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99 Minutes is
MIC Norway’s
webcast series
curated by
renowned DJ
and music
journalist
Guttorm
Andreasen
aka DJ 99.
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Reisestøtteordningen
– sterk økning
Samarbeid med Land
i Sør
Sted: Rikskonsertene
Tidspunkt: 14. januar.

Kvelertak (Goldstar Music): Støttet med 30.000 kroner.
Support for Converge i Europa, juli-august 2010.

Rikskonsertene, som
UDs koordinator på samarbeid med Land i Sør,
innkaller en gang i året
ulike aktører som har
prosjekter på dette området. MIC informerte om
UDs reisestøtte og støtte
til kulturutveksling med
land i sør, samt sitt eget
norsk/vietnamesiske
prosjekt Transposition.
Transpositions prosjektkoordinator Mari Iversen orienterte om årets
planer.

Gjennom tildelinger fra MIC
og UDs reisestøtteordning
kunne 248 norske artister og
utøvere glede seg over et mer
romslig turnebudsjett i 2010.
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.

nærmest kontinuerlig i inn og
utland; til turneer i Europa,
USA og Australia har bandet
fått 60 000 i reisestøtte over
tre tildelinger.

L’orchestre de flûtes
français
Sted: Paris
Tidsrom: 21. - 22. januar

Nordic Voices la høsten 2010
ut på lanseringsturne i Europa
og fikk tildelt 30 000 til dette.

I løpet av 2010 kom det
inn hele 522 søknader om
reisetøtte. Av disse ble
248 innvilget og totalt ble
3.124.500,- fordelt til norske
artister og utøvere.

Utstilling i forbindelse
med fire norske urfremførelser med det franske
fløyteorkesteret. MIC
arrangerte utstilling på
École Normale der konserten fant sted. De fire
komponistene var Emil
Bernhardt, Olav Anton
Thommessen, Øyvind
Torvund og Ida Helene
Heidel. MICs representant benyttet også anledningen til samtaler med
Den norske Ambassade
og det franske musikkinformasjonssenteret
CDMC.

Trondheimsolistene og Tine
Thing Helseth turnerte i Sveits
og Tyskland i november og desember 2010 og fikk tildelt 80
000 fra reisestøtteordningen.

Et lite utvalg av artister og
utøvere som i løpet av 2010
har fått større økonomisk
handlingsrom på sine utenlandsturneer takket være
MICs reisestøtteordning:

The Thing har turnert hektisk i
både Europa, Japan, Australia,
New Zealand og USA i 2010
og har fått tildelt totalt 60 000
over tre tildelingsrunder.

Kvelertak turnerte mye i 2010
og fikk totalt 30 000 fra reisestøtteordningen.

Valkyrien Allstars har turnert
både i Europa og Japan og har
fått totalt 35 000 fra ordningen.

I 2010 har Casiokids turnert

Emil Bernhard skriver autografer.

At norske artister i stadig
økende grad turnerer ute er
en påstand som kan underbygges med tall fra Stikk.
no: i løpet av 2010 registrerte reisestøtteordningens
administrasjon en økning i
antall innkomne søknader på
hele 30%. For å møte denne

økte pågangen og for å kunne
gi raskere svar på søknader
som ofte har kort tidshorisont
for gjennomførelse, har man
i 2010 innført fire søknadsrunder mot tidligere tre.

CasioKids (Foto: Pavla Kopecna) støttet med: 20 000 Konserter i USA, Island og Norge, mars 2010.
30 000 Turné i Norge, England, Sveits, Slovakia, Polen, Færøyene og Danmark, juli-august 2010. 10 000 Turné i Australia, desember 2010 - januar 2011.
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Valkyrien Allstars Foto Knut Strand

Listen to Norway
Showcase Scotland
Sted: Glasgow, Scotland
Tidsrom: 29. - 31. januar
Showcase Scotland er
et viktig internasjonalt
bransjetreff for folkemusikken, og arrangementet er en del av
festivalen Celtic Connections i Glasgow. Hvert år
blir et fokusland valgt ut,
og i år var dette Norge.
Artistene som ble valt
ut til ”Spotlight Norway”
var Gjermund Larsen
Trio, Synnøve S. Bjørset,
Skaidi, Unni Boksasp
Ensemble, Valkyrien
Allstars og Majorstuen.
Disse ble eksponert for
et stort publikum og over
200 bransjeaktører. På
Gjermund Larsens konsert alene var det nesten
2000 mennesker.
MIC samarbeidet med
Norsk Folkemusikformidling om tilstedeværelsen og vi produserte en
20 siders utgave av ”Listen to Norway” hvor alle
artistene ble portrettert
sammen med generelt stoff om den norske folkemusikkscenen.
Bladet ble distribuert til
samtlige delegater på
festivalen (i bag), gjennom ambassaden i London og generalkonsulatet i Edinburgh, samt til
pressen gjennom Music
Export Norways engelske presseagent. MIC
fikk også god synlighet
som samarbeidspartner i
all trykket og nettbasert
informasjon fra festivalen. Samtlige artikler ble
lagt ut på vårt engelske
nettsted listento.no.

Representatives at Womex 2010:
Tomas Lauvland Pettersen
Information Officer / Editor listento.no
Mobile: +47 997 60 328
Guttorm Andreasen
DJ 99
Mobile: +47 402 27 936
listento.no
Music Information Centre Norway
P.O. Box 2674 Solli, N-0203 Oslo, Norway +47 2327 6300
Editor and text: Tomas Lauvland Pettersen
Design: Karoline Røed Tønnesen
Cover: Elisabeth Vatn, photo: Werner Andersson
www.listento.no

Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch
Foto: Erik Holand

Gjermund Larsen Trio
Foto: Geir Dokken

Unni Boksasp Ensemble
Foto: eidsmono

Warg - Buen
Foto: Arne Svalastog

Majorstuen
Foto: Geir Dokken

Eplemøya Songlag

Karl Seglem
Foto: Oddleiv Apneseth

Slagr
Foto: Andreas Ulvo

MICs engelskspråklige nettsider og trykte publikasjoner
representer et felt der MIC
står sterkt som innholdsleverandør.

artistportretter og bakgrunnsartikler.

blogginlegg, videoer, tweets
og andre bidrag fra band,
utøvere, bransjeaktører og
komponister. Utover promoterings- og relasjonsbyggingseffekten dette representerer,
skaper denne aktiviteten også
større nærhet til utøverne og
bransje.

MICs engelskspråklige satsning er også tett sammenvevd
med jobbing mot sosiale medier. MICs målsetting er at
fokus på promoterings- og
informasjonsarbeid i sosiale
medier som Facebook og
Twitter skal bidra til åpenhet om egen organisasjon,
promoteringseffekt for band,
utøvere og bransje, større
synlighet for MICs aktiviteter
og en større grad av deling av
innhold med eksterne aktører
og brukere av MICs nettsider.

På MICs engelske nettsider
listento.no, er sjangerbredde
og diversitet viktige stikkord.
I 2010 har man dekket pop/
rock-, jazz-, folkemusikk- og
samtidsmusikkfeltet med
relativt jevn fordeling mellom sjangrene i en miks av
dagsaktuelle nyhetssaker, intervjuer, bakgrunnsartikler,
bransjestoff og webcasts.
Også i 2010 har trykte publikasjoner under Listen to
Norway-banneret vært et viktig satsningsområde for MIC.
Til festivaler som Førde Internasjonale Folkemusikkfestival
og Womex har MIC produsert
omfattende magasiner med

Mye av tiden som brukes i
sosiale medier går med til å
sette søkelyset på andre aktører, ikke bare MICs egenaktivitet og innholdsbidrag.
På Facebook, Twitter og andre arenaer løftes det fram

Skáidi:

Tindra

Listen to Norway

Tindra is a vibrant trio that conveys traditional
songs and tunes in their own arrangements for
vocals, fiddle and accordion, but also brings
forth a set of own compositions with texts by
Norwegian poets.

#2 2010

A double-bill that also features Polish ensemble

Double bass magic meets ancient Sami joik

Kroke, Tindra’s concert at the Førdehuset is a
gig not to be missed. Kroke and Tindra share
common traits in that the ensembles have created new stylistic elements with a solid foundation in traditions. For the first time, the two
ensembles are now set to meet on stage – to
play to each other but also to perform in unison. Don’t miss this opportunity to experience a

Tindra, photographer Yina Chan

striking and rich musical dialogue. The project
is supported by the Polish-Norwegian Culture
Exchange Fund.

www.skaidi.org - Album: Skáidi
(DAT)

Where: Festsalen, Førdehuset
When: Sat July 10th 16.30-17.30
More: www.tindratrio.com

Folk Music Gala

Columbi Egg

The Førde Folk Music Festival extends an invitation for a night filled with a number of inter-

As in previous years, club night host Gabriel
Fliflet has invited a cast of excellent musical

Dark and inciting tunes from the Setesdal region courtesy of Daniel Sandèn Warg’s fiddles

Welcome to a beach party by the Førde Fjord!
Featuring Latin music specialist Sverre Indris

national highlights; ecstatic music and hypnotic
rhythms from The Dhoad Gypsies from Rajas-

guests to the vibrant club concept Columbi Egg.
Gabriel Fliflet is something akin to a musical ka-

and Jew’s Harps, international melodeon artistry by Riccardo Tesi (Italy) and David Mun-

Joner at the helm, the Norwegian/Cuban musicians of Cuba Libre offer solid doses of Cuban

than (India), exuberant polkas and languishing tangos courtesy of Frigg (Finland/Norway),

leidoscope: so many facets, so many emotions
and so many different roots swirl around in his

nelly (Ireland), bluish tunes from the Nordmøre
region sung by Unni Boksasp and rhythmical

rhythms with enough groove to make you want
to dance – in the middle of the day, on a beach

technical artistry and heartbreaking drama with
Cimarron (Colombia), top-level Norwegian folk

music and his projects. His is a special fingerspitzengefühl for the magic which is particular to

artistry by Cèlio de Carvalho (Brazil). Surprises
expected to occur onstage!

in Naustdal

music by Annbjørg Lien & Bjørn Ole Rasch
(Norway), energetic melodeon playing featur-

folk and traditional music, and as a conveyor he
has opened infinitely many ears to this magic.

ing the international masters of The Samurai,
modern string acrobatics courtesy of Väsen

