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Tretti år i musikkens tjeneste



Året 2009 markerte MICs 30 år i musikkens
tjeneste og vi er stolte av å kunne oppsummere hva vi har gjort for de vi er til
for å tjene, nemlig norsk musikkliv i all sin
bredde. Musikken skal ut! Dette er jobben
vår og for en deilig jobb! Ikke rart at våre
ansatte scorer langt over landsgjennomsnittet på jobbtilfredshet.
For vi i MIC er sjeldent privilegerte som
får lov til å jobbe for og sammen med alle
musikklivets aktører. Vi er med på en utvikling som er imponerende og inspirerende
og norsk musikk gjør seg mer og mer
gjeldende utenfor landets grenser. Musikken
som formidles har mange former og ”norsk
musikk der ute” er ikke en klar kategori. Det
som formidles er vakkert, dystopisk, fritt eller strengt konseptuelt, harmonier eller disharmonier, dype tradisjoner eller nye former,
folkemusikk, frijazz eller dødmetall. Alt er
der ute, samtidig. MIC er med på å forvalte
denne ressursen og har ansvar for videre
foredling. Dette ansvaret viser vi gjennom
et stort spekter av aktiviteter og disse er
igjen en respons på musikkfeltets behov.
I denne jubileumsårsmeldingen beskriver vi konkrete aktiviteter der MIC har vært
direkte involvert. MIC spiller rollen som
tilrettelegger, deltaker, formidler og
forvalter. Samlet viser oversikten bredde:
Geografisk tar den oss med på den store reisen, med stoppesteder som Vietnam, Kina,
Tyskland, Frankrike, Polen og diverse steder
i Norden. Sjangermessig finner vi hele spennet fra Ketil Hvoslef, via Valkyrien Allstars
til Enslaved. Denne bredden er det norske

musikklivets fremste ressurs, og for å holde oversikten må vi aktivt og jevnlig gjøre oss selv til elever.
MIC har satt musikklivet på skolebenken
gjennom seminarer som blant annet har tatt for
seg orkestrenes utenlandsprofilerng, musikkkritikkens møte med nye uttrykk og forholdet mellom
folkemusikk og rock i Norge. MIC har gått direkte
ut til studentene med norsk musikk, framtidas utøvere og opphavere må vite hva som finnes og hvem
de står på skuldrene til.
MIC har satt seg selv på skolebenken gjennom å gjennomføre dybdeintervjuer med rundt 40
aktører i norsk musikkliv. To av spørsmålene MIC
har stilt er: Hva trenger du av MIC? Hva kan
gjøre MIC til en tydeligere aktør å regne med for
deg? Svarene på disse spørsmålene systematiserer
vi for å bli nyttigere for de vi er til for. Dialogen
fortsetter i 2010.
MICs synligste nettsatsning Ballade.no har fått
ny design, ny redaktør, og opplever stabil posisjon
i et skjerpet marked. MIC forvalter UDs reisestøtteordning på musikkfeltet og antallet søknader,
og ikke minst kvaliteten på søknadene, vitner om
gode dager. Som følge av påtrykket har UD både
økt bevilgningene og utvidet antall tildelinger per
år. Hele musikklivets bredde er representert blant
de som mottar støtte og i 2009 var det drøye 150
utøvere som turnerte i utlandet med støtte fra ordningen.
Musikken skal ut og det er tydelig i statistikken
fra MICs noteformidling - f.eks. hele 30 urframføringer i 2009, 89 framføringer totalt i inn- og utland av verker for orkester eller større ensembler.



I 2009 har MIC skjerpet satsingen på engelsktjenestene. Etiketten Listen to Norway er revitalisert, noe som ikke bare er tydelig på listento.no
men også i magasinform. Vel så viktig som at folk
besøker våre hjemmesider er det at MIC kommer
til folk der de er, derfor er vi aktivt tilstede på sosiale nettsteder.
På tampen av året ble det klart at MIC overtar forvalteransvaret for Transposition, et samarbeidsprosjekt mellom musikkinstitusjoner i Vietnam og Norge, finansiert via UDs bistandsmidler.
MIC skal forvalte prosjektet i neste 3-års periode.
Vi beskriver norsk musikk med positivt ladede
adjektiver. Denne stoltheten er begrunnet og inspirasjonen gir retning. Samtidig er det hemmende
for videre utvikling å tro at det er typisk norsk å
være god. Alle, inkludert oss i musikklivet, vil ha
godt av å komme i nærmere kontakt med vårt eget
inkompetansenivå, for vi jakter på det fremragende,
det utsøkte og da må vi spørre oss hvor gode er
vi egentlig? Vi dokumenterer suksesser, men hvor
ofte logger vi en fiasko? Vi fører bevis for alt som
går bra, men hvor mye tid bruker vi på å kartlegge
det som virkelig kan bli bedre og hva som må til for
å nå nye og enda mer ambisiøse mål?

MIC har mange å takke: Kulturdepartementet
for bevilgningene via statsbudsjettet, Utenriksdepartementet for prosjektstøtte og forvaltningsansvaret for reisestøtteordningen. MIC takker videre
eierne sine: Norsk Komponistforening (NKF), Foreningen for norske komponister og tekstforfattere
(NOPA), Musikernes fellesorganisasjon (MFO),
Rikskonsertene (RK) og Foreningen norske plateselskaper (FONO). Direktør Svein Bjørkås gikk av
etter fire år i MIC for å bli leder for Institutt for
Musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Under sin
fagsterke ledelse har Svein Bjørkås bidratt til å
øke kunnskapsnivået i norsk musikkliv generelt og
i MIC spesielt – takk! MIC takker også Elef Nesheim
som har utøvd visjonær, engasjert og kunnskapsrik
styreledelse av MIC i 9 år. I desember ble Svein
Skarheim valgt som ny styreleder i MIC med virkning fra 2010. Han er til daglig forlagssjef i Universitetsforlaget ved siden av å være en aktiv og
pasjonert musikklytter.
Viktigst av alt takker MIC norske opphavere
og utøvere. Det er dere som gjør dette mulig. Vi
finnes fordi dere finnes.

Musikkfeltet trenger å måles. Musikkfeltet må
testes. Alt blir gøyere når forholdet mellom innsats
og effekt kan måles, når vi tydeligere kan se hvor
vi er i forhold til hvor vi vil være.

I september tok jeg over som direktør for
MIC men jeg har jobbet mer enn lenge nok til å
få bekreftet min påstand om at jobben er blant
musikklivets gjeveste. Ingenting motiverer meg
mer enn å få norsk musikk spilt og hørt. Vi i MIC
gleder oss over at vi allerede har tatt fatt på minst
30 nye år i musikkens tjeneste.

MIC ønsker å ta oppgaven med å samle inn,
foredle og formidle fakta om musikkfeltet.
MIC vil skape selve møteplassen hvor fakta presenteres, mulige konsekvenser utredes og fremtidsscenarier utvikles.

Martin Revheim
Direktør

Å skulle destillere ned MICs mangefasetterte
arbeid er ikke lett. Satsen består av mer
enn vann, gjær og sukker – her finner vi
en lang rekke prosjekter og satsninger som
dekker mange sjangre, uttrykk, målgrupper,
arenaer og arbeidsmåter. Når vi nå prøver å
destillere denne satsen til et potent og rent
produkt har vi valgt å fremheve noen av
fjorårets aktiviteter som gir et inntrykk av
spennet i arbeidet vårt.
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Ho Chi Minh City søndag morgen kl. 8.30: Beethovens 5. på Casio-orgel, for publikum på 200 mopeder, foto: MIC ved Hilde Holbæk-Hanssen

Rett før årsskiftet fikk MIC forespørsel fra
Ultima om å overta forvaltingen av prosjektet Transposition for perioden 2010-2012.
Prosjektet har pågått i tre år i regi av Ultima
og har vært finansiert via UDs bistandsmidler. Tidligere direktør i Ultima Geir Johnson,
som var initiativtager og prosjektleder for
Transposition, sluttet i Ultima høsten 2009
og fortsetter som prosjektleder for en ny
prosjektperiode. Transposition er et sammensatt prosjekt som syr sammen flere
organisasjoner med hver sine innsatsområder. ”Til grunn for initiativet ligger troen
på at menneskelig kontakt og kommunikasjon kan skape enhver form for utvikling.
Samhandling gjør begge sider mer kompetente til å gå videre”, sier Geir Johnson.
Samarbeidsprosjektet har pågått siden 2007,
og tar sikte på å bistå fem vietnamesiske
musikkinstitusjoner: Symfoniorkestrene og
konservatoriene i Hanoi og Ho Chi Minh City,
samt Vietnam Insitute of Musicology. Prosjektet baserer seg på en-til-en-samarbeid
mellom institusjoner og personer i de to
landene, og det har hele veien vært lagt som
premiss at de vietnamesiske institusjonene
får peke ut innsatsområdene selv: De ulike
delprosjektene har tatt form på grunnlag av
deres ønsker og behov for utvikling og assistanse. Norske bidragsytere er Barratt Due
Musikkinstitutt, BIT 20, Forsvarets Musikk,
MIC Norsk musikkinformasjon, Nord-Norsk
Opera og Symfoniorkester, Norsk Komponistforening og Trondheimsolistene. Utenriksdepartementet har forlenget sin bevilgning
til prosjektet frem til 2012.

