program more efficient
and more user-friendly,
MIC unveiled the new
application portal www.
stikk.no in 2007. In the
following year, Stikk.no
has been further developed
into a portal that manages
additional MFA-funded
support programmes and
a new user group. The
Norwegian Association for
Performing Arts’ support
programmes were adapted
by stikk.no and went
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online in February 2008.
The support programmes
administered by the
Norwegian Association
of Arts and Crafts went
online in October 2008. The
introduction of stikk.no as
an administrative platform
and user-friendly webbased interface has created
a number of positive
effects: the application
process has been simplified
for the users and the
flow of information
from applicants to
administrators (and vice
versa) has been vastly
improved. Via stikk.no,
MFA’s foreign missions
also have access to updated
information related to
events and tours in the
respective territories. The
administration’s response
time has gone down
considerably, with users
now being notified of final
application status two
weeks after the application
deadline.
MIC is an active participant
in a number 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 centres.
Both organizations’ main
aims aim is to support
dissemination of music,
musicians and music
information across borders.
In 2008, the Nordic
centres 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.

Arkiv og produksjonsavdelingen
Torkild Hansen, Arkiv- og produksjonssjef
Karen Rygh, Bibliotekar
Margrethe S. Bue, Produksjonssekretær
Frank Trevor Nordensten, Digital musikknotasjon (tom 31.05)
Tor Aarnes Sæther, Rådgiver (fom 18.08)

In order to increase
the utilization of the
many resources on the
domestic music scene
and its industry, MIC’s
market department has
in 2008 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 2008’s main
activities has been the
establishment of Buzz -an
investment fund for the
music industry based out
of Bergen – the first of its
kind in Norway. Public
funds and investment
capital from the private
sector is to be made
available music-related
business ventures in the
Bergen region.

Informasjonsavdelingen
Aslak Oppebøen, Informasjonssjef
Hilde Holbæk-Hanssen, Seniorrådgiver
Tomas Lauvland Pettersen, Informasjonskonsulent / Redaktør mic.no/english

The Board of Directors
would like to thank MIC’s
staff, all contributors
and partners for their
commitment and efforts
presented during 2008.

Markedsavdelingen
Hallgeir Isdahl, Markedsdirektør (tom 31.08)
Administrasjonsavdelingen
Svein Bjørkås, Direktør
Lisbeth Risnes, Administrasjonssjef
Camilla Oppegaard, Administrasjonskonsulent
Karoline Røed Tønnesen, Resepsjonist (tom 24.08 - permisjon)
David Love Putney, Resepsjonist (vikar fom 04.08)
Andre fast tilknyttede medarbeidere
Ingrid Røynesdal, Rådgiver
Christian Lysvåg, Journalist mic.no/english
MIC Media AS (egen enhet)
Sture Bjørseth, Leder annonseseksjonen
Carl Kristian Johansen, Konstituert redaktør ballade.no
Knut Steen, Prosjektkoordinator (tom 30.09)
Bjørn Hammershaug, Journalist ballade.no (tom 30.04)
Ida Habbestad, Journalist ballade.no

Oslo, 25th of February 2009
The Board of Directors
of the Music Information
Centre Norway
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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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