Nordic Club:
Elisabeth Vatn
Slagr

Cuba Libre

cial Club and Salzumba, in addition to smaller
constellations such as Tango for 3.
With the quintet Cuba Libre, Joner has enlisted

Where: Idrettshallen, Førdehuset

the assistance of three strong Cuban performers, offering the audience truly authentic salsa

When: Sat July 10th 20.00-21.30

constitutional element. That was what we eventually wanted to turn around with Skáidi. However,
the years with these projects allowed me to get really well into the Joik because Inga and I had so
much time to rehearse and play together. All along I have been acutely aware of the great privilege
it is to be working with such a powerful exponent as she is.
Inga Juuso is a joiker, actor and teacher, truly one of the towering personalities of the Sami culture.
Her repertoire is seemingly inexhaustible. Skáidi’s eponymous debut from 2008 was based on a
selection of traditional joiks from Inga’s vast repertoire.
-We started preparing to make a record almost immediately, says Raknes, -that is how Skáidi
started. It was a very intense period. Nothing was written down or composed, it was more a matter
of the two of us finding out together how the Joik really sounded; extracting the music from it, so to

Caribbean.
Where: Sanden, Naustdal
When: Sat July 10th 12.30-14.00
More: www.myspace.com/sverreindrisjoner
Gabriel Fliflet

Sverre Indris Joner, www.indris.net
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same time I find that the way we work together in Skáidi gives me an enormous sense of freedom. Musically Inga
and I follow each other very intuitively and dynamically. This instinctive and very honest way of working is
quite similar to playing in a jazz band where the musicians follow each other, improvising, and let the

-We started playing together in different projects, says Raknes. But it was mostly in the format of bigger
bands; pretty mainstream world-music with a lot of sound and Joik at the forefront, -but not as the

grooves. The vibrant quintet offers genuine
Cuban music that you’ll rarely find outside the

www.listento.no

sence of the Joik one could say; it enopens this ancient tradition to the listener by creating a musical
context that makes the Joik somehow understandable.

The other part of Skáidi is Inga Juuso, the world’s only professional joiker and one of the great
active representatives of this tradition. Juuso and Raknes met around then years ago, when both were

and Latin American rhythms. This makes him a
natural front man in ensembles Hovedøen So-

When: Sat July 10th 23.00-01.00

ful world music courtesy of the Talent 2010
project (Norway/Brazil/Cape Verde).

-I think the bass and the Joik are pretty much equals in Skáidi, says Raknes. We are two powerful musical voices,
I dear say, and our interplay also entails that the bass is sometimes alone and at the front. Playing in Skáidi is a
very different mode to be in for me as a jazz bass player: the simplicity of the Joik in terms of harmonics makes
it a challenge to create music around it, i.e. adding colour to the expression without disturbing the Joik itself. At the

employed as official public musicians in the county of Troms (just south of Finmark).

Sverre Indris Joner is a highly versatile musician
and composer with a great love for Caribbean

Where: Restaurant Hugleik, Rica Sunnfjord Hotel
When: Fri July 9th 24.00-01.30

(Sweden), Indian elegance performed by the
Jyotsna Shourie’s Dance Centre (India), youth-

Skáidi is a little place in Finmark; the northernmost part of the Norwegian mainland. It is also
the name of a remarkable musical duo. Inga Juuso and Steinar Raknes have created a new
and powerful framework for the Joik, which is the traditional vocal expression of the Sámi
people that are indigenous to this region. Skáidi’s music works as a catalyst for the true es-

-I wanted to create something that was clear and to-the-bone, says Steinar Raknes, double
bass maestro and the instrumental vehicle of Skáidi. -I had spent a lot of time learning and
appropriating the Joik as a musical expression and trying to understand it. Finally I got to a point
where my personal experience of the Joik became very clear and immediate. And that was my
point of departure for Skáidi; I took hold of the Joik the way I heard it.

Frigg

Music Information Centre Norway - mic.no

The publication you’re
now holding in your
hand has been prepared by the Music
Information Centre
Norway. Funded primarily by the Norwegian
Ministry of Culture, MIC
supports and promotes
Norwegian music of all
genres ranging from
post-classical contemporary to black metal
and virtually everything in between those
extremes. The centre’s
domestically oriented
ballade.no site is one
of the nation’s most
important music news
and debate sites while
the English-language
listento.no is one of the
web’s few sites solely
dedicated to news
updates and interviews with artists and
players on the Norwegian music scene.

Frigg
Foto: Maria Mäkelä

music unfold on that basis.
From the very start Skáidi have played around the whole world. From India to Argentina, in
Europe and America, the response has been overwhelming relates Raknes.
-People react very differently, but positively. At first many express a sense of disbelief because
the Joik is so strange to their ears. But pretty soon I think most people realise that they have
in fact heard similar things before; different traditions of chanting and blues etc. Anyhow, the
strength of Skáidi is that our music is very diverse within its parameters and that we display
a lot of energy. Our concerts scope widely and I think the music comes across as composite
and unpredictable, which people always appreciate.
Raknes makes a point of the fact that Skáidi do not try to invoke the spiritual and shamanistic
aspects of the Sámi musical heritage. Their focus is always on personal presence and musical interaction. Now a new album is in the planning, due to be recorded in May.
-The main difference from the debut is that this time Inga has written some new joiks. However,
the basis is still the same tradition that the joiks on the first record were taken from. Apart from that
we haven’t really decided what the new album will sound like.
As for Showcase Scotland, Raknes recognizes the huge privilege it is to be awarded a slot at such
an important event. However, their minds are not in Scotland yet for Skáidi have many places to play
before that.

speak, and reiterating that essence in a way that made the different joiks stand apart and become
tunes. Inga is a very confident and strong joiker, meaning that she is very true to the form even
though she does not relate to any fixed musical parameters, e.g. in terms of rhythm. My job was to try
and expose the musical structures that are in fact there in the Joik and exhibit and enhance these instru-

-Our program for the winter is extremely packed, says Raknes. Before travelling to Scotland we are
playing in Japan, Madrid and London. And later on in 2010 we are touring Poland, the Baltic States,
the US, China and Argentina/Bolivia.

mentally. I wrote most of the musical arrangements based on click-track recordings of the joiks played
instrumentally. But in many cases we also improvised together and tried to develop ideas and elements
that that we discovered along the way.

Take an ancient indigenous vocal expression, colour and arrange it with some double bass magic
and the world is your playground. Skáidi is the proof.

Even though the basis of Skáidi’s music is constituted by Juuso’s traditional joiks, there are many passages without vocals at all; instrumental stretches where the bass travels the landscape on its own.

photo Ole Hesledalen

Anne Lise Frøkedal, I Was a King Foto: Espen Eik

Ballade

Nettavisen Ballade.no er et av
MICs mest synlige prosjekter:
godt lest av musikkbransjen,
hyppig sitert av dagspressen
og viktig arena for debatter
i norsk musikkoffentlighet. I
2010 tilbrakte den gjennomsnittlige leser i følge Google
Analytics nærmere 5 minutter
på siden for hvert besøk, et
høyt tall som viser at sakene
og debattinnleggene blir grundig lest.
Noen av de mest diskuterte
og leste sakene på nett-

siden i 2010 var de som fulgte i kjølvannet av Datarocks
turné med Rikskonsertene,
og sakene om BI-oppgaven
om norsk musikk i digitalalderen. Ballade var også
langt fremme i dekningen av
streamingtjenestenes inntog
i musikkbransjen, og flere av
sakene om Spotify og WiMP er
høyt oppe på listen over godt
leste saker. I tillegg vekket
også saker om den pågående
debatten om profesjonalisering av kor interesse og diskusjon blant våre lesere.

Espen A. Eik tiltrådte som ny
redaktør i oktober, etter å ha
hatt jobben som vikar siden
september. I løpet av høsten
har Ballade begynt å arrangere kvelder der ulike problemstillinger blir løftet frem
og diskutert "live". Arrangementene utarbeides i samarbeid med flere aktører og
organisasjoner i musikklivet,
og fungerer både som debatt- og bransjekveld - et sted
der problemer kan diskuteres
og mennesker kan møtes.
Kveldene er med på å styrke

Ballades posisjon som en respektert arena for diskusjoner
om det norske musikklivet.
Ballade har i løpet av året gått
fra tre til to fast ansatte, og
med en større satsning på
frilansere. En kontinuerlig utfordring er å opprettholde en
bred og tett dekning av hele
spennet av sjangere, samtidig
som en også opprettholder en
kritisk dekning av kulturpolitikk og det profesjonelle og institusjonaliserte musikklivet.

Seminar: Musikk og bevegelse
Sted: MIC / NB auditorium
Tidspunkt: 4. februar
I anledning utgivelsen av to
bøker om sammenhenger mellom musikk og kroppsbevegelser arrangerte MIC i samarbeid
med Institutt for musikkvitenskap ved Universitet i Oslo et
godt besøkt halvdagsseminar
om dette temaet.

ved marsjering, i utallige dagligdagse sammenhenger
hjemme eller med MP3-spiller
ute på gata, og ikke minst:
Musikk har (med unntak av
i den seneste tid) alltid blitt
skapt ved kroppsbevegelser. Sammenhenger mellom
musikk og kroppsbevegelser
har vær omtalt i europeisk
At mennesker i alle aldre bev- musikkfilosofi siden antikken,
eger seg til musikk er noe vi men utviklingen av teknolokan se på konserter, i dans, giske verktøy og psykologiske

4

forskningsmetoder har i det
seneste tiåret muliggjort en
mer systematisk utforskning
av slike sammenhenger. Det
avtegner seg nå et omfattende
og dyptgripende forhold mellom musikk og kroppsbevegelser, og dette er temaet i boka
Musikk og bevegelse av Alexander Refsum Jensenius og i
boka Musical Gestures: Sound,
Movement, and Meaning, redigert av Rolf Inge Godøy og

hans belgiske kollega Marc Leman.
Foruten innlegg ved forfatterne
selv, deltok Gunn Engelsrud,
Victoria Johnson, Kari Anne
Vadstensvik Bjerkestrand og
Even Ruud. Ordstyrer var Anne
Danielsen. Det var påmeldt i
alt 121 personer, og seminaret
ble avsluttet med et sosialt arrangement i MICs lokaler.