Transposition

Årsmelding 2009



Fokus: Kina

Ut til studentene

I oktober finjusterte MIC siktet mot det kinesiske markedet med en offensiv på messen Music China i Shanghai, den asiatiske
versjonen av Musikmesse Frankfurt. Messen, som har eksistert i fem år, har opplevd
en formidabel vekst de siste årene, hele
70% flere besøkende fant veien til de gigantiske lokalene i ’09 sammenlignet med
året før. Sammen med søsterorganisasjonene i de nordiske landene, promoterte
MIC norsk musikk for et kinesisk publikum
som nå ser ut til å droppe turen til de europeiske messene for å kjøpe musikkinstrumenter, tilbehør og noter. En felles nordisk
stand, støttet av Nordisk Kulturfond, skapte
et vitalt knutepunkt der norske forlag som
Cantando, Musikk-Huset og Norsk Noteservice
pushet noter i spennet fra Maria Mena til Rolf
Wallin. Asiatiske musikkhandlere og distributører, konservatorier og musikkakademier,
studenter og lærere pluss musikere og dirigenter viste seg å være mottagelige for nordisk musikk og undervisningsopplegg. I sin
stemningsrapport på Ballade.no bemerket
MICs representant Hilde Holbæk-Hanssen
at finanskrisen var vanskelig å få øye på
- Kina og Asia er et raskt voksende marked
for musikk. For MICs del viste den kinesiske
satsningen å være svært så vellykket; etter
noen hektiske messedager var hver eneste
note solgt.
Den nordiske satsningen fungerte så
bra at de nordiske musikkinformasjonssentrene satser på en felles stand de tre neste
årene.
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Presentasjon av nytt norsk repertoar for
musikkstudenter er grunnsteinen i utstillingsprosjektet ”Repertoar for utdanning”. MIC
har i de siste tre årene hatt en lang rekke
utstillinger med nytt norsk repertoar for
studenter og lærere ved Norges Musikkhøgskole i Oslo. I 2009 ble elementene fra disse
godt mottatte utstillingene slått sammen
til en større satsning som i årene framover
skal presenteres for musikkutdanningsinstitusjoner utenfor Oslo. Første destinasjon
utenfor hovedstaden for MIC var Trondheim
og NTNU i november ’09. Utstillingen, som
bestod av mer enn 800 noter og 220 CDer
med nytt norsk repertoar, ble meget godt
besøkt. Etter fire hektiske dager ble endelig
monterne i Olavskvartalet pakket ned og
MICs representanter kunne konstatere at
en lang rekke bestillinger hadde tikket inn.
I tillegg til utstillingen hadde MIC to forelesninger for Trondheimsstudentene: én for
konservatoriestudentene med presentasjoner av verk på utstillingen og én for studenter
og lærere ved Institutt for Musikkvitenskap
på Dragvoll, som fokuserte på musikkarvprosjektet.
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Ung musikkstudent ved NTNU i Trondheim setter seg inn i norsk repertoar, foto: MIC ved Hilde Holbæk-Hanssen

Perletårnet sett fra oven, foto: MIC ved Hilde Holbæk-Hanssen



Synnøve Bjørseth spiller på trikken, foto: Andrew Cronshaw

Et viktig kontaktpunkt med bransje, utøvere
og forskningsmiljøer har vært den lange
rekken med seminarer som MIC har arrangert de siste fem årene.
Ett av fjorårets mest vellykkede i denne
rekken var novembers orkesterseminar – et
arrangement i samarbeid med UD der temaet var utenlandsprofilering for norske orkestre. Hoveddeltakerne var Oslo-Filharmonien, Den Norske Opera og Ballett, Bergen
Filharmoniske Orkester, Det Norske Kammerorkester og TrondheimSolistene.
Hvordan kan man sikre større effekt av
orkestrenes internasjonale profileringsarbeid
og samtidig styrke inntrykket institusjonene
etterlater seg etter utenlandskonsertene?
Dette var seminarets hovedfokus, og i løpet
av noen intense novemberdager diskuterte
man alle fasene av institusjonenes utenlandsaktivitet: forarbeid med pressestrategi og markedsføringstiltak, gjennomføring
av arrangementer og mottagelser og oppfølging av prosjektene i etterkant. Nye medieplattformer og distribusjonskanaler var
et sentralt tema for to av innlederne: Eirik
Solheim fra teknologilab’en NRKBeta tok for
seg synliggjøring i sosiale medier under tittelen ”Publikum hjelper deg”. Rob Overman
fra det nederlandske medieproduksjons- og
distribusjonsselskapet Monteverdi snakket
om nye mediekanaler i sin sesjon ”Worlds
of Classical Music: The Orchestra in the 21st
Century – New Media Opportunities”. Turnévirksomheten og gjennomføring av arrangementene var noen av temaene Peter Savory
fra det UK-baserte artist-managementet
van Walsum gikk gjennom i sin innledning
på seminarets andre dag. Fra utøversektoren ga Henning Kraggerud sitt perspektiv
på internasjonal turnévirksomhet med tittelen ”Artisteksport: Hvordan jobber jeg
med hvem?”.
I tillegg til orkesterseminaret har MIC i
2009 arrangert musikkdag for Utenriksdepartementets aspirantkurs, seminarene
”Kritikk av nye uttrykk” og ”Musikk og fortolkning” i samarbeid med Universitetet
i Oslo, samt seminaret ” Folkemusikk og
rock siden Ragnarock” i samarbeid med
Nasjonalbiblioteket.

Gjennom hele 2009 har MIC vært en aktiv
partner for den norske folkemusikkscena
gjennom deltagelse på arenaer som Womex, Førdefestivalen og Folkelarm.
Satsingen på showcase-festivalen og bransjetilstelningen Folkelarm i september ble
en av årets virkelige oppturer for MIC på
event-fronten. I samarbeid med Norsk Folkemusikkformidling inviterte MIC alle utenlandske Folkelarm-delegater og et utvalg
norske bransjeaktører til en formiddag som
inkluderte tur med veterantrikk, guidet byvandring på Sagene og Torshov pluss en virkelig stemningsfull lunsj på Sagene Lunsjbar.
Musikalske innslag ble servert av de norske
utøverne som var plukket ut til ’Spotlight
Norway’ – en storsatsning på musikkbransjetilstelningen Showcase Scotland som
går parallelt med den store Celtic Connections-festivalen i Glasgow i januar 2010. På
trikken, i portrom, ved Akerselva og under
lunsjen leverte Synnøve S. Bjørset, Valkyrien Allstars, Majorstuen, Gjermund Larsen
Trio og Unni Boksasp korte, intime og meget
godt mottatte mini-konserter.
I tillegg til trikketur og andre sosiale
eventer produserte MICs informasjonsavdeling engelskspråklig bakgrunnsmateriale,
artikler og biografier på samtlige utøvere for
Folkelarms økende internasjonale delegasjon.

En sporvogn til begjær

På skolebenken



Svein
ktør tter –
Dire
slu
s
å
s
k
Bjør th Risne
Lisbe titueres
s
n
o
k
ril
1. ap

Musik
Frank messe
furt
Frank 2009
furt
1.-4.
april

ma
Ulti river
sk
or
C
I
M
er f
rafi
biog ltimas .
k
U
mbo
gra
pro april

Sam
l
nor ing fo
riks ske ut r de
stas
enkult
j
ura onene
tt
s
2. a achee
r
pril



Thomas Dybdahl, foto: Johannes W. Berg

På veien med backing fra MIC

I 2009 kunne over 150 norske artister og
utøvere glede seg over et mer romslig
turnébudsjett takket være MIC og UDs reisestøtteordning.
MIC forvalter Utenriksdepartementets
tilskuddsordninger for musikk i tillegg til å
være departementets kompetansepartner
på musikkfeltet. Stikk.no er MICs velfungerende portal for reisestøtteordningen der
søknader lastes opp og all saksbehandling
foregår kjapt og elektronisk.
Et lite utvalg av artister og utøvere som
fikk støtte i løpet av 2009 fra reisestøtteordningen:
I november turnerte Donkeyboy som supportband for a-ha – støttet med 40 000,Casiokids har turnert hektisk i Europa
de to siste årene, til en av fjorårets turneer
fikk Bergensbandet 50 000,- fra reisestøtteordningen.
The Thing har etter hvert bygget seg
opp et trofast publikum i Nord-Amerika. Til
fjorårets vår-turné i USA ble trioen støttet
med 30 000,BIT20 Ensemble fremførte norske verker
på World New Music Days i oktober 2009 og
fikk 50 000,- i reisestøtte til dette.
Norwegian Tapas, et nytt internasjonalt
promoteringsprosjekt lansert av Norsk Folkemusikkformidling med konserter i Belgia og
Luxembourg i november ’09 med Gjermund
Larsen Trio, Jorun Marie Kvernberg og Bruvoll/
Halvorsen ble støttet med 40 000,Tine Thing Helseth spilte sin debutkonsert
for et nordamerikansk publikum i Washington
D.C. i desember ’09 og ble tildelt 20 000 i
reisestøtte til dette.
Susanna Wallumrød spilte support for
Bonnie ”Prince” Billy på en omfattende
Europa-turné våren 2009 og fikk 60 000,fra reisestøtteordningen.
Enslaved spilte support for metallveteranene Opeth i USA våren 2009 og ble støttet med 30 000,Thomas Dybdahl har fokusert mye på
Storbritannia de siste to årene og til en av
fjorårets viktigste UK-turneer fikk Dybdahl
30 000,- fra reisestøtteordningen.
I løpet av 2009 kom det inn hele 360
søknader om reisestøtte. Av disse ble 151
innvilget og totalt ble 2 570 000,- fordelt til
norske artister og utøvere.
I 2009 bestod fagutvalget for reisestøtteordningen av Ola K. Berge, Claes Olsen,
Erika Bertelsen og Maja Ratkje. MICs Martin Revheim har vært utvalgets leder mens
UDs Sverre Lunde og Jan Gerhard Lassen
har møtt som observatører.
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Et av fjorårets høydepunkter for MICs arkivog produksjonsavdeling kom i september da
Eivind Gullberg Jensen dirigerte Ketil Hvoslefs nye orkesterverk “Ein Traumspiel” skrevet til NDR Radiophilharmonie i Hannover.
MIC utarbeidet stemmemateriale for denne
svært så vellykkede uroppføringen som genererte en rekke solide anmeldelser i tysk
presse.
Det er den svenske forfatteren August
Strindbergs drama ”Ett drömspel” som ligger til grunn for Hvoslefs ”Ein Traumspiel”.
Men det er ikke Strindbergs dystreste
temaer som har inspirert mest. Heller det
som har med “drøm” å gjøre: Herme etter
drømmenes usammenhengende form. Tid
og rom eksisterer ikke. En blanding av minner, opplevelser, frie påhitt, urimeligheter og
improvisasjoner. Disse Strindberg-ordene
har Hvoslef hatt i tankene når han utarbeidet sitt drømmespill. Orkesterverkets tittel
er tysk, for verket ble bestilt av den norske
dirigenten Eivind Gullberg Jensen til hans
første konsert som ny sjefsdirigent for NDR
Radiophilharmonie i Hannover.
Arkiv- og produksjonsavdelingen i MIC
leide i 2009 ut notemateriell til 89 fremføringer av verker for orkestre og større
ensembler i ulike deler av verden. Av disse
var 30 urfremføringer. MIC fikk skrevet ut
stemmemateriale til i alt 39 verk. I tillegg
til leiemateriale ble det i løpet av året formidlet noter til et betydelig antall verker for
mindre besetninger. Samlingen av originalmanuskripter bestod ved utgangen av året
av 8 150 verker. Referansesamlingen (ca.
13 000 verker) og lydsamlingen (10 650
spor) er tilgjengelig for publikum i biblioteket/lesesalen som MIC disponerer sammen med Nasjonalbibliotekets musikkformidling. I 2009 ble det registrert 318 nye
verk, hvorav 82 forlagsutgivelser. Tre nye
komponister ble godkjent for registrering av
verk i MIC i 2009. Dette var Jono El Grande
(Jon Håtun), Lars-Thomas Holm og Mathilde
Grooss Viddal. Tilveksten i lydsamlingen var
på 324 verktitler. Tilveksten av nytt notemateriale ble digitalisert fortløpende. Hele
manuskriptarkivet i senteret foreligger nå i
digitalt format.

Ballade.no er på mange måter MICs flaggskip
utad med sine gode trafikktall, til tider høy
debattemperatur og sin ubestridte posisjon som et av landets viktigste musikknettsteder. Google Analytics rapporterer at fra
januar 2009 til januar 2010 hadde Ballade
780 000 besøkende og 1,5 millioner sidevisninger. Gjennomsnittsbrukerens tidsbruk
per besøk er på 5 minutter. Alt i alt, tall som
MIC ser seg vel fornøyd med.
I løpet av året har leserne kunne underholde seg med flere heftige debattrunder på
Ballade med høy aktivitet i både kommentarfeltene under artiklene og i form av publiserte leserinnlegg. Ved siden av debatten etter oppføringen av Geir Jensens orkesterverk
“Shhoctavoski” under Borealis i Bergen var
flere runder om ulovlig fildeling, et langvarig ordskifte om de interne stridighetene
i Norges Korforbund og diskusjonen knyttet
til utfordringene for norsk musikkeksport de
mest temperaturskapende ordskiftene.

Ballade.no

”Ein Traumspiel”



Ny komponist i MIC
Jono El Grande
(Jon Håtun)
juni

Tellef Øgrim tiltrådte som ny redaktør i
Ballade i februar 2009. I løpet av året har
ballade.no fått ny og oppdatert design og
redaksjonen har videreutviklet en målsetting om at redaksjonens egenproduksjon av
artikler skal ha en kritisk dekning av kulturpolitikk og det profesjonelle og institusjonaliserte musikklivet som sin hovedinnretning.
Noe som omfatter ikke minst en grundig dekning av de viktigste festivalene.

IAMIC
årskonferanse (se
eget kart side 20)
Toronto, Vancouver
4. - 10. juni

Førde Internasjonale
Folkemusikkfestival
Førde
01.–05. juli

Vilde Frang, foto: www.vildefrang.com

Sosiale medier – nye arenaer for MIC



MICs engelskspråklige nettsider representer
et felt der MIC står sterkt, og til dels alene,
som innholdsleverandør. Sjangerbredde har
vært et viktig prinsipp på sidene, og også
i 2009 har man dekket pop/rock-, jazz-,
folkemusikk- og samtidsmusikkfeltet med
jevn fordeling mellom sjangrene og i løpet
av året har en lang rekke utøvere og aktører på musikkfeltet blitt profilert i grundige intervjuer, som bl.a. Bendik Hofseth,
Tine Thing Helseth, Kristin Asbjørnsen, Vilde Frang, Nils Petter Molvær, Paul Curran,
Karin Park, Leif Ove Andsnes og Jaga Jazzist.
Med MICs satsing på papirmagasinet ”Listen
to Norway” og parallell publisering på nett,
ble MICs engelske sider i oktober omdøpt til
listento.no. Dette for å profilere nettstedet
bedre. Ny design for sidene er også på trappene – MIC rolle som en av nettets viktigste
engelskspråklige innholdsleverandører for
norsk musikk ser ikke ut til å rokkes.
MICs engelskspråklige satsning er tett
sammenvevd med jobbing mot sosiale me-

Øyafestivalen
Oslo
11.-15. august

Utstilling
Repertoar for
utdanning (side 5
Ut til studenetene)
Norges Musikkhøgskole
17. august

dier – et arbeidsfelt som krever økende fokus
og arbeidsinnsats. MICs målsetting er at økt
satsning på promoterings- og informasjonsarbeid i sosiale medier som Facebook og
Twitter kan skape nye arenaer for deling av
informasjon, kunnskap og innsikt. MIC har
kompetanse som kan deles med brukerne
på nye og mer effektive måter. Den samlede
musikkkunnskapen hos MIC er betydelig
og i et tett møte med brukerne av sosiale
medier kan MICs målgruppe også gi tilbake
– deling gir MIC enda mer informasjon og
kunnskap.
Økt tilstedeværelse i sosiale medier kan
også bidra til å gi MICs brukere makt ved å
la dem være med å påvirke MICs prosesser
og satsninger.
Gjennom å intensivere arbeidet rettet mot
Facebook, Twitter og andre viktige arenaer
håper MIC å generere økt trafikk på egne
nettsider, noe som igjen vil føre til økt synlighet og bevissthet om norske utøvere og
komponister. Markedsføringseffekten, både
for MICs tjenester og norsk musikkliv generelt, har et stort potensiale. Erfaringene
etter en gradvis opptrapping av jobbing mot
sosiale medier over de tre siste årene viser
at det kreves mye arbeid og tilstedeværelse
for å bygge opp brukermasser som er store
nok til å skape god to-veis kommunikasjon.
Kommunikasjonen må også tilpasses mediet: MIC opptrer ikke nødvendigvis med
samme ordlyd på Twitter som på Facebook
eller i forskjellige diskusjonsfora. Dette er et
arbeid som er i kontinuerlig utvikling og som
vil styrkes i takt med planlagt kompetanseheving på MIC.
Viktige verktøy for MIC i denne prosessen
vil være ytterligere styrking av aktiviteter
som organisasjonen allerede er involvert
i: promotering av redaksjonelt innhold og
tjenester på Facebook og Twitter, web-TV/
video-tjenester, blogging og deltagelse på
en lang rekke diskusjonsfora.