Guttorm Andreasen, aka DJ 99 Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene

Stikk samarbeidsweb

Høsten 2011 mottok MIC
3-årig støtte fra UD til prosjektet ”Samarbeidsweb”, et
lukket informasjonsnett for
aktører innen internasjonalt
musikk- og dansesamarbeid,
som alle får prosjektfinansiering fra UD i det såkalte
03-programmet. Rikskonsertene og MIC eier portalen i
felleskap.

Samarbeidsweb er en blogg
som innholder deltagernes
egne innlegg, med bilder,
tekst, video og lenker videre
til utfyllende informasjon. De
80 medlemmene representerer store nasjonale aktører
fra Rikskonsertene og MIC til
en rekke festivaler, enkeltinstitusjoner og musikkorganisasjoner. Målet er å dele rel-

evant og aktuell informasjon,
kontakter, kalenderaktiviteter,
erfaringer og tips i et aktivt
nettverk.
Samarbeidsweb skulle oppfylle medlemmenes ønske om
bedre informasjonsdeling på
tvers av institusjonsgrenser.
MIC har stått for utviklingen
av systemet og administrerer

Samarbeidsweb med en prosjektleder/redaktør i 20 % stilling fram til sommeren 2012.
Bloggen planlegges lansert i
januar 2011.

by:Larm 2010
Sted: Oslo
Tidsrom: 18 - 20. februar

Konsert i anledning
Trygve Madsens
70-årsdag
Sted: MIC / NB auditorium

For tredje gang ble
by:Larm avholdt i Oslo.
MIC var til stede med fire
delegater, fra Balladeredaksjonen stilte Tellef
Øgrim, mens Tomas Lauvland Pettersen og Aslak
Oppebøen representerte
i n f o r m a s j o n s av d e l i n gen. Martin Revheim
var paneldeltaker i debatten ”Hva skal vi
med musikkeksport og
hvem skal få bruke eksportkronene” sammen
med representanter for
bl.a. Music Export Norway. Ballade fulgte opp
by:Larm 2010 med 15
artikler som dekket både
konsertprogrammet og
seminardelens debatter.
Fra informasjonsavdelingens side ble det fokusert på oppfølging av og
møter med deltagerne på
by:Larm International,
samt deltagelse på seminarer. MIC produserte og
distribuerte også en brosjyre for å markedsføre
MICs reisestøtteordning.

Skandinaviske
slagverksdager
Sted: Norges Musikkhøgskole
Tidspunkt: 27. februar

Tidspunkt: 11. februar
I forbindelse med komponisten Trygve Madsens 70-årsdag arrangerte hans forlegger
MusikkHuset, Nasjonalbiblioteket og MIC en
konsert med påfølgende
mottakelse i Nasjonalbibliotekes Auditorium.
Hilde Holbæk-Hanssen
var konferansier.

I forbindelse med Skandinaviske slagverksdager
på Norges Musikkhøgskole 26 - 28. Februar
hadde MIC salgsutstilling av MICs slagverknoter. Til stede var
også representanter for
Svensk Musik og norske
musikkforlag. MIC formidlet også bestillinger
på vegne av flere nordiske MICer og forlag.
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Musikmesse Frankfurt
Sted: Frankfurt
Tidsrom: 24 - 26. mars
Som vanlig hadde MIC
ansvaret for den norske
standen på Musikmesse
Frankfurt, og mye av
tiden i årets første kvartal
gikk med til planlegging
av stand, mottakelse, design, utvelgelse av noter,
kontakt med forlagene
på standen, transport
osv. MICs 15 kataloger
for soloinstrumenter og
ensembler ble også oppdatert i forbindelse med
messen. Katalogene omfatter både MICs verker i
manuskript og forlagsutgivelser av de komponistene som registrerer sine
verker i MIC. Nytt i år var
en storbandkatalog.

99 Minutes

Seminar: Grenseløs
formidling
Sted: Nasjonalbiblioteket
(Solli Plass)
Tidspunkt: 19. april
MIC arrangerte seminar i
samarbeid med Menuhin
Competition med følgende tema:

På selveste 17. mai 2010 lanserte MIC en helt ny tjeneste, "99 Minutes", vårt eget
nettradioprogram! Med "99
Minutes" tok MIC det endelige
steget over i den digitale formidlingsteknologien. "99 Minutes" er et 99 minutter langt
musikkprogram som man
i gamle dager ville kalt radio men som i dag streames
på MICs hjemmeside, under
"Listen to Norway"-fanen.
"99 Minutes" presenter den
aller beste norske musikken,
på engelsk, helt uavhengig
av genre og tid. "99 Minutes"
produseres for MIC på frilansbasis av Guttorm Andreasen
i eget studio. Guttorm Andreasen er en av Norges mest
erfarne musikkjournalister og
en kjent stemme fra mange år
og programmer i NRK radio og
tv. Guttorm Andreasen hadde
opptil 200.000 lyttere på sitt
daglige, grenseløse musikkprogram "Wasabi" på NRK P2,
og MIC lanserte da også "99
Minutes" som "Wasabi 2.0".
Programmet er akkurat så
grenseløst som det påstår å
være, i samme program kan
du høre Søstrene Bjørklund
og Dimmu Borgir, med avstikkere til Röyksopp, Kvelertak
og Kjøtt.

MIC laget 8 utgaver av "99
Minutes" i 2010. Programmet
har hatt to spesialutgaver, en
utgave som hadde fokus på
moderne norsk folkemusikk,
produsert til og i samarbeid
med Folke:Larm, og en utgave som presenterte norsk
samtidsmusikk i samarbeid
med Huddersfield Contemporary Music Festival, produsert
på initiativ fra en meget entusiastisk festivalsjef i Huddersfield som hadde hørt "99
Minutes" på nett. Responsen
på programmet er god, lytterstatistikk viser at folk fra
54 land (!) har hørt på, så slik
sett har programmet allerede
fylt sin oppgave som en internasjonal formidler av norsk
kvalitetsmusikk, men i et
passe kaotisk, digital musikktilbud har vi en jobb å gjøre
for å få enda flere.

Menuhin Competition
Sted: NMH, Oslo
Tidsrom: 16. - 23. april
I samarbeid med Norsk
Musikforlag, MusikkHusets Forlag og Musikkvarehuset arrangerte
MIC en musikkbutikk
i vestibylen på Norges
Musikkhøgskole under
Yehudi Menuhin International Violin Competition.
Butikken ble bekjentgjort med plakater på
alle steder som var relevant for konkurransen
og tilpasset seg det
programmet som fant
sted på NMH i løpet av
konkurransen. MIC arrangerte også et eget
seminar (se egen sak).

MIC søkte om, og fikk, egen
støtte fra UD for videreføring
av "99 Minutes" i 2011.
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En teaterregissør ser på
teksten som veiledende,
klipper opp og limer
sammen på nytt, flytter,
stryker og legger til. Skuespilleren kan dras inn
noe fremmed og ender
opp med flere forslag til
løsninger. En dirigent ser
på notene mer bokstavelig og musikerens tolkningsrom kan framstå som
mer snevert enn skuespillerens. Kunne vi spilt
Beethoven på den måten
vi framfører Ibsen?
Hvordan ville Beethovens
niende symfoni hørtes ut
hvis den ble tolket like
veiledende, eller til og
villedende, som Vinges
Vildanden oppsetning
på Festspillene i Bergen
2009. Med hvilken risiko
krysser en utøver de
kunstneriske grenser?
Hva frykter de mest sanksjoner fra eget miljø
eller det å framstå som
fremmed og gebrokken i
en uvant kontekst? Har
musikklivet satt noen
spilleregler, bevisst eller
ubevisst, som belønner
trygghet og straffer ulydighet?
De som deltok var Henning Kraggerud, Torbjørn
Harr og Eir Inderhaug
i samtale med Martin
Revheim. Ca 80 personer
møtte opp, og seminaret
var støttet av Fritt Ord
(www.fritt-ord.no).

Transposition

UD-møte lokalt
ansatte
Sted: MIC
Tidspunkt: 1. juni
MIC holdt et halvdagsseminar med lokalt
ansatte fra 24 utenriksstasjoner. Seminaret
gikk med til å presentere
MICs tjenester overfor
stasjonene, presentasjon av MICs hjemmeside
og hvordan de ansatte
selv kan nyttiggjøre
seg disse, reisestøtten,
samt en presentasjon av
Transposition.

Festspillene i Bergen
Sted: Bergen
Tidsrom: 26. april – 3.
mai
Martin Revheim var til
stede for å holde foredrag om Philip Glass i
forbindelse med åpningen av festspillene. Dagen etter avviklet han
et portrettintervju med
Philip Glass.

Stig Nilsson under oppsetning av Mahlers 2.

Sted: Dublin
Tidsrom: 8. – 13. juni
MIC deltok på International Association of Music Information Centres
årsmøte i Dublin. Tema
for konferansen var ”The
Future of Music in the
Ditigal World”. I tilknytning til årsmøtet, var det
også en dagskonferanse
med samme tema som
var åpen for publikum
og som ble offisielt åpnet
av den Irske kulturministeren Mary Hanafin TD.
Målet med konferansen
var å bringe bransjefolk
sammen for å debattere
temaet digital kultur:
Hvordan det påvirker
komponister og utøvere,
og hvilke konsekvenser
det kan medføre for opphavsretten i en verden
som i løpet av de siste
årene har vent seg til
tanken om at musikk er
en vare som er mer eller mindre gratis. Foredragsholderne var Andrew Dubber (www.
a n d r e w d u b b e r. c o m ) ,
Gerd Leonhard (www.
mediafuturist.com),
Micheál Ó Súilleabháin
(www.mosmusic.ie) og
Bill Wheland (www.billwhelan.com).

Minister for Tourism, Culture and Sport Mary Hanafin TD

IAMIC konferansen

Tolv musikkinstitusjoner i
Norge og Vietnam er partnere
i utviklings- og samarbeidsprogrammet Transposition.
Siden 2007 har Transposition
overført kompetanse mellom
partnerinstitusjonene gjennom konserter, workshops,
studie- og utvekslingsopphold, musikkpedagogikk,
bibliotekutvikling, dokumentasjonsarbeid og vedlikehold
og reparasjon av instrumenter.