Happy Nordic
Music Days
(Nordiske
musikkdager)
Oslo
19. – 22. august

MIC-seminar:
Kritikk av nye uttrykk
MIC, Oslo
21. august
Aslak Oppebøen,
Ida Habbestad (Ballade)

Händels nye klær
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I forbindelse med 250-årsdagen for
Georg Friedrich Händels bortgang, arrangerte den Europeiske Kringkastingsunion
(EBU) et prosjekt under tittelen ”Händel in
New Clothes”. Dette gikk ut på at radiostasjonene bestilte et verk for radioorkesteret i
det aktuelle landet av et ungt komponisttalent.
NRK valgte å bestille et verk av Ørjan
Matre, der han skulle ta utgangspunkt i en
menuett fra G.F. Händel’s ”Water music” og
flette inn fragmenter av sitt eget tonespråk.
Matre ønsket å eksperimentere med symfoniorkester og to kassettspillere i sitt verk,
derav tittelen ”Händel Mixtapes”.

Verket ble urfremført av Kringkastingsorkesteret under ledelse av Peter Szilvay
25. mars 2009, og ble i løpet av året fremført i radiostasjoner i ni europeiske land,
samt Australia. Man regner med at opptil
200.000 mennesker har lyttet til disse radiosendingene.
”Händel Mixtapes” var en av to norske
komposisjoner som NRK meldte på til det
Internasjonale Rostrum for Komponister
2009 i Paris, mønstring for samtidsmusikk.
Bestillingsverket ble finansiert av Norsk
kulturråd, mens MIC Norsk musikkinformasjon produserte fremføringsmaterialet.

Folkelarm
(Sporvogn til
begjær side 6)
Oslo
17. - 20.
september

Martin Revheim
tiltrer som ny
direktør for MIC
1. september

UD-aspiranter
11. september

STYREMØTE
15. september

med leiemateriale fra MIC (verk for orkester/større ensemble) 89 verker, hvorav 30 urfremføringer:

Framføringer i 2009

= innspilling		

= urfremføring
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Warzaw Autumn
Warzawa
september

Albertsen, Per Hjort
Albertsen, Per Hjort
Albertsen, Per Hjort
Asheim, Nils Henrik
Berg, Olav
Bergh, Sverre
Bergh, Sverre
Bjørklund, Terje
Buene, Eivind
Buene, Eivind
Buene, Eivind
Buene, Eivind
Bull, Ole
Cleve, Halfdan
Cleve, Halfdan
Flem, Kjell
Gjertsen, Ruben Sverre
Gjertsen, Ruben Sverre
Grenager, Lene
Grenager, Lene
Grenager, Lene
Grenager, Lene
Grenager, Lene
Grieg, Edvard
Grieg, E./Söderlind, R.
Grieg, E./Söderlind, R.
Gupta, Rolf
Habbestad, Kjell
Hagen, Lars Petter
Hagen, Lars Petter
Hagen, Lars Petter
Hall, Pauline
Halvorsen, Leif
Holm, Lars-Thomas
Hurum, Helge
Hvoslef, Ketil
Hvoslef, Ketil
Iberg, Helge
Irgens-Jensen, Ludvig
Irgens-Jensen, Ludvig
Irgens-Jensen, Ludvig
Janson, Alfred
Kleiberg, Ståle
Kleiberg, Ståle
Koch, Dagfinn
Koch, Dagfinn
Kruse, Bjørn
Kverndokk, Gisle
Matre, Ørjan
Matre, Ørjan
Matre, Ørjan
Mikalsen, Jan Erik
Mikalsen, Jan Erik
Moe, Ole-Henrik
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Nordensten, Frank Tveor
Nordensten, Frank Tveor
Plau, Arild
Ratkje, Maja SK
Rebne, Rune
Samkopf, Kjell
Skouen, Synne
Slettholm, Yngve
Sunde, Knut Olaf
Söderlind, Ragnar
Thommessen, Olav Anton
Thoresen. Lasse
Tveitt, Geirr
Tveitt, Geirr
Tveitt, Geirr
Tveitt, Geirr
Tveitt, G./Husby, Kaare D.
Vea, Ketil
Vogt, Herman
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Aagaard-Nilsen, Torstein
Ånesen, Arnt Håkon

CONCERTO PICCOLO for violin og strykeorkester
NOTTURNO E DANZA FOR ORKESTER
SYMFONISK FORSPILL
CHASE - version for string orchestra
SOLI
DE TRE BUKKENE BRUSE
SMÅBYSKISSER
CHLOÉ for trompet, trombone og strykeorkester
INTO THE VOID
MINIATURES FOR ENSEMBLE
NATURE MORTE
POSSIBLE CITIES
1ma CONCERTO PER VIOLINO E ORCHESTRA
KLAVERKONSERT nr. 4
KLAVERKONSERT nr. 5
SOLAR WIND
TREMBLING
GAMELAN TERRAINS
IM VIERECK FOR ORCHESTRA
NATURUM NON FACIT SALTUM
NATURUM NON FACIT SALTUM
OFF SOUNDINGS for solo flute and wind ensemble
WAVE, CURVE, CONNECT THE DOTS
KLOKKEKLANG
10 SONGAR (utdrag: FYREMÅL og GUTEN)
10 SONGAR (‘Ved Rondane’ og ‘Våren’)
CHIAROSCURO
UN RÊVE NORVÉGIEN
JOHANNESBURG HYMNS
NR 610 - Schematic Studies.....
TVEITT-FRAGMENTER
VERLAINE-SUITE
MARKENS GRØDE - MUSIKK TIL FILMEN
FROM WHERE I STAND
CONCENTUS AD LIBITUM
EIN TRAUMSPIEL
KAMMERSPILL
YôBEL - SALUTE PER ORCHESTRA
RONDO MARZIALE (Engeset-edisjon)
SINFONIE
SUITE AV KONG BALDVINES ARMRING
EN BIBELHISTORIE
REQUIEM for Victims of Nazi Persecution
Requiem -utdrag: “Kyrie eleison” og “Agnus Dei”
AURA (Mikkelli-Fassung) Für 12 Solostreicher....
AURA für 16 Solostreicher
OUVERTURE FOR ORCHESTRA
HEKSEVIRVLER
ATEM FOR ENSEMBLE
ATEM FOR ENSEMBLE
HÄNDEL MIXTAPES
CONCERTO for sinfonietta and ondes martenot
PARTS FOR ORKESTER
CHROMAMESIS
CIVET SKIN SMACK
GIST
LOW JIVE
MAD CAP TOOTLING
OWL PARROT’S YOWL
SNOWBLIND
WHO’S AFRAID OF BARBARA WOOF
ZVEZDOCHKA IN ORBIT
GÅTER
TRIPTYCHON part II “Masada”
CONCERTO FOR TUBA AND STRINGS
CONCERTO FOR VOICE (MOODS IIIB)
HII
CONCERTO FOR VIBRAPHONE AND STRINGS
NATTSTYKKE FOR ORKESTER
NATURE VIVANTE
QUO
CONCERTO PER VIOLA E ORCHESTRA
CORELLI-MASKIN
KVATERNITET
CONCERTO NO 1 PER PIANO E ORCHESTRA
CONCERTO NO. 2 for Hardanger-fiddle “Tri fjordar”
CONCERTO NO. 2 for Hardanger-fiddle “Tri fjordar”
UTSYN
FRAO HUNDRAD HARDINGTONAR
LENGSEL
WENN ALLE LÄNDER WÜST LÄGEN
5 MOMENT
KYKLOP
MIKROMANI
NOKO
ODYSSÉ FOR SINFONIETTA
TROLL
THE SEASON OF BLUE LIGHTS
NOR for Orchestra

Music China
(Fokus Kina
side 5)
Shanghai
13. – 16. oktober

Sør-Trøndelag Orkesterforening
Trondheim Symfoniorkester
Sør-Trøndelag Orkesterforening
Trondheimsolistene, Ultima, Oslo
BIT 20 Ensemble / Vietnam & Bergen
Peer Gynt-stevnet, Rondane Høgfjellscene
Gjøvik Symfoniorkester
Griegakademiet
Det Norske Blåseensemble
BIT 20 Ensemble
Cikada
Cikada
Kringkastingsorkesteret
Lithuanian State Symph. Orch. Vilnius, Litauen
Lithuanian State Symph. Orch. Vilnius, Litauen
Vietnam National Symphony Orchestra, Hanoi Opera House
Ensemble Ernst
BIT 20 Ensemble, Korskirken i Bergen
Trondheim Symfoniorkester
Det Norske Blåseensemble
Det Norske Blåseensemble, Fredrikstad & Moss
Forsvarets Stabsmusikkorps, Oslo
Tromsø Kammerork./Arctic Trombone & Lowbrass Fest.
Britt Festivals, Jacksonville, Oregon
S.O. Vanemuine / 3 fremføringer i Estland
Peer Gynt-stevnet, Rondane Høgfjellscene
Bergen Filharmoniske Orkester
Norges musikkhøgskole
Ensemble Modern / Berlin og Frankfurt
Bodø Sinfonietta
Oslo Filharmoniske Orkester, Freiasalen
Hedmarken Symfoniorkester, Romedal & Brumundal
Helgeland Sinfonietta, Internat. Nitrate film fest. Beograd
Norges musikkhøgskole
Kringkastingsorkesteret
NDR Radiophilharmonie, Hannover
Griegakademiet, Bergen (Avgarde)
Trondheim Symfoniorkester
Bjarte Engeset/Bournemouth SO,
Bjarte Engeset/Bournemouth SO,
Trondheim Symfoniorkester
Oslo Sinfonietta
Residenz Orchester Berlin, Nikolaikirche, Leipzig
Nidaros Domkor
EOS Kammerorchester Köln, Bonn & Köln
Collegium Musicum, Bergen
Den Norske Opera & Ballett (Dron. Sonja-konkurransen)
Ungdomssymfonikerne (Elverum/Kbhvn/Sandefjord/Oslo)
Bodø Sinfonietta / Bodø kulturhus
Norges musikkhøgskole
KORK
UNM/Göteborgs Symfoniker
Bergen Filharmoniske Orkester
Tage für neue Musik, Zürich/Ensemble Laboratorium
Bodø Sinfonietta/Bodø kulturhus
Det Norske Blåseensemble, Moss
Oslo Filharmoniske Orkester / Oslo +turne i Sverige (7 fremf.)
Oslo Sinfonietta
Ensemble Ernst / Nordlys-festivalen, Tromsø
Trondheim Sinfonietta
BIT 20 Ensemble
Forsvarets Musikkorps Vestlandet
Sarpsborg Kammerkor
Det Norske Blåseensemble, Fr.stad domkirke
FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana / 6 fremføringer i Italia
Trondheim Sinfonietta
BIT 20 Ensemble (urfremføring)
Tromsø Kammerorkester/Verdensteateret i Tromsø
KORK (CD-innspilling)
BIT 20 Ensemble / Vietnam & Bergen
Forsvarets Musikkorps Vestlandet
Duisburger Philharmoniker
Universitetet i Stavanger
BIT 20 Ensemble
Sinfonieorch. der Emmrich-Smola-Musikschule/Kaiserslautern,DE
Oslo Filharmoniske Orkester
Liepaja Symphony Orchestra / Ogra, Latvia
Bergen Filharmoniske Orkester, Hardingtonar
Bodø Sinfonietta / 4 fremføringer: Bodø + Russland
Namdal symfoniorkester
BIT 20 Ensemble
BIT 20 Ensemble / 3 fremføringer i Sunnhordland
Bergen Filharmoniske Orkester
BIT 20 Ensemble
BIT 20 Ensemble / 3 fremføringer i Sunnhordland
BIT 20 Ensemble/Ho Chi Minh Conservatory, Vietnam
Trondheim Symfoniorkester
BIT 20 Ensemble / Borealis, Bergen
Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Transposition
(side 4)
Hanoi og Ho Chi
Minh City, Vietnam
19. – 24. oktober

Womex
København
28. oktober – 1.
november
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Aktivitet i 2009
Midem
Hvor: Cannes, Frankrike
Når: 17.-21. januar
Hva: MIC var til stede med en representant på
musikkbransjens største messe, Midem i Cannes.
I tillegg til arbeidsøkter med nordiske kolleger ble
det også avholdt møter med representanter for
utenlandsk mediasektor, søsterorganisasjoner og
andre internasjonale (og norske) bransjeaktører.
by:Larm
Hvor: Oslo
Tidsrom: 19.-21. januar
Hva: MIC var til stede med tre delegater på by:Larm
som deltok i debatter, servet utenlandske delegater, og sto for journalistisk dekning av konserter
og seminarer på Ballade.no og mic.no/english.
Utstilling – Repertoar for utdanning
Hvor: Norges Musikkhøgskole
Når: 5. mars
Hva: I MICs serie med utstillinger over nytt norsk
repertoar for musikkstudenter kom turen nå til
strykeinstrumenter. En utstilling på drøyt 120 verk
for fiolin, bratsj, cello og kontrabass har stått utstilt
i NMHs bibliotek.

Ultima-samarbeid
Når: 14. april – 8. mai
Hva: Tidlig i 2009 inngikk MIC og Ultima et samarbeid på informasjonssiden – et samarbeid som bl.a.
resulterte i at MIC har levert en betydelig mengde
biografisk stoff på de norske komponistene og
utøverne til Ultimas nettsider og programaviser.
Planen er å bygge opp en base i Ultima med oppdaterbare biografier på norsk og engelsk, som også
MIC kan bruke på sine nettsider.
Antonio Bibalos atelier
Hvor: Gon (Larvik)
Når: 22.-23. mai
Hva: MIC ble av Grete Lis Bibalo bedt om musikkfaglig hjelp til å rydde opp i Antonio Bibalos (19222008) atelier. I løpet av to dager ble store mengder
noter, manuskripter, bøker, tidsskrifter og lydbånd
gjennomgått og senere overlevert til Nasjonalbiblioteket for arkivering.

Kataloger
Hva: MICs 14 kataloger for soloinstrumenter og
ensembler blir årlig oppdatert i forbindelse med
Frankfurtmessen. I 2009 valgte man å produsere
samtlige kataloger på nytt i forbindelse med justering av MICs priser på kopitjenester. Katalogene
omfatter både MICs verker i manuskript og forlagsutgivelser av de komponistene som registrerer sine
verker i MIC.

Warsaw Autumn
Hvor: Warsawa
Når: 25. mai
Hva: 25 mai kom nyheten om at et nytt samarbeid
var formalisert: norsk og polsk MIC vil nå jobbe
sammen om et elektronisk musikkprosjekt som vil
gå av stabelen under Warsaw Autumn 2010. MIC
jobber tett med Notam om det UD-støttede initiativet som i 2009 også bestod av et forprosjekt der
to polske komponister ble invitert til å arbeide under Ultima-festivalen.

Musikmesse Frankfurt
Hvor: Frankfurt
Når: 1.-4. april
Hva: MIC hadde hovedansvaret for den norske
standen på Musikmesse Frankfurt der forlagene
Cantando og Norsk Noteservice var aktive i tillegg
til MICs to representanter. Messen er en viktig
arena for markedsføring og salg av noter og var
i 2009 til en viss grad preget av finanskrisen og
valutaproblemer med et noe lavere antall utstillere
enn rekordåret 2008.

IAMICs årskonferanse
Hvor: Canada, Toronto/Vancouver
Når: 4-10 juni
Hva: Hvert år avholder IAMIC konferanser. Årskonferansen går over flere dager og tiltrekker seg de
viktigste kapasitetene på musikkfeltet. Årets konferanse ble holdt i Canada, Vancouver og Toronto.
Fremtidsscenarier var en rød tråd gjennom hele
konferansen; hva kan skje, hvor kommer det til å
skje, hvem fører an og hvor kan musikkinformasjonsentrene plassere seg i det totale bildet?

153 søknader
kom inn til UDs
Reisestøtte med
frist 1. november

Ny
komponist i MIC
Lars-Thomas Holm
november

Ny
komponist i MIC
Mathilde Grooss Viddal
november

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, foto: MIC ved Lisbeth Risnes
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Happy Nordic Music Days (Nordiske musikkdager)
Hvor: Oslo
Når: 19.-22. august
Hva: MIC inviterte direktøren for Huddersfield International Contemporary Music Festival, Graham
McKenzie, til Happy Nordic Music Days. I tillegg til
å være på festivalen la også MIC opp et møteprogram for McKenzie. MIC har påtatt seg rollen som
norsk koordinator for et omfattende prosjekt der
norsk musikk kommer til å stå i fokus på Huddersfield de neste årene.