Kongsberg Jazzfestival
Sted: Kongsberg
Tidsrom: 7. - 11. juli
I samarbeid med Music
Export Norway arrangerte MIC to seminarer
for festivalens internasjonale delegasjon. Dette
var en del av ”Silver City
Sounds”-programmet
og foregikk på Storaas
Gjestegård hvor gjestene var innlosjert. Fredag formiddag holdt Lars
Mørch Finborud foredrag
om Henie Onstad Kunstsenters betydning for
utvikling av norsk jazz,
og lørdag hadde vi engasjert All About Jazz’
redaktør John Kelman til
å intervjue Håkon Kornstad og Martin Horntveth
i forbindelse med Jaga
Jazzist’s konsert på festivalens utescene Tubaloon samme kveld.

Et viktig mål for Transposition er å øke kvaliteten og
profesjonaliteten hos samarbeidspartnerne gjennom de
overnevnte aktivitetene. Andre viktige mål er å bidra til
å bygge kompetanse, både
musikalsk, teknisk og administrativt. Programmet er
forankret i den europeiske,
klassiske musikktradisjonen,
og fra 2010 er også etnomusikalske perspektiver inkludert.
Partnerinstitusjonene i Vietnam er The National Academy
of Music, Vietnam National
Symphony Orchestra og Vietnam Institute for Musicology i

Hanoi samt Ho Chi Minh City
Conservatory of Music og Ho
Chi Minh City Opera and Symphony Orchestra. Fra Norge
deltar MIC Norsk Musikkinformasjon, Barratt-Dues musikkinstitutt, BIT20 Ensemble,
Forsvarets Musikk, Nordnorsk
Opera og Symfoniorkester,
Norsk komponistforening og
Trondheimssolistene.
Transposition er støttet av
Utenriksdepartementet, og
Transpositions administrasjon rapporterer til MIC Norsk
musikkinformasjons direktør
og styre.
Flere større prosjekter har
vært gjennomført i 2010.
Høydepunktet var Vietnampremieren på Mahlers 8.
symfoni, der utøvere fra Forsvarets Musikk, samt solister i
regi av Transposition arbeidet
med Vietnam National Symphony Orcehstra på prøvene,
og deltok under konserten.
Prosjektet var (…) ”en stor
følelsesmessig opplevelse” for
alle involverte. (Truls Sanaker,
Forsvarets Musikk.)

Dirigent Tran Vuong Thach og solist Tormod Åsgård
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Førde Internasjonale
Folkemusikkfestival
Sted: Førde
Tidsrom: 8. - 11. juli

For andre år på rad hadde nordiske musikkinformasjonssentre felles stand på Music China i Shanghai, den asiatiske
versjonen av Musikmesse
Frankfurt. Messen, som er i
rask vekst og økte sitt besøkstall fra året før med 13 %
(over 48 000 besøkende).
Antallet utstillere vokste med
snaue 10%. Her møtes vestlig
musikk på noter med overveldende interesse. Det er
vanskelig tilgang på noter i
Kina, og siden kinesere flest
verken har tilgang på vestlige
kredittkort eller valuta, er fysisk salg eneste mulighet. De
importørene som fins er svært
pågående og MIC har begge
årene fått solgt det meste av
det medbrakte materialet.
Distributøren China National
Music Publishing er hovedkunde og de kjøper inn til en
rekke forhandlere og biblioteker, samt musikkonservatoriene i Beijing og Shanghai.
Det er et tankekors at Kina
stadig omtales som piratkopienes hjemland. Uten
tilgang på noter blir fotokopiering eneste mulighet om

MIC ble også i år invitert av Førdefestivalen
til å bistå med tilstedeværelse og informasjon rettet mot utenlandske pressefolk og agenter
som besøkte festivalen. Aslak Oppebøen fra
MIC, Synnøve S. Bjørset
fra Førdefestivalen og
Trond Stenseth Moe fra
FolkOrg var vertskap for
en todagers pressetur fra
Bergen via Flåm og Balestrand til Førde i forkant av festivalen. Dette
viste seg nok en gang å
være en god investering
i forhold til å promotere
norsk musikk mot utenlandske pressefolk og
agenter i en hyggelig og
fortrolig atmosfære.

man ønsker å spille notert
musikk. Klassisk musikk er
vekstområde, noe som bl.a.
manifesterer seg i antallet
kinesiske musikere som gjør
seg gjeldende i internasjonale musikkonkurranser. Med
en kjøpesterk middelklasse
på 300 mill. og et musikkliv i
rivende vekst er det all grunn
for vestlige forlag til å gjøre
sine produkter tilgjengelige i
Kina. De nordiske MICene har
hatt som ambisjon å bidra til
dette. Flere nordiske forlag
har deltatt, enten med tilstedeværelse eller ved å sende
noter. Med manglende nordisk støtte ble standen i 2010
mindre enn året før, og kun
Danmark, Finland og Norge
deltok. Fra Norge falt også et
av de tre forlagene som deltok
i 2009 bort.

I t i l l e g g t i l t i l s tedeværelse og vertskapsrolle, bidro MIC med
promo-CDer, samt et
fyldig egenprodusert
”Listen to Norway” på
engelsk med artistportretter og generelt stoff
om den norske folkemusikkscenen. Dette ble
veldig godt mottatt av
festivalen og delegatene.
MIC bisto også festivalen
med oversettelse av program og pressemeldinger til engelsk.
Ballades utsendte Ida
Habbestad produserte 4
artikler fra Førdefestivalen.

Norsk MIC har ansvaret for
standen i 2011 og satser,
forutsatt nordisk støtte, på å
øke virksomheten i Kina til et
treårig kombinert messe- og
promoveringsprosjekt overfor
fremføringsinstitusjoner både
i Shanghai og andre byer.
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Ut til studentene
KJENNER
DU MIC?

Molde International
Jazz Festival
Sted: Molde
Tidsrom: 19. - 24. juli
MIC var med og feiret
Molde Jazzfestivals 50års jubileum. Vårt ansvar var oppfølging av de
utenlandske gjestene
og sammensetning av
et program med norsk
musikk for disse. I samarbeid med festivalen
arrangerte vi middag for
ca 15 inviterte journalister.

Tidspunkt: 8. juni
INTRO-komponistordningen for 2010-2012
ble utlyst 11.mars med
søknadsfrist 23. april.
Tross iherdig innsats for
å få komponister innen
flere sjangere til å søke
ordningen var andelen
fra kunstmusikksiden i
klart flertall bland de 25
søkerne.
En jury bestående av
komponist Jon Øivind
Ness, produsent Rune
Kristoffersen og pianist Ellen Ugelvik valgte
komponistene Ørjan Matre og Therese Birkelund
Ulvo til programmet for
de kommende tre årene.

UTSTILLING
med norsk musikk: vokalmusikk, soloverker, kammermusikk og verk for solo og orkester.
I løpet av disse dagene kan du lytte til innspillinger du aldri har hørt før og studere noter du aldri har sett før.
Du kan bestille norske noteutgivelser til 50% av vanlig utsalgspris.
MIC har mange oppgaver overfor norske musikere og norsk musikkliv.
Om dette kan du få lære mer i en forelesning som finner sted i
Gunnar Sævigs Sal
tirsdag 24. august kl. 10
Vi ønsker musikkstudenter, lærere og alle andre interesserte hjertelig velkommen!

Ørjan Matre Foto: Bente Leiknes Thorsen

INTRO komponist

MIC Norsk musikkinformasjon i personalrommet,
Griegakademiet 24. - 26. august

under utstillingen. Dette
gjelder også bibliotekene,
som med assistanse fra lærerne kjøper inn nytt repertoar. En utfordring ved semesterstart var å nå frem til
øvingshungrige studenter.
Men da det først løsnet, og
jungeltelegrafen kom i gang,
var interessen stor.

Utstillingsrekken Repertoar for
utdanning, som gjennom fire
år ble bygget opp i samarbeid
med Norges Musikkhøgskole,
ble i august 2010 presentert i
forbindelse med semesteråpning ved Griegakademiet i
Bergen. Utstillingen ble justert i forhold til regionen ved å
utvide antall komponister fra
Bergens-området og tilpasset
de instrumenter som er representert på akademiet. Utstillingen teller ca 800 noter
og 220 CD-innspillinger, samt
kataloger. Et viktig poeng er
at MIC og de norske forlagene
tilbyr 50% rabatt på notekjøp

MIC hadde i 2010 også et
halvdagsseminar for komposisjonsstudentene ved Norges Musikkhøgskole der MICs
tilbud til komponister ble presentert.
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INTRO komponist
ULTIMA
Sted: Oslo
Tidsrom:
8. - 18. september
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Therese Birkelund Ulvo Foto: Andreas Ulvo
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Ultima ytret i vår et ønske om en utstiling fra
MICs side under årets
festival. Med den omskiftende tilværelsen
Ultima har, valgte MIC
å produsere en video til
avspilling rundt om på de
ulike konsertstedene. Filmen inneholdt sitater fra
komponistene, stillbilder,
levende bilder og konsertinformasjon på de
aktuelle verkene.
Det
ble inngått avtaler om
avspilling på Den Norske
Opera, Oslo Konserthus
og Høvikodden.
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INTRO komponist er en del
av MICs og Rikskonsertenes
felles utenlandssatsing, som
i perioden 2006-2009 ble finansiert av Utenriksdepartementet. I 2010 fikk man innvilget en ny treårsperiode og
i juni ble komponistene Ørjan
Matre og Therese Birkelund
Ulvo valgt for årene 20102012. I samråd med komponistene endret MIC prosjektet:

I stedet for en påkostet CDsampler, har begge fått finansiert nye hjemmesider med
spesialskrevet biografi og lydfiler. Man satser også mer på
å følge opp og utvikle allerede
eksisterende prosjekter.

sitt bestillingsverk “...since I
say it now” av trombonisten
Gary MacPhee i Rochdale,
England. Therese Birkelund
Ulvos bestillingsverk “Bubbles” for klarinett og piano
ble urfremført på Kristine
Tjøgersens masterkonsert på
Norges Musikkhøgskole 12.
desember.