Øyafestivalen
Hvor: Oslo
Når: 11.-15. august
Hva: I regi av Øya International var i overkant av
80 internasjonale delegater invitert for å delta på
festivalen og et tredagers opplegg der delegatene
fikk møte representanter for norsk musikkbransje gjennom speed-meeting sessions på Operaen
samt møter og sosiale tiltak på Bleikøya – MIC
fulgte alle eventene tett og Ballade bidro også
med solid journalistisk dekning av festivalen.
Utstilling – Repertoar for utdanning
Hvor: Norges Musikkhøgskole
Når: 17.august
Hva: MIC åpnet nok en utstilling med nytt repertoar for studenter på Norges Musikkhøgskole,
denne gangen med akkordeon, gitar og harpe. Til
sammen 90 verk for disse instrumentene, soloverk,
kammermusikk og konserter, stod utstilt på NMHs
bibliotek frem til slutten av oktober.

Tysk og norsk
musikkbransje møtes
Berlin 5. - 8. november
STYREMØTE
3. november

Happy Nordic Music Days, foto: happynordicmusicdays.no

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival
Hvor: Førde
Når: 01.-05. juli
Hva: MIC ble invitert av Førdefestivalen til å bistå
med tilstedeværelse og informasjon rettet mot utenlandske pressefolk og agenter som besøkte festivalen. I tillegg til tilstedeværelse og vertskapsrolle
på en scenisk tur i de vestlandske fjordene, bidro
MIC med promo-CDer, samt et fyldig egenprodusert magasin på engelsk med artistportretter og
generelt stoff om den norske folkemusikkscenen.

MIC-seminar: Kritikk av nye uttrykk
Hvor: MIC, Oslo
Når: 21. august
Hva: Noen av spørsmålene som ble diskutert når et
knippe kritikere fra de nordiske landene var samlet
på MICs seminar ”Kritikk av nye uttrykk” var bl.a.
hvilke problemstillinger møter dagens kritikere i
møtet med nye kunstmusikalske uttrykk, hva skjer
når kritikere møter komponister og verk hvis referanser strekker seg ut over den kunstmusikalske
tradisjonen, hva skjer når verkbegrepet går i oppløsning og stadig flere elementer enn musikken
selv står i fokus og hvordan kan man nå ut med
kritikk av samtidsmusikk i dagens medier? Seminaret var en del av satsningen på Happy Nordic
Music Days i Oslo.

Orkesterseminar
(På skolebenken
side 6)
Oslo
23. – 24. november
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Kurs for UDs aspiranter
Hvor: Oslo
Når: 11. september
Hva: Hvert år arrangerer MIC en egen musikkdag
for Utenriksdepartementets aspirantkurs der norsk
musikkliv blir grundig presentert av senterets informasjonsavdeling. I tillegg hentes det inn eksterne
innledere fra organisasjoner som Rikskonsertene,
Ultima, Øyafestivalen og Norsk Folkemusikkformidling. Det ble også holdt egne foredrag om kunstmusikken og aspirantene fikk også et nært møte
med utøvernes hverdag, i dette tilfellet Bugge
Wesseltoft.
Folkelarm
Hvor: Oslo
Når: 17-20. september
Hva: For Folkelarms økende internasjonale delegasjon ble det fra MICs side i forkant av arrangementet utarbeidet engelskspråklig bakgrunnsmateriale, artikler og biografier på samtlige utøvere.
I samarbeid med Norsk Folkemusikkformidling inviterte MIC alle utenlandske Folkelarm-delegater
og et utvalg norske bransjeaktører til en formiddag
som inkluderte tur med veterantrikk, guidet byvandring på Sagene og Torshov pluss en stemningsfull
lunsj på Sagene Lunsjbar. Musikalske innslag ble
servert av Synnøve S. Bjørset, Valkyrien Allstars,
Majorstuen, Gjermund Larsen Trio og Unni Boksasp.

Music China
Hvor: Shanghai
Når: 13.-16. oktober
Hva: Music China, den asiatiske versjonen av
Musikmesse Frankfurt, ble arrangert for femte gang
i oktober 2009, og for første gang gikk de nordiske
musikkinformasjonssentrene sammen om en felles
stand. Erfaringene med messen var gode; finanskrisen til tross var det tydelig at Kina og Asia er et
raskt voksende marked for musikk. MIC omsatte
alle egne noter i tillegg til mange av forlagsutgivelsene.
Transposition
Hvor: Hanoi og Ho Chi Minh City, Vietnam
Når: 19.-24. oktober
Hva: MICs deltakelse i Transposition har til nå resultert i orkestermateriale på over 700 orkesterverk
til de to orkestrene og over 600 titler til konservatoriene i form av noter og bøker. Det har også blitt
avholdt evalueringsmøte i HCMC for partnerne i
prosjektet, et møte om oppbyggingen av ny datakatalog for Vietnam National Academy of Music
i Hanoi pluss et møte med Vietnam National Symphony Orchestra med fokus på den videre oppbyggingen av orkesterets bibliotek.

Repertoar for
utdanning (Ut til
studentene side 5)
Trondheim
26. – 29.
november

Huddersfield
Contemporary
Music Festival
Huddersfield, England
26. – 29. november

Mekong deltaet, foto: MIC ved Hilde Holbæk-Hanssen

Warzaw Autumn
Hvor: Warzawa
Når: september
Hva: I forbindelse med den store elektroniske
musikksatsingen på Warsaw Autumn 2010 inviterte
MIC og Notam to polske komposisjonsstudenter til
Oslo for å følge Ultima og å jobbe på Notam. I løpet
av oppholdet laget de to et verk som ble urfremført
i Krakov i november. Representanter for MIC og Notam besøkte også de siste dagene av Warsaw Autumn for å ha møter med festivalen og Polsk MIC,
samt se på konsertarenaer. Det norske prosjektet,
som går av stabelen i slutten av september 2010,
kommer til å romme konserter, en lydkunstutstilling og en større internasjonal konferanse om den
elektroniske musikkens fremtid.

Seminar: Musikk
og fortolkning
MIC / NB auditorium
2. desember
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Womex
Hvor: København
Når: 28. oktober – 1. november
Hva: For første gang var København i 2009 vertskapsby for Womex - det viktigste møtepunktet for
det internasjonale folke-, verdens- og crossovermiljøet. Som tidligere utarbeidet MIC et engelskspråklig magasin med fokus på den norske folkemusikken, men nytt av året er at dette ble gjort
i egen regi – ikke i fellesskap med MEN. Womexversjonen av ’Listen to Norway’, som MICs trykte
engelskspråklige publikasjon fra nå av heter, ble
møtt med meget positive tilbakemeldinger fra delegater og utøvere.

y
a
w
r
o
N
Listen to

Orkesterseminar
Hvor: Oslo
Når: 23.-24. november
Hva: MIC arrangerte i samarbeid med UD et meget
vellykket todagers seminar om utenlandsprofilering for Oslo-Filharmonien, Den Norske Opera og
Ballett, Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske
Kammerorkester og TrondheimSolistene. Seminarets tema ble knyttet opp til problemstillinger som
hvordan man kan sikre større effekt av orkestrenes
profileringsarbeid, samt sikre og styrke inntrykket
institusjonene etterlater seg i forbindelse med
utenlandsaktiviteten

#2 2009

Womex:

at Nordic
The Gre
ra Jr.
Johan Sa
lid
ø
Unni L v
Showcase

Scotland:

Spotlight

Seminar: Musikk og fortolkning
Hvor: MIC / NB auditorium
Når: 2. desember
Hva: I anledning utgivelsen av Ståle Wikshålands
bok «Fortolkningens århundre. Essays om musikk
og musikkforståelse», arrangerte MIC i samarbeid
med Institutt for musikkvitenskap ved Universitet i
Oslo et godt besøkt halvdagsseminar om dette temaet. Spørsmål knyttet til musikk og fortolkning ble
problematisert og diskutert av Henrik Hellstenius,
Astrid Kvalbein, Arne Melberg og Dag Østerberg i
tillegg til forfatteren selv foran en fullsatt sal.

Night

ay

on Norw

Transposition (side 4):
Desember
Det vedtas at MIC
skal overta prosjektansvaret for
Transposition fra
1. januar 2010

Repertoar for utdanning
Hvor: Trondheim
Når: 26.-20. november
Hva: MIC har i de siste tre årene hatt til sammen 11
utstillinger med nytt norsk repertoar for studenter
og lærere ved Norges Musikkhøgskole. Disse er nå
slått sammen til en utstilling som skal presenteres
for musikkutdanningsinstitusjoner utenfor Oslo.
Utstillingen består av 800 noter og 220 CDer med
både publisert og upublisert materiale. Første tur
gikk til NTNU i Trondheim. I tillegg til utstillingen
holdt MIC også to forelesninger.