Begge leverte høsten 2010
hvert sitt bestillingsverk bekostet av INTRO: Ørjan Matre
fikk 12. september urfremført

Øyafestivalen
Sted: Oslo

Foto: www.oyafestivalen.com

Tidsrom: 10. - 14. august

MIC var til stede på årets
Øyafestival som gikk av
stabelen fra 10-14 august.
I regi av Øya International
var overkant av 80 internasjonale delegater invitert for å
delta på festivalen og et tredagers opplegg der delega-

tene fikk møte representanter for norsk musikkbransje
gjennom en speedmeetingsession på Operaen, møter
og sosiale tiltak på Bleikøya,
samt en lang rekke sosiale
tilstelninger. MIC var representert ved Tomas Lauvland

Pettersen som deltok på
Speed Meetingen og opplegget på Bleikøya.
Ballade dekket Øya-festivalen grundig med en rekke
artikler før, under og etter
festivalen.
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Folkelarm
Sted: Oslo
Tidsrom:
9. - 12. september
I forkant av Folkelarm
2010 utarbeidet MIC
engelskspråklige artistomtaler samt en rekke artikler til bruk på
Folkelarms nettsider. MIC
var til stede på åpningen
og under selve festivalen. Music Export Norway
koordinerte en sosial utflukt til Grefsenkollen
fredag 10. september
med minikonserter av
”Sver” og ”Eplemøya
Songlag” for utenlandske
delegater hvor inviterte
norske bransjeaktører og
informasjonsavdelingen
var til stede.
MIC produserte også en
Folkelarm-spesialutgave
av vår engelske webcastserie ”99 Minutes” - et en
og en halv times radioprogram hvor Guttorm
Andreasen presenterte
de fleste av festivalens
norske artister.

Warsaw Autumn
Sted: Warszawa
Tidsrom:
22. - 24. september
Tilstede: Hilde HolbækHanssen og Martin
Revheim

99 Minutes is
MIC Norway’s
webcast series
curated by
renowned DJ
and music
journalist
Guttorm
Andreasen
aka DJ 99.

Rolf Wallin Foto: Eli Berge/fotofil.no

Tu n e i n
a

ww
w.
listen

t

I samarbeid med polsk
MIC og NOTAM ble konferansen “Electronics
Meets the Challenges
of the 21st Century” arrangert som en ”fringe”
til festivalen Warsaw
Autumn 2010. Planen
var opprinnelig å ha et
samarbeid om dette
som en del av fjorårets
festival, da fokuset var
elektronisk musikk. Men
fordi prosjektet ikke fikk
den nødvendige tildeling fra det polsk-norske
kulturutvekslingsfondet
i 2009, måtte prosjektet
utsettes og fikk derfor et
noe mer perifert forhold
til festivalen. Polsk MIC
la konferansen inn i ArtMusFair, en møteplass
som European Composers’ Forum arrangerer
årlig i tilknytning til viktige samtidsmusikkbegivenheter i Europa.

Norsk fokus i
Huddersfield

to.n
o
Frode Haltli Foto: CF Wesenberg

Konferansen tilbød åtte
debatter med noen av
verdens fremste eksperter på elektronisk
musikk, samt tre konserter. Den første konserten
presenterte
en historisk oversikt
over norsk elektronisk
musikk. Den største
konserten, som var inne
på Warsaw Autumns
hovedprogram, hadde
bl.a. verker av engelsk/
norske Natasha Barrett
og Rolf Wallin. Konferansen var interessant med til dels meget
gode foredragsholdere
og debattanter. Den
ville antakelig oppnådd
større deltakelse om
man hadde lykkes i å
følge den opprinnelige
planen med 2009 og en
nærmere tilknytning til
Warsaw Autumn.

Music Theatre Pieces med
ensemblet Plus Minus; OleHenrik Moe, som fikk fremført Vent – Litt – Lenger med
Arditti String Quartet, og Rolf
Wallin, som hadde en hel konsert med London Sinfonietta.
I tillegg ble Lene Grenager,
Natasha Barrett og Peter
Ablinger fremført. Frode Haltli
gjestet festivalen for niende
år på rad. HCMF holder et
meget høyt nivå både musikalsk, arrangements- og publikumsmessig, og anses som
et av de viktigste stedene for
formidling av samtidsmusikk.
Tilsvarende presentasjoner
som de som nå blir Norge til
del, har tidligere vært gitt til
Nederland og Danmark. De
norske konsertene oppnådde
stor og positiv oppmerksomhet, og Rolf Wallins pre concert talk før konserten med
London Sinfonietta ble sendt
på BBC 3.

Et treårig norsk fokus på Huddersfield Contemporary Music
Festival i England ble innledet i
2010. Prosjektet har vært forberedt siden 2009 i samarbeid
med MIC, den norske ambassaden i London og Utenriksdepartementet. Norge har i
mange år vært representert
på festivalen med bl.a. komponisten Rolf Wallin og ensembler som Cikada, BIT20
og Poing. Festivalens direktør
Graham McKenzie ønsket nå å
gjøre en mer konsentrert presentasjon av norsk samtidsmusikk fordi han mener Norge
har vist høy kvalitet på dette
området over lang tid.
Festivalen valgte å gjøre egne
konserter på komponistene
Arne Nordheim, med Notam,
Eldbjørg Hemsing og Einar
Steen-Nøkleberg; Trond Reinholdtsen, som selv fremførte
verkene Concert Music og 13

I forbindelse med forberedelsene til prosjektet hadde MIC og
Notam også fått en konsert med Frode Haltli og
Oslo Sinfonietta inn på
Warsawahøstens hovedprogram, som fant sted
tidligere i festivalen.
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MIC hadde produsert et eget
99 Minutes-program (nettradio) i forbindelse med festivalen, som ble lagt ut tre uker
før festivalstart, noe HCMF var
meget tilfreds med. Programleder Guttorm Andreasen var
også til stede under åpningen
av festivalen. I forkant hadde
ambassaden i London og PRbyrået Komodo laget nettpresentasjoner av det norske
fokuset, samt en konkurranse
med festivalpass som gevinst.
MIC var ellers representert
ved Hilde Holbæk-Hanssen
under de største norske konsertene i slutten av festivalen. Hun og direktør McKenzie
var vertskap under en norsk
mottakelse etter Rolf Wallins
konsert.

Verk på vandring
Music China
Sted: Shanghai
Tidsrom: 12-15 oktober

Diskusjoner om norske orkestres bruk av norsk repertoar er
en gjenganger i norsk kulturdebatt. En viktig side ved MICs
virksomhet er produksjon
og utleie av notemateriale til
verker for større besetninger
(bl.a. sinfonietta og orkester).
Langt over 90% av notematerialet til urfremførelser av norske orkesterverk produseres
av MIC. Etter urfremførelsen
er det spennende å følge med
på verkenes videre liv. Hvilke
verk blir gjengangere i Norge,
og hvilke fortsetter ferden ut
i verden?
Et normalår leies det ut 7080 orkesterverk fra MIC.
Den suverent mest fremførte
komponisten i MICs arkiver er
Geirr Tveitt. Fra 1981 til 2011
er det registrert 110 utleiesaker på ham, og vinnerverket er Hardingfelekonsert nr. 2
Tri Fjordar med 34 fremføringer. I 2010 ble verket fremført
fire ganger: Ragnhild Hemsing
spilte verket i Ålesund, Trondheim og Bergen, mens Sindre
Lyslo tok det med til DeutschSkandinavische Musikwoche

Arild plau

Geirr Tveitt

Lene Grenager

David and Bathsheba i Fredskirken i Swidnica mai 2010

ta med Lisa Dillan som solist
i februar, spilt av Ensemble
Ernst med samme solist under Ultima i september, hvor
dirigenten Isao Matsushita fra
Tokyo ble så begeistret at han
umiddelbart programsatte
verket og engasjerte Lisa
Dillan. Det ble fremført med
stor suksess i Tokyo I februar
2011.

i Scheersberg, Tyskland. Et
annet hyppig spilt verk med
uvanlig soloinstrument, er
Arild Plaus Tubakonsert. Siden
urfremføringen i Polen i 2001
har det vært spilt 16 ganger i
Europa og USA, og fant i fjor
veien til Lausanne og Montreal. Ståle Kleibergs Requiem
for Victims of Nazi Persecution vært fremført like mange
ganger siden urfremførelsen i
2001 hvorav to ganger i Tyskland i 2010, mens hans oratorium David og Bathsheba
hadde to fremføringer i Trondheim og tre i Wroclaw, Polen.
De som ikke er med i denne
lille statistikken er komponister utgitt på forlag, som Rolf
Wallin, Arne Nordheim, Lasse
Thoresen, Asbjørn Schaathun
m.fl. MIC har heller ikke tall
på fremførelser av solo- og
kammermusikk.

Det er varierende årsaker til at
enkelte verk når ut i verden og
andre ikke. Markedsføring og
promotering har stor betydning, men det kan se ut som
om initiativ fra norske solister
og dirigenter er viktig i og med
at flere av de nevnte verkene
har norske solister. På den annen side må man respektere
at også dirigenter og solister
skal bygge opp egne karrierer, og ikke bare kan fremstå
som ambassadører for norsk
musikk. Norske musikkfestivaler er et viktig utstillingsvindu for norsk musikk, og en
aktiv politikk med å invitere
beslutningstakere fra utlandet
er en annen effektiv måte å
spre norsk musikk på.

Ekstra hyggelig er det når en
urfremføring i Norge raskt
følges opp med en utenlandsk
fremføring, slik tilfellet i fjor
var med Lene Grenagers verk
Steal - Stole - Stolen. Det ble
urfremført av Bodø Sinfoniet-
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Kina har en kjøpesterk
middelklasse på 330 millioner mennesker. I fjor
var det 1 million søkere
bare på fiolin på Beijingkonservatoriet. For andre år på rad var MIC
representert på en felles
nordisk stand på messen
Music China. Tross manglende nordisk støtte
klarte musikkinformasjonssentrene i Finland
og Norge, samt Musiksenteret ved Kunststyrelsen i Danmark, å få til
en stand for notesalg. I
tillegg til sentrene stilte
forlagene Edition S fra
Danmark og FennicaGehrmans fra Finland
med eget personale.
Norsk MIC fikk en viss
reisestøtte fra forlagene
Cantando og MusikkHuset, mot at MIC solgte
noter for dem og undersøkte distribusjonsmuligheter.

Transposision
– partnermøte i
Vietnam
Sted: Vietnam, Hanoi
Tidsrom: 17-25. oktober
Martin Revheim og Geir
Johnson var i Hanoi for
å møte partnerne for
de seks samarbeidsorganisasjonene i Vietnam. Hensikten med
fellesmøtet var å signere samarbeidsavtaler
for 2011 samt definere
detaljer i avtalene med
hver enkelt institusjon.
En viktig del av oppholdet var også å delta under
fremføringen av Mahlers
8. Symfoni med nærmere
1000 mennesker involvert, for første gang framført i Vietnam. Oppsetningen har vært planlagt
i tre år og var en del av
1000-årsmarkeringen av
Hanoi som by. Transposition bidro med sangere
og musikere i prosjektet.

Framføringer i 2010
med leiemateriale fra MIC (verk for orkester/større ensemble): 64 verker, hvorav 13 urfremføringer
= cd innspilling		
= urfremføring

Adderley, Mark
HARP CONCERTO
Ensemble Ernst/Thomas Rimul, dirigent, Ultima
Asheim, Nils Henrik
CHASE FOR STRING ORCHESTRA
Oslo-Filharmonien/Arvid Engegård, dir.
Asheim, Nils Henrik
GRADER AV HVITT
Kringkastingsorkesteret/Thomas Søndergård, dirigent, Ultima
Baden, Conrad
CONCERTINO FOR KLARINETT OG STRYKERE Oslofjord Kammerfilharmoni/H. C. Bræin, solist/T. B. Hansen, dir.
Berg, Olav
FOUR POEMS
Univ. i Stavanger/Studentensemble/Håkon Vestly, dirigent
Bergh, Sverre
KONTRAPUNKT I GRUKKEDALEN
Gjøvik Symfoniorkester/Geir Tore Larsen, dirigent
Bergh, Sverre
SMÅBYSKISSER
Orkesteret Fossegrimen/Dagfinn Rohde, dirigent
Brevik, Tor
CONCERTINO FOR KLARINETT OG KAMMERORK. Oslofjord Kammerfilharmoni/ H. C. Bræin, solist/T. B. Hansen, dir.
Brevik, Tor
DEN SYNGENDE FLÅTEN
Follo Kammerorkester/Kammerkoret Con Brio/Tor Brevik, dir.
Brevik, Tor
SERENADE FOR STRYKERE
Minsk kammerorkester/BK Evensen, dirigent Ingo Ernst Rehl, Vestfold
Brustad, Bjarne
KONSERT FOR CLARINET OG STRYKERE
Oslofjord Kammerfilharmoni/H. C. Bræin, solist/ T. B. Hansen, dir.
Buene, Eivind
DEATHS AND ENTRANCES
Cantus Ensemble/Tomislav Žužak, solist, Zagreb (RE:NEW MUSIC project)
Buene, Eivind
NATURE MORTE
Cikada Ensemble/Christian Eggen, dir., Polen, USA
Buene, Eivind
NATURE MORTE
Cikada Ensemble/Christian Eggen, dirigent
Buene, Eivind
POSSIBLE CITIES
Cikada Ensemble/Christian Eggen, dir., Polen, USA
Buene, Eivind
POSSIBLE CITIES
Cikada Ensemble/Christian Eggen, dirigent
Buene, Eivind
STELEFELDT
Norges Musikkhøgskole/Rolf Gupta, dirigent/ Ultima-festivalen
Flem, Kjell
SOLAR WIND
Orchestre Colonne/Francis Bardot, dirigent, Église Saint-Eustache, Paris
Gjertsen, Ruben S.
GAMELAN TERRAINS
Bit 20 Ensemble/Pierre-André Valade, dirigent
Gjertsen, Ruben S.
RITUALS I
Bit 20 Ensemble/Pierre-André Valade, dirigent
Gjertsen, Ruben S.
TREMBLING
Bit 20 Ensemble/Pierre-André Valade, dirigent
Grenager, Lene
STEAL, STOLE, STOLEN
Bodø Sinfonietta/Thomas Rumul, Bodø kulturhus
Grenager, Lene
STEAL, STOLE, STOLEN
Ensemble Ernst/Thomas Rimul, dirigent/Ultima-festivalen
Gupta, Rolf
CHIAROSCURO
Kristiansand Symfoniorkester/Rolf Gupta, dirigent
Hagen, Lars Petter
LYRIC STRUCTURES
Oslo Sinfonietta/Andrea Pestalozza, dirigent
Hall, Pauline
SUITE AV SCENEMUSIKKEN TIL ”Julius Cæsar”
Trondheim Symfoniorkester/Magnus Loddgard, dir., Trondheim
Hall, Pauline
VERLAINE-SUITE
Gävle Symfoniorkester, Halldis Rønning, dirigent, Gävle Konserthus
Halvorsen, Leif
MARKENS GRØDE - MUSIKK TIL FILMEN
Romerike Sinfonietta/Pål Gløtta, dir., 2 fremf., Nye Folkets Hus, Strømmen
Husby, Kaare D.
MÖBIUS’ BAND II
Universitetet i Tromsø, studentorkester/Lars Lien, dirigent
Hvoslef, Ketil
EIN TRAUMSPIEL
Oslo-Filharmonien/Eivind Gullberg Jensen, dir.
Hvoslef, Ketil
OCTOPUS REX
NDR Radiophilharmonie/Hannover
Janson, Alfred
MELLOMSPILL FOR ORKESTER
Trondheim Symfoniorketser/Eivind Aadland, dirigent, (N + PL)
Kleiberg, Ståle
DAVID AND BATHSHEBA
Wroclaw Chamber Orchestra/Nidaros Vocalis/ Vivianne Sydnes, dir. (PL + N)
Kleiberg, Ståle
DAVID AND BATHSHEBA
Wroclaw Chamber Orchestra, Nidaros domkor/ Vivianne Sydnes, dir. (3x)(PL)
Kleiberg, Ståle
REQUIEM
Collegium Musicum Kempten/Traugott Mayr, dir., Kaufbeuren+Kempten, DE
Kruse, Bjørn
TIMAIOSfor solo alto saxophone and orchestra KORK, Ole-Henrik Mohn Pettersen, solist/Ingar Bergby, dir.,
Matre, Ørjan
HUNTING LOW AND HIGH
US Air Force Band/Tormod Flaten, solist,
		
International Tuba Conf, USA
Matre, Ørjan
HÄNDEL MIXTAPES
Kristiansand Symfoniorkester/Rolf Gupta, dirigent
Mikalsen, Jan Erik
CLARINET CONCERTO
KORK/Bjørn Nyman, solist/ Thomas Søndergård, dirigent, DNO&B
Moe, Ole-Henrik
CHROMAMESIS
BIT 20 Ensemble/Trond Korsgård, dir., Logen, Festspillene i Bergen
Ness, Jon Øivind
SNOWBLIND
Trondheim Sinfonietta/Bendik Foss, solist/Torodd Wigum, dir.
Ness, Jon Øivind
STIM
Luftforsvarets MK Værnes/ Ole Edvard Antonsen, dir., Trondheim
Ness, Jon Øivind
WAR SONG / Culture Club
Kringkastingsorkesteret/ Thomas Søndergård, dirigent, Ultima
Ness, Jon Øivind
ZVEZDOCHKA IN ORBIT
FMK Vestlandet/Peter Szilvay, dir./
		
Ernst Simon Glaser, solist, Bergen
Nordensten, Frank
CONCERTO NO 2 for organ, winds and percussion
Det Norske Blåseensemble, Fredrikstad domkirke
Plau, Arild
KONSERT FOR TUBA OG STRYKERE
Orchestre du Conservatoire/Lausanne HEM, CH/Dominique Roggen, dir.
Ratkje, Maja S.K.
CHOPIN’S MAZURKA, op 17 no 4 (for sinfonietta) Oslo Sinfonietta/Christian Eggen, dirigent, Warsawa
Thommessen, Olav A.
THE PHANTOM OF LIGHT
FMK Vestlandet/Peter Szilvay, dir/Ernst Simon Glaser, solist, Bergen
Thommessen, Olav A.
TUBA MIRUM
Oslo-Filharmonien/NoXaS saxofonens./J. Stockhammer, dir., Ultima
Thoresen, Lasse
LØP, LOKK OG LINJAR
BIT 20 Ensemble/Jorunn L. Husan, solist/Trond Korsgård, dir., Polen
Tveitt, Geirr
CONCERTO NO. 2 for Hardanger-fiddle & orch. Trondheim Symfoniorkester/Ragnhild Hemsing, solist/Ole Kristian Ruud, dir.
Tveitt, Geirr
CONCERTO NO. 2 for Hardanger-fiddle & orch. Bergen Filharmoniske Orkester/Ragnhild Hemsing, solist/Andrew Litton, dir.
Tveitt, Geirr
CONCERTO NO. 2 for Hardanger-fiddle & orch. Deutsch-Skandinav. Musikwoche/Sindre Lyslo, solist/Stefan Karpe, dir., DE
Tveitt, Geirr
CONCERTO NO. 2 for Hardanger-fiddle & orch. Ålesund Symfoniorkester/Ragnhild Hemsing, solist/Bjarte Engeset, dir.
Tveitt, Geirr
PIANO CONCERTO NO 4
Musica Nova Orchestra/Donna Amato, pf/Warren Cohen, dir., Scottsdale/USA
Valen, F./Buene, E.
DER 121. PSALM
KORK/Det Norske Solistkor/Grete Pedersen, dir., Grønland kirke, Oslo
Vogt, Herman
PILLARS OF CREATION
Cikada/Christian Eggen,dirigent
Vogt, Herman
WENN ALLE LÄNDER WÜST LÄGEN
Athelas Sinfonietta/Pierre-André Valade, dir., København
Vaage, Knut
HØGSONGEN
Collegium Musicum Bergen, Borealis
Vaage, Knut
ODYSSÉ
Bodø Sinfonietta/Trond Korsgård, dirigent
Vaage, Knut
ODYSSÉ FOR SINFONIETTA – (utdrag)
BIT 20 Ensemble, Ole Bull-forestilling på Den Nationale Scene
Vaage, Knut
TROLL
Kringkastingsorkesteret/Torodd Wigum, dirigent
Vaage, Knut
VESLEFRIKK
Den Nye Opera/NOSO/BIT 20 Ensemble/Peter Szilvay, dir., N+HU
Vaage, Knut
VESLEFRIKK (utdrag)
Pannon Philharmonic Orchestra, Ungarn, Szeged

13

A-Ha Foto: Stian Andersen

Kart over musikkinformasjonssentrene verden over

Seminar: Living a
Boy's Adventure Tale
- musical interactions
in the decades of postmodernism
Sted: MIC/NB auditorium
Tidspunkt: 20. oktober
I forbindelse med A-ha’s
turnéavslutning i Oslo og
åpning av Nasjonalbibliotekets utstilling ”Hunting High and Low: 25
years with a-ha” arrangerte MIC i samarbeid
med NB en heldagskonferanse om fenomenet
A-ha. Seminaret foregikk
på engelsk under følgende overskrift:
“The conference aims to
highlight different periods in the band's career
through empirical research and analysis. We
will investigate the concepts of musical interactions and popular culture
in a postmodern world,
including topics such as
Researching formulas for
international pop success, Cross-cultural and
musical interactions in
a global world, The impact of music videos as
commercials or works of
art, Artistic interactions
discussed on the basis of
authenticity, eclecticism
and contemporary art.”
De som deltok var Vigdis
Moe Skarstein (NB),
Richard Gjems (NB),
Trond Valberg (NB),
Stan Hawkins (UiO),
P.A. Stenersen (samler),
Andy Linehan (British
Library Sound Archive),
Jørun Bøgeberg (musiker), Larissa Bendel (Universität Hamburg) og
Jan Omdahl (biograf).
Et entusiastisk og internasjonalt publikum på
over hundre møtte opp.