STYREMØTE
8. desember

Elef Nesheim trer av
som styreleder etter 9 år
Svein Skarheim
velges som ny
styreleder fra 2010
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Styrets sammensetning 2009
Styreleder
Elef Nesheim
Fra FONO – Foreningen norske plateselskaper
Larry Bringsjord, medlem
Erling Andersen, varamedlem
Fra MFO - Musikernes fellesorganisasjon
Renée Rasmussen, medlem
Hans Ole Rian, varamedlem

MIC har publisert 170 artikler på våre engelske nettsider i 2009
fordelt på følgende sjangere:
MIC har publisert 170 artikler på våre engelske
nettsider i 2009 fordelt på følgende genre:

Fra NOPA – Foreningen norske komponister og tekstforfattere
Ragnar Bjerkreim, erstattet Jacob Young som medlem fra 5. juni
Anniken Paulsen, erstattet Bendik Hofseth som medlem fra 5. juni.
Fra NKF - Norsk komponistforening
Asbjørn Schaathun, medlem
Hege Imerslund, varamedlem
Fra Rikskonsertene
Åse Kleveland, medlem
Thorstein Granly, varamedlem

Folkemusikk
27 %
Populærmusikk
43 %

Jazz
13 %
Kunstmusikk
17 %

Styrets årsberetning

Ansattes representant
Hilde Holbæk-Hanssen, medlem
Camilla Oppegaard, varamedlem

Formalia/regnskap
Etter styrets oppfatning gir det framlagte
årsregnskap, med tilhørende noter, fyllestgjørende og rettvisende informasjon om
driften av stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon i 2009 og for stillingen pr 31.12.09.
MIC Norsk musikkinformasjon har som
formål å arbeide for økt bruk av norsk
musikk i inn- og utland, gjennom
• aktivt informere om og profilere kvalitetene
i det profesjonelle musikklivet (komponister,
utøvere og andre aktører), uavhengig av
sjangertilhørighet og kunstnerisk /estetisk
ståsted.

I 2009 hadde MIC følgende styre sammensetning,
med en representant fra hver: FONO – Foreningen
norske plateselskaper, MFO - Musikernes fellesorganisasjon, NOPA – Foreningen norske komponister
og tekstforfattere, NKF - Norsk komponistforening
og Rikskonsertene, MIC ansattes representant og
styreleder Elef Nesheim.
Det ble avholdt fem styremøter i 2009. Styret behandlet i alt 51 saker. Administrasjonen har utarbeidet årsberetning og årsregnskap for 2008. Budsjettsøknad om driftsmidler for 2009 ble sendt
Kultur- og kirkedepartementet innen fristen 1.
mars.

• utvikle gode tjenester innen publisering av
musikkverk og informasjonsformidling om
norsk musikkliv som, med basis i senterets
offentlige tilskudd, også skal generere egeninntekter for å styrke videreutviklingen av
senteret.

MIC var i 2009 lokalisert i Nasjonalbibliotekets bygning på Solli plass i Oslo og på Kulturhuset Verftet
i Bergen.
Ved utgangen av året sysselsatte Stiftelsen MIC 13
årsverk, alle i 100 % stilling. Ytterligere en person
var engasjert som frilanser i 40 % stilling til styrking av kapasiteten på den engelskspråklige nyhetssiden mic.no/english. Direktør Svein Bjørkås sluttet 31. mars 2009. Lisbeth Risnes ble konstituert
som midlertidig direktør i MIC fra 1. april 2009,
inntil Martin Revheim tiltrådte som ny direktør 1.
september 2009.

Regnskapet for 2009 viser et positivt resultat på kr 64 528 som overføres til annen
egenkapital.

Stiftelsen har som mål å være en arbeidsplass der
det råder full likestilling. Stiftelsen har innarbeidet
retningslinjer som tar sikte på at det ikke forekom-

• være en sentral samarbeidspartner for
aktørene i norsk musikkliv og norsk offentlighet.
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UD/MICs reisestøtte prosentvis fordeling av midler pr. sjanger:

ballade.no har publisert 1070 artikler i 2009 fordelt på følgende
sjangere:
ballade.no har publisert 1070 artikler i 2009
fordelt på følgende sjangere:

folk
12 %

annet
6%
pop
32 %

Populærmusikk
28 %

Kunstmusikk
46 %

kunst
20 %

Folkemusikk
10 %

jazz
30 %

mer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Kjønnsfordelingen er 7 kvinner og 6 menn.
Etter styrets vurdering er arbeidsmiljøet i stiftelsen
godt. Stiftelsen fører, i henhold til gjeldende regler,
oversikt over sykefraværet blant de ansatte. Sykefraværet i 2009 var på totalt 4,1 %. Sykefravær
uten legemeldt fravær var på 2,4 %. De ansatte
har tilgang til husets treningssal. Det er ved rapportering justert for barns sykdom, permisjoner og
feriefritid (inkl. feriedager overført fra 2008 og til
2010), dvs at overnevnte tall er reelt sykefravær i
forhold til mulige arbeidsdager i MIC for 2009.
Selskapet MIC Media AS hadde som mål og arbeide
for å realisere stiftelsen MICs mål om økt bruk av
norsk musikk gjennom å tilby markedsrelaterte
tjenester. Etter en treårig prøvedrift har man i liten
grad lykkes i dette, og det ble besluttet å legge
ned virksomheten. Det ble avholdt et styremøte,
et eiermøte og en generalforsamling i MIC Media
AS. Eiermøtet anbefalte generalforsamlingen å avvikle selskapet og MIC Media AS ble vedtatt nedlagt på generalforsamlingen i selskapet 3. mars.
Begjæring om avvikling av MIC Media AS ble sendt
Brønnøysund 18. mars 2009. Administrasjonen har
oversendt Stiftelsen MICs årsberetning, regnskap
og revisors beretning for 2009 samt rapport med
regnskap for MICs markedsavdeling for perioden
2006 til 2008 til Bergen kommune. Avviklende
generalforsamling av MIC Media AS fant sted i Oslo,

Jazz
16 %

19. mai 2009.
Styret konstaterer at MICs satsinger er gjennomført på en god måte i 2009. Stiftelsen har pr.
31.12.2009 en stiftelseskapital på kr 100 000 og
en samlet egenkapital på kr 565 970. Etter styrets vurdering er forutsetningen om fortsatt drift
til stede, og regnskapet for 2009 er satt opp under
denne forutsetning. Stiftelsen har ikke hatt utgifter
til forskning og utvikling i næringsøyemed i 2009.
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
			
Styret takker samtlige bidragsytere, samarbeidspartnere og ansatte for deres innsats og engasjement for MIC i løpet av 2009.
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Resultatregnskap

Noter til regnskapet

Note
2009
2008
DRIFTSINNTEKTER
		
Driftsstøtte stat		
8 854 000
8 481 000
Annen offentlig støtte		
250 000
1 765 000
Støtte fra andre		
93 060
187 000
Overført ubrukte prosjektmidler til neste år
8
0
-246 535
Overført ubrukte prosjektmidler fra forrige år
8
246 535
166 397
Egeninntekter		
640 282
514 429
Egeninntekter avg.pliktige		
752 600
0
Refusjoner 		
104 666
114 394
Andre inntekter		
199 555
48 696
SUM NETTO DRIFTSINNTEKTER		 11 140 698
11 030 381
			
DRIFTSKOSTNADER			
Lønn og sosiale kostnader
5
-9 263 003
-8 770 507
Avskrivninger
2
-176 337
-176 337
Kontor- og adm.kostnader		
-979 751
-1 495 887
Andre driftskostnader
5
-606 356
-657 196
SUM DRIFTSKOSTNADER		 -11 025 447 -11 099 927
			
DRIFTSRESULTAT		
115 251
-69 546
			
FINANSPOSTER			
Renteinnntekter		
61 383
120 414
Rentekostnader		
0
0
Finanskostnader		
-112 106
48
SUM FINANSPOSTER		
-50 723
120 462
			
RESULTAT		
64 528
50 917
			
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital
6
64 528
50 917
SUM OVERFØRINGER		
64 528
50 917

NOTE 1: Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for
små foretak.		
		
Utestående fordringer:		
Ingen del av utestående fordringer forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets
utgang.		
		
Gjeld:		
Ingen del av gjelden har forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang.		
		
Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring:		
Transaksjonsprinsippet er lagt til grunn for regnskapsføring og måling. Inntektene
er resultatført når de er opptjent, og utgiftene er kostnadsført i samme periode som
den tilhørende inntekt. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon ble i 2009 registrert
i merverdiavgiftsregisteret for den del av virksomheten som relateres til annonsesalg.		
		
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.		