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 tre årene hatt
et elektronisk musikkprosjekt
gående med Polsk MIC på festivalen Warsaw Autumn 2010.

nordmic
økte mulighetene for å søke
nordiske midler til felles prosjekter. Det avholdes regelmessige møter mellom lederne
av de nordiske sentrene.

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

Samarbeidet har omfattet
felles prosjekter overfor festivaler og miljøer utenfor Norden, som USA, Japan og flere
europeiske land.
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De nordiske musikkinformasjonssentrene har også hatt
et utstrakt messesamarbeid
gjennom de siste tjue årene.
I 2009 og 2010 hadde man en
felles stand på Music China i
Shanghai, et samarbeid som
vil fortsette i tre år til, forutsatt støtte fra Nordisk Kulturfond.

Dette er mic:
MICs formål er å øke bruken av norsk musikk i alle sjangre.
MIC skal få musikken spilt, hørt og kjøpt, hjemme og ute.
Stiftelsen har bredt eierskap; MFO, NOPA, Rikskonsertene,
Norsk Komponistforening og FONO. Vi som jobber i MIC er
bokstavelig talt midt i musikken.

Direktør:
Martin Revheim

Elisabeth Vatn Foto: Werner Andersson

Informasjon:
Aslak Oppebøen
Hilde Holbæk-Hanssen
Tomas Lauvland Pettersen

Noteproduksjon og -formidling:
Torkild Hansen
Karen Rygh
Margrethe Bue
Audun Sannes Jonassen (engasjement 50 %
fra 28.09 til 17.12.)

Womex
Sted: København
Tidsrom: 27-31 oktober

Administrasjon:
Lisbeth Risnes

For andre gang var
København i 2010 vertskapsby for Womex
- det viktigste møtepunktet for det internasjonale folke-, verdens- og
crossover-miljøet. Den
norske deltagelsen på
messen ble koordinert
av Music Export Norway
som tok seg av logistikk
rundt standfasiliteter
og delegatpåmelding.
30 norske delegater fra
16 selskaper utgjorde
Norges delegasjon til
messa.

Camilla Oppegaard
Karoline Røed Tønnesen

Transposition:
Nina Hodneland
Geir Johnson
Mari Flaaten Iversen (vikar til 31.07.)

Ballade.no
Espen Andreas Eik
Tellef Øgrim (Redaktør fram til 01.09)
Carl Kristian Johansen
Ida Habbestad (journalist fram til 01.09)

Som tidligere utarbeidet MIC engelskspråklig
informasjonsmateriell.
Womex-versjonen av
’Listen to Norway’ som
MICs trykte engelskspråklige publikasjoner
heter, ble møtt med
meget positive tilbakemeldinger fra delegater
og utøvere. På Womex’
offisielle showcaseprogram spilte Slagr og
Elisabeth Vatns Piper
on The Roof Ensemble showcaser – begge
meget vellykkede og ble
behørig omtalt både på
print og på nett.

Sigrun Sæbø Åland (engasjement 40%
fra 06.09 til 31.12.)
Sture Bjørseth

99 Minutes og Samarbeidsweb:
Guttorm Andreassen

MIC takker Kulturdepartementet for driftstøtte i 2010.
Tekst, layout og produksjon av denne årsmeldingen er i sin
helhet utført av ansatte i MIC Norsk musikkinformasjon.
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Styrets årsberetning
Styrets sammensetning 2010
Styreleder
Svein Skarheim

UD / MIC reisestøtte tildelinger pr. sjanger
Annet
5%

Fra FONO – Foreningen norske plateselskaper
Larry Bringsjord, medlem
Erling Andersen, varamedlem
Fra MFO - Musikernes fellesorganisasjon
Renée Rasmussen, medlem
Hans Ole Rian, varamedlem

Folkemusikk
15 %

Fra NOPA – Foreningen norske komponister og tekstforfattere
Ragnar Bjerkreim, medlem
Anniken Paulsen,varamedlem
Fra NKF - Norsk komponistforening
Asbjørn Schaathun, medlem
Hege Imerslund, varamedlem
Fra Rikskonsertene
Åse Kleveland, medlem
Thorstein Granly, varamedlem

Populærmusikk
26 %

Kunstmusikk
25 %
Jazz
29 %

Ansattes representant
Hilde Holbæk-Hanssen, medlem
Tomas Lauvland Pettersen, varamedlem

Formalia/regnskap
Etter styrets oppfatning gir det framlagte årsregnskap, med tilhørende noter, fyllestgjørende og riktig informasjon om driften av stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon i 2010 og for stillingen pr 31.12.10.
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.
være en sentral samarbeidspartner for aktørene i norsk musikkliv og norsk offentlighet.
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.
Regnskapet for 2010 viser et positivt resultat på kr. 554 146 som overføres til annen egenkapital.
I 2010 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 Svein Skarheim.
Det ble avholdt fem styremøter og et styreseminar i 2010. Styret behandlet i alt 39 saker. Budsjettsøknad om driftsmidler for 2011 ble sendt Kulturdepartementet innen fristen 1. mars.
MIC var i 2010 lokalisert i Nasjonalbibliotekets bygning på Solli plass i Oslo.
På forespørsel fra Utenriksdepartementet og med samtykke fra Kulturdepartementet overtok MIC administrasjonen av det norsk/vietnamesiske prosjektet Transposition fra 1. januar 2010 for en periode på tre år. Inkludert i de økonomiske rammene for prosjektet var midler til prosjektleder og prosjektkoordinator.
Ved utgangen av året sysselsatte Stiftelsen MIC 13 årsverk, alle i 100 % stilling. En av stillingene er tilknyttet Transposition som prosjektkoordinator. I tillegg til disse 13 var det pr. 31.12.2010 en person som vikarierte i 50 % stilling på kopiering og skanning av noter og en person som var engasjert som journalist i ballade i 40 % stilling. Fra desember 2010 ble det engasjert en person i 20% engasjement for å igangsette og utvikle
samarbeidsweb for musikkfeltet som arbeider med ”Land i Sør” (bistand), finansiert med midler fra UD.
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ballade.no har publisert 915 artikler i 2010 fordelt på

MIC har publisert 119 artikler på våre engelske

følgende sjangere:

nettsider i 2010 fordelt på følgende genre:
Populærmusikk
44%

Folkemusikk
30 %

Kunstmusikk
35%

Populærmusikk
46 %

Folkemusikk
11%

Jazz
6%

Jazz
11%

Kunstmusikk
18 %

MIC har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling. Stiftelsen har innarbeidet retningslinjer som tar
sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Kjønnsfordelingen er 7 kvinner og 6 menn.
Etter styrets vurdering er arbeidsmiljøet i stiftelsen godt. MIC fører, i henhold til gjeldende regler, oversikt over sykefraværet blant de ansatte.
Sykefravær 2010 er totalt 8,8 % hvorav 1,9 % skyldes egenmeldt eller barns sykdom. Resterende 6,9 % er sykemeldt fravær. Det høye sykefraværet skyldes to langtids sykemeldte. De ansatte har tilgang til husets treningssal. Det er ved rapportering justert for barns sykdom, permisjoner og feriefritid (inkl. feriedager overført fra
2009 og til 2011), dvs at overnevnte tall er reelt sykefravær i forhold til mulige arbeidsdager i MIC for 2010.
Styret konstaterer at MICs satsinger er gjennomført på en god måte i 2010. Stiftelsen har pr. 31.12.2010 en grunnkapital på 100 000 og en samlet egenkapital på kr. 1 120 117. Etter styrets vurdering er forutsetningen om fortsatt drift til stede, og regnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. Stiftelsen har ikke hatt utgifter til forskning og utvikling i næringsøyemed i 2010. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
			
Styret takker samtlige bidragsytere, samarbeidspartnere og ansatte for deres innsats og engasjement for MIC i løpet av 2010.
Oslo, 16. februar 2011
Styret i Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon

Svein Skarheim

Renée Rasmussen

Asbjørn Schaathun

Larry Bringsjord

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Thorstein Granly

Ragnar Bjerkreim

Karoline Røed Tønnesen

Martin Revheim

Varamedlem

Styremedlem

Styremedlem

Direktør
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Resultatregnskap

01.01.-31.12.2010

Noter til regnskapet

NOTE 1: Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer.
Note
2010
2009
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for
DRIFTSINNTEKTER
				
små foretak.		
Driftsstøtte fra Kulturdepartementet		
9 137 000
8 854 000
Driftsstøtte fra UD til Transposition		
4 000 000
0
Annen offentlig støtte		
830 000
150 000
Utestående fordringer:			
Støtte fra andre		
88 500
93 060		
Ingen del av utestående fordringer forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets
Overført ubrukte prosjektmidler til neste år
8
-1 228 260
0
utgang.				
Overført ubrukte prosjektmidler fra forrige år
8
150 000
246 535
		
Egeninntekter		
443 440
640 282
Gjeld:
Egeninntekter avg.pliktige		
990 337
752 600
Ingen del av gjelden har forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang.		
Overhead og adm.godtgjørelse		
351 000
100 000
			
Refusjoner 		
291 377
104 666
Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring:
Andre inntekter		
40 596
199 555
Transaksjonsprinsippet er lagt til grunn for regnskapsføring og måling Inntektene er
SUM NETTO DRIFTSINNTEKTER		 15 093 989
11 140 698		
resultatført når de er opptjent, og utgiftene er kostnadsført i samme periode som den
			
tilhørende inntekt.
DRIFTSKOSTNADER
			
Lønn og sosiale kostnader
5
-8 591 546
-7 941 302
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler:
Honorarer		
-2 014 312
-1 321 701
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eienAvskrivninger
2
-155 215
-176 337
deler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig
Kontor- og adm.kostnader		
-2 529 013
-979 751
gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost,
Andre driftskostnader
5
-1 386 648
-606 356
men nedskrevet til virkelig verdi når verdiforfallet forventes ikke å være forbigående.
SUM DRIFTSKOSTNADER		 -14 676 734 -11 025 447
Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
DRIFTSRESULTAT		

417 255

115 251

FINANSPOSTER
Renteinnntekter		
136 895
Rentekostnader		-4
Finanskostnader		
0
SUM FINANSPOSTER		
136 891

61 383
0
-112 106
-50 723

RESULTAT		

554 146

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.