01.01.-31.12.2009

Balanse

EIENDELER			
NOTE
2009
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Inventar, kontormaskiner, driftsløsøre
2
155 215
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		
155 215
			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Aksjer i tilknyttet selskap
3
0
Langsiktige fordringer
1
0
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		
0
SUM ANLEGGSMIDLER		
155 215
			
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer
1
107 959
Andre fordringer
1
68 660
SUM FORDRINGER		
176 618
			
BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE
		
Bankinnskudd, kontanter
4
2 079 204
SUM BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE		
2 079 204
SUM OMLØPSMIDLER		
2 255 822
			
SUM EIENDELER		
2 411 036
			
			
EGENKAPITAL OG GJELD			
			
EGENKAPITAL			
Grunnkapital		
100 000
Annen egenkapital		
465 970
SUM EGENKAPITAL
6
565 970
			
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD
		
Leverandørgjeld		
229 198
Skyldige off. avgifter		
612 881
Ubrukte prosjektmidler
8
150 000
Avsetning til pensjonsforpliktelser		
0
Øvrig kortsiktig gjeld		
852 987
SUM KORTSIKTIG GJELD		
1 845 066
SUM GJELD
1
1 845 066
			
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		
2 411 036

2008

331 551
331 551

220 000
800
220 800
552 351

63 446
102 812
166 258

1 421 444
1 421 444
1 587 702
2 140 053

100 000
401 442
501 442

193 769
392 462
246 535
120 000
685 845
1 638 611
1 638 611
2 140 053

NOTE 2: Varige driftsmidler
2009
Anleggsmidler:		
Anskaffelseskost 01.01.2009
529 010
Tilgang 2009
0
Utrangering
63 365
Anskaffelseskost 31.12.2009
465 645
		
Akkumulert avskrivning pr. 31.12.2009
155 215
Balanseført verdi pr 31.12.2009
155 215
		
Årets ordinære avskrivninger
176 337
		
Sats for avskrivninger
10-33,33 %
		
		
NOTE 3: Aksjer og andeler		
Posten aksjer vedrører følgende poster: 2009
		
Aksjer i tilknyttet selskap:		
Mic Media AS
0
Sum
0

2008
63 365
465 645
0
529 010
197 458
331 551
176 337
10-33,33 %

2008

220 000
220 000

Mic Media ble oppløst i 2009. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon eide 1000
av 2940 aksjer i selskapet. Dette tilsvarte 34 % av aksjene. I forbindelse med
avvikling av selskapet ble det i generalforsamling vedtatt fordeling av restmidler
tilsvarende innbetalt beløp og ikke etter eierandel. For MIC førte dette til tapsføring
i regnskapet med kr 112 356.		
		
Aksjene ble i regnskapet vurdert til kostpris. 		
NOTE 4: Bundne midler		
Av innestående på bank utgjør kr. 337 358 bundne skattetrekksmidler. 		
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NOTE 5: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.
Lønnskostnader består av følgende poster:2009
2008
Lønninger, honorarer mv
7 595 139
7 791 338
Folketrygdavgift
863 859
732 760
Refusjon lønn
-157 025
-274 727
Pensjonskostnader
885 246
439 893
Andre lønnskostnader
75 784
81 243
Sum lønnskostnader
9 263 003
8 770 507
		
Godtgjørelser :
2009
2008
Daglig leder, lønn
803 070
702 901
(daglig leder besto i 2009 av til sammen 3 personer)
Daglig leder, annen godtgjørelse
5 420
4 622
		
Styret
72 788
62 875
		
		
Gjennomsnittlig antall ansatte:
2009
2008
13,6
12,3
I 2009 utgjorde 7 av de ansatte kvinner.
		
Revisor:		
Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 utgjør kr. 62 500. Her utgjør honorar for
bistand kr. 28.000. Dette inkluderer også revisjon av prosjektregnskapene til
Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Beløpet er inklusive merverdiavgift.
		
NOTE 6: Egenkapital		
Sum egenkapital
Pr. 31.12.2008
501 442,35
Årets resultat
64 527,98
Pr. 31.12.2009
565 970,33
		
NOTE 7: Pensjonsordning		
MIC Norsk musikkinformasjon har en kollektiv pensjonsordning i Storebrand som i
2009 omfattet 17 personer. Ordningen tilfredsstiller kravet om obligatorisk tjenestepensjon. Balanseføring er ikke foretatt i regnskapet. Årets pensjonspremie utgjør kr
891 930. I 2009 er det betalt premie slik at kostnadene i regnskapet er kr 775 851
hensyntatt ansattes egenandel. 		
		
Ved årets slutt utgjør pensjonspremiefondet kr. 29 581.
NOTE 8: Prosjektmidler		
Prosjektmidler overført fra 2009 til 2010 utgjør kr. 150 000. Fordelingen er
som følger:		
		
2009
2008
Norsk musikkarv
0
128 420
Intro
0
105 272
Stikk.no
150 000
12 844
Sum
150 000
246 535
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NORDMIC

De nordiske musikkinformasjonssentrene har
i tillegg sitt eget nettverk, NORDMIC. I dette
nettverket avholdes det jevnlige møter hvor
alt fra større strategiske utfordringer til daglig
drift deles. Det første møte mellom nordiske
musikkinformasjonssentre fant sted i 1985.
I 1998 ble samarbeidet formalisert gjennom
dannelsen av NORDMIC, noe som økte mulighetene for å søke nordiske midler til felles
prosjekter. Det avholdes regelmessige møter
mellom lederne av de nordiske sentrene. Samarbeidet har omfattet felles prosjekter overfor festivaler og miljøer utenfor Norden, som
USA, Japan og flere europeiske land. De nordiske musikkinformasjonssentrene har også
hatt et utstrakt messesamarbeid gjennom de
siste tjue årene. I 2009 hadde man en felles
stand på Music China i Shanghai, et samarbeid
som vil fortsette i tre år til, forutsatt støtte fra
Nordisk Kulturfond.

Kart over musikkinformasjonssentrene verden over

IAMIC

Det internasjonale nettverk av musikkinformasjonssentre IAMIC - International Association of Music Information Centres – ble
grunnlagt i 1986. (www.iamic.net) IAMIC
har i dag 39 medlemmer fordelt på 37 land.
Mens hvert senter promoterer og dokumenterer sitt eget lands samtidige musikk innen
alle sjangere, er IAMICs oppgave å utveksle
erfaringer og arbeide for felles prosjekter.
Representanter for sentrene møtes to ganger i året. Disse konferansene gir muligheter
for sammenligning sentrene i mellom, og
danner også startpunkt for felles prosjekter.
MIC har de siste to årene hatt et elektronisk
musikkprosjekt gående med Polsk MIC på festivalen Warsaw Autumn 2010.
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Dette er mic:
Aslak Oppebøen – Ansvar for senterets nettsider
og informasjonsprosjekter.
Send e-post til aslak@mic.no
Hilde Holbæk-Hanssen - Ansvar for informasjonssatsinger,
publikasjoner og musikkfaglige spørsmål i hovedsak
innen kunstmusikkfeltet.
Send e-post til hilde@mic.no
Tomas Lauvland Pettersen – Redaktør av MICs engelskspråklige nettside Listen to Norway og portalen
musicfromnorway.com. Arbeider også med internasjonale
informasjonsprosjekter.
Send e-post til tomas@mic.no
Torkild Hansen – Ansvar for MICs dokumentasjonsvirksomhet, noteproduksjon, orkesterdepot og stemmeskriving,
samt kontakt med komponister og publikum.
Send e-post til torkild@mic.no
Karen Rygh – Ansvar for registrering av noter og lydopptak.
Kontakt med komponister og publikum.
Send e-post til karen@mic.no
Margrethe Bue – Daglig ansvar for MICs hustrykkeri.
Send e-post til margrethe@mic.no
Lisbeth Risnes – Daglig administrativt ansvar. Liaison Officer
i IAMIC. MICs fotograf.
Send e-post til lisbeth@mic.no
Camilla Oppegaard – Regnskap og annet administrativt
arbeid.
Send e-post til camilla@mic.no
Karoline Røed Tønnesen – Publikumshenvendelser,
administrativt arbeid og grafiskdesign.
Send e-post til karoline@mic.no
Mari Iversen – Transposition - norsk-vietnamesisk
musikksamarbeid.
Send e-post til mari@mic.no
Tellef Øgrim – Redaktør Ballade
Send e-post til tellef@ballade.no
Carl Kristian Johansen – Journalist Ballade
Send e-post til carlkristian@ballade.no
Ida Habbestad – Journalist Ballade
Send e-post til ida@ballade.no
Direktør:
Martin Revheim – Har det overordnede administrative
og faglige ansvar i MIC
Send e-post til martin@mic.no
Andre fast tilknyttede medarbeidere:
Christian Lysvåg - Journalist MICs engelskspråklige
nettside Listen to Norway
Sture Bjørseth – Annonseselger ballade. Lokalisert i Bergen.
Send e-post til sture@ballade.no
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MIC Norsk musikkinformasjon
Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo
Besøksadr: Henrik Ibsens gate 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no