64 528

NOTE 2: Varige driftsmidler
Anleggsmidler:
OVERFØRINGER			 		
Anskaffelseskost 01.01.2010
Avsatt til annen egenkapital
6
554 146
64 528
Tilgang 2010
SUM OVERFØRINGER		
554 146
64 528
Utrangering
Anskaffelseskost 31.12.2010

BALANSE

			

31.12.2010

2010

2009

465 645
0
0
465 645

529 010
0
63 365
465 645

Akkumulert avskrivning pr. 31.12.2010
Balanseført verdi pr 31.12.2010

155 215
0

155 215
155 215

Årets ordinære avskrivninger

155 215

176 337

10-33,33 %

10-33,33 %

Sats for avskrivninger

NOTE 3: Aksjer og andeler
Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon innehar ingen andeler og aksjer pr
31.12.2010.

EIENDELER

NOTE
2010
2009
ANLEGGSMIDLER
NOTE 4: Bundne midler
VARIGE DRIFTSMIDLER						
Av innestående på bank utgjør kr. 342 872 bundne skattetrekksmidler.
Inventar, kontormaskiner, driftsløsøre
2
0
155 215			
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		
0
155 215			
NOTE 5: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.
Lønnskostnader består av følgende poster:
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
2010
2009
Aksjer i tilknyttet selskap
3
0
0			
Lønninger mv
6 707 324
6 273 438
Langsiktige fordringer
1
0
0			
Folketrygdavgift
902 329
863 859
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		
0
0			
Refusjon lønn
-317 674
-157 025
SUM ANLEGGSMIDLER		
0
155 215		
Pensjonskostnader
1 102 147
885 246
Andre lønnskostnader
197 420
75 784
OMLØPSMIDLER
Sum lønnskostnader
8 591 546
7 941 302
FORDRINGER						
Kundefordringer
1
227 803
107 959			
Godtgjørelser :
Andre fordringer
1
78 645
68 660			
2010
2009
SUM FORDRINGER		
306 448
176 618
Daglig leder, lønn
663 762
803 070
(daglig leder besto i 2009 av til sammen 3 personer)
BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE
Daglig leder, annen godtgjørelse
6 679
5 420
Bankinnskudd, kontanter
4
4 010 347
2 079 204			
Styret
90 000
72 788
SUM BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE		
4 010 347
2 079 204			
SUM OMLØPSMIDLER		
4 316 795
2 255 822			
2010
2009
Gjennomsnittlig antall ansatte:
14,2
13,6
SUM EIENDELER		
4 316 795
2 411 036
I 2010 utgjorde 8 av de ansatte kvinner.
			
		
EGENKAPITAL OG GJELD
Revisor:
					
Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr. 68 750. Her utgjør honorar for
EGENKAPITAL
					
bistand kr. 28 000.
Grunnkapital		
100 000
100 000			
Dette inkluderer også revisjon av prosjektregnskapene til Stiftelsen MIC Norsk musikAnnen egenkapital		
1 020 117
465 970			
kinformasjon.
SUM EGENKAPITAL
6
1 120 117
565 970			
Beløpet er inklusive merverdiavgift, og inkluderer revisjon av Transposition og UDs
reisestøtteordninger.
GJELD
KORTSIKTIG GJELD
NOTE 6: Egenkapital
Leverandørgjeld		
112 811
229 198			
Skyldige off. avgifter		
635 536
612 881			
Sum egenkapital				
Ubrukte prosjektmidler
8
1 228 260
150 000			
Pr. 31.12.2009
565 970,33			
Avsetning til pensjonsforpliktelser		
400 000
0			
Årets resultat
554 146,32			
Øvrig kortsiktig gjeld		
820 071
852 987			
Pr. 31.12.2010
1 120 116,65		
SUM KORTSIKTIG GJELD		
3 196 678
1 845 066
SUM GJELD
1
3 196 678
1 845 066
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		

4 316 795

2 411 036
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NOTE 7: Pensjonsordning
MIC Norsk musikkinformasjon har en kollektiv pensjonsordning i Storebrand som i
2010 omfattet 18 personer. Ordningen tilfredsstiller kravet om obligatorisk tjenestepensjon. Balanseføring er ikke foretatt i regnskapet. Årets pensjonspremie utgjør
kr 1 085 438 hvorav kr 400 000 er avsatt til fremtidige pensjonsforpliktelser, og skal
innbetales til pensjonsfondet i 2011. I 2010 er det betalt premie slik at kostnadene
i regnskapet er kr 565 948 hensyntatt ansattes egenandel. Ved årets slutt utgjør
pensjonspremiefondet kr. 48 287.
		
NOTE 8: Prosjektmidler
Prosjektmidler overført fra 2010 til 2011 utgjør kr. 1 228 260. Fordelingen er
som følger:

Tilskudd fra UD:
Nettbasert informasjonstjeneste
Tilskudd fra UD: Intro
Tilskudd fra UD: Presse og mediebesøk
Tilskudd fra UD: Transposition
Tilskudd fra UD: Huddersfield
Tilskudd fra UD: Stikk.no
Tilskudd fra Norsk kulturråd:
Norsk note- og tekstportal
Sum

2010
216
27
31
522
100
80

2009

375
618
715
379
000
174

0
0
0
0
0
150 000

250 000

0

1 228 260

150 000
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(på baksida)

I over tre tiår har MIC vært en
sentral støttespiller for norsk
musikkliv. Institusjonen har
backet opp band og utøvere
med tiltrengt turnestøtte,
distribuert noter til orkesterinstitusjoner i inn og utland,
lansert og drevet et knippe
populære og brukerfokuserte
nettsider, promotert norske
komponisters verk og bidratt
med musikkfaglig støtte for
Utenriksdepartementet.
Siden starten i 1979 har MICs
overordnede mål hele tiden
vært å løfte fram og promotere
norsk musikk uavhengig av
hvilken sjanger eller stilart den
skulle tilhøre. Parallelt med at
MIC jobber aktivt på den internasjonale scenen har det alltid
vært viktig med et like sterkt
nasjonalt fokus; det hjemlige
publikummet er like viktig for
institusjonen som internasjonal bransje når man jobber for
å promotere og informere om
utøvere, band, ensembler og
komponister.
Med siktet rettet inn mot
musikkbransje og mottagerapparater i inn og utland jobber

institusjonens 12 heltidsansatte og en rekke prosjektmedarbeidere med prosjekter og
promoteringstiltak som spenner fra utsending av orkesterpartiturer til interaksjon på
Facebook. I dette spennet
demonstrerer MIC en viktig
egenskap: evnen til å kunne
omstille seg til et felt i konstant endring og kapasitet til å
dekke et komplekst virkeområde som spenner fra notert
kunstmusikk til ekstremmetall.
Over det siste tiåret har MICs
fokus naturlig nok rettet seg
mer og mer mot nettbaserte
tjenester. Nettavisen Ballade.no er en av institusjonens flaggskip med sine gode
trafikktall, vitale debattmiljø
og en godt utviklet evne til å
sette dagsorden og løfte fram
aktuelle diskusjoner. Listento.
no er MICs vindu mot sitt
internasjonale nedslagsfelt
med sine nyhetsoppdateringer, bakgrunnsartikler og
portrettintervjuer på engelsk.
Promoterings- og informasjonsinnsatsen strekker seg
naturlig nok også inn i de so-

siale medienes mange forgreininger. Facebook og Twitter er
bare to eksempler på arenaer der MIC går i dialog med
brukere, supplerer med info,
promoterer events og utgivelser eller søker å åpne opp
i kommunikasjonen om egen
organisasjon.
For orkesterinstitusjoner og
ensembler i inn og utland,
tilgjengeliggjør MIC norsk
komponert musikk for framføring for et bredt publikum.
I tillegg til å produsere og
distribuere selve notematerialet, legger også MICs informasjonsmedarbeidere ned en
betydelig arbeidsinnsats for
å promotere komponistene
og deres verker. Ingen annen institusjon innehar denne
spesifikke kompetansen, en
kompetanse som brukes til å
jobbe langsiktig i et krevende
felt med et eget sett med utfordringer som skiller seg fra
andre deler av musikkbransjen.
Utenriksdepartementet har
valgt å legge administrasjonen
av sin reisestøtteordning for

profesjonelle musikere til MIC.
For å skape en brukervennlig
og kostnadseffektiv søknadsprosess har MIC utviklet en
nettbasert elektronisk søknadsportal: www.stikk.no. Med
rask saksbehandling og fire
tildelingsrunder pr. år pluss
en brukerorientert og smidig
saksbehandling har MIC skapt
en viktig støttefunksjon for en
stadig mer internasjonalisert
musikkscene.
Skreddersydde info-pakker til
internasjonale bransjeaktører,
tilrettelegging av norgesbesøk
for representanter for utenlandsk media og musikkbransje, deltagelse på messer og
festivaler i inn- og utland,
nettradioprogrammer, seminarvirksomhet og utsendelse
av promo-plater er bare noen
få eksempler på andre promoterings- og informasjonstiltak som MIC fokuserer på.
Aktivitetsregisteret spenner
vidt og bredt og endrer seg
kontinuerlig, men holdes sammen av et knippe kompetente
ansatte som besitter spesialisert kunnskap få andre innehar.

