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MIC - til tjeneste!
Som nyslått direktør av MIC har jeg allerede
rukket å holde flere taler hvor jeg kommer
med den kjente påstanden at “vi ser økning i
etterspørselen etter norsk musikk i utlandet”.
Ja, ja, tenker du kanskje. Det der er hun betalt
for å si. Så la meg åpne med noen tall hentet
fra reisestøtten vi forvalter for UD:
I 2003 mottok vi 210 søknader og delte ut
ca 1 million kroner. I 2011 mottok vi over
600 søknader og delte ut 3.3 millioner kroner. Støtteordningen er basert på at norske
musikere og artister har en invitasjon fra en
internasjonal samarbeidspartner så dette er
hva vi kaller en etterspørselsbasert ordning.
Grupper som Kvelertak, Katzenjammer,
Hanne Hukkelberg, Majorstuen, Atomic og
Nordic Voices reiser på lange turneer i land
som USA, Tyskland og Storbritannia og konkurrerer om oppmerksomheten der ute med
det beste innen sine sjangre fra hele verden.
Det er et knallhardt marked men vi ser at
flere norske aktører lykkes og blir invitert
igjen. Rekrutteringen til norsk musikkbransje
går bra - og kjøperne der ute ser ut til å ønske
seg mer.
Norsk musikkeksport baserer seg på å selge
en vare som er ukjent og som allerede eksisterer i overflod. Musikk er ingen mangelvare i noe land. En plassering i ytterkanten av
Europa og et lite musikkmarked som konsekvens av Norges størrelse gir mange utfordringer. Mulighetene ligger i en usedvanlig
rik, sammensatt, energisk, nyskapende og
alltid utforskende musikkbransje.
Dette er utgangspunktet for at MIC ble etablert for 33 år siden. Det var behov for en
instans som aktivt promoterte norsk musikk.
Dette arbeidet omfattet ikke bare utlandet
men like mye hjemmemarkedet. I starten
begrenset dette seg til sjangrene kunst- og
klassisk musikk. Etter hvert ble alle sjangre
inkludert. Tre tiår senere med utstrakt internasjonal jobbing har MIC musikkrelevante

nettverk i 160 land. Vi liker å tro at vi har hatt
en medvirkning i at de sjangrene vi har jobbet
mest med opplever økt etterspørsel, spesielt
i Europa.
Noen av de viktigste virkemidlene innen musikkeksport er informasjons- og profileringsarbeid, samt internasjonal nettverksbygging.
Eksport starter med informasjon. MICs aktivitetsregister er vidstrakt, og bred musikkfaglig kompetanse ligger i bunn.Siden 1979 har
MIC tilbudt en bred vifte av informasjons og
promosjonstjenester med ett formål: Å øke
bruken av norsk musikk.
Tusen takk til Martin Revheim som sluttet i
høst etter noen meget effektive år i MIC. Han
gjorde en imponerende innsats med å fornye
MIC og øke aktiviteten på oppsøkende prosjekter. Det beste eksempelet er kontorkonsertene som har blitt en ubetinget suksess. De
har gitt mange norske arbeidstakere “mussikk
til arbei”. Samtidig har en stor del av NRKs
lyttere fulgt dette over radio og på nett.
Jeg er stolt og glad over å gå inn i rekken av
MIC-direktører. Norsk musikk er på oppadgående og det er nok å ta tak i. Gode informasjonstjenester og prosjekter er viktigere
enn noen gang for å vise bredden, kvaliteten,
lekenheten, fantasien, euforien, galskapen,
støyen og skjønnheten i den norske musikken.
Takk til alle våre brukere og samarbeidspartnere i Norge og utlandet som er våre støttespillere og bidrar til å gjøre MICs ambisjoner
om til resultater. Og den aller største takken
går til norske musikere, komponister og låtskrivere som lager musikk vi kan være stolte
av å formidle. MIC står til deres tjeneste.

Kristin Danielsen

Kontorkonsert med Odd Nordstoga, 29.11 på hovedbrannstasjonen i Oslo.

Opplysningskontoret for musikk
MIC er det stedet du går hvis du trenger
informasjon om norsk musikk. Kunnskapsbasert besvarelse av forespørsler er viktig
for utøvere, komponister, konsertarrangører,
ambassader – ja, for alle som har behov for
kvalifisert og uavhengig informasjon om musikkfeltet. MIC er et nøytralt mellomledd
som gir råd, tips, vurderinger, bakgrunnsinformasjon og kontakter basert på vår oversikt over norske musikere og opphavsmenn.
Vi arrangerer ekspertbesøk, tipser festivalarrangører, lager besøksprogram for norske
festivaler, arrangerer møteplasser, kobler kort
sagt interesserte med rett musiker eller komponist i Norge.
En proaktiv måte å møte musikkfeltets informasjonsbehov på er stadig utvikling av
MICs etter hvert svært innholdsrike nettsi-

der. Nettsidene gir betydelig informasjon om
norsk musikk og musikkliv. Ballade.no har
kontinuerlig nyhetsflyt fra norsk musikkliv, og
har et unikt historisk innblikk i norsk musikkbransje. Kalenderen presentrerer norske
artisters konserter i utlandet og har den største oversikten over norske musikkfestivaler.
Notekatalogen har den beste oversikten
over verk av norske komponister fra det
20. og 21. århundre. Totalt er det registrert
13 821 verk i notekatalogen. I 2011 ble
det registrert 340 nye verk i MICs notekatalog. 283 av disse verkene publiseres av MIC.
Artisthjelp er en FAQ ment som en veiledning for unge artister i etableringsfasen. En
omfattende samling på over 1500 biografier er
samlet under betegnelsen MICLEX. I 2011
ble en betydelig del av biografiene på norske
komponister innenfor kunstmusikkfeltet opp-

datert. Den engelske nyhetsiden listento.no
er beregnet på et internasjonalt publikum. Alt
er flettet sammen i bransjeregisteret der du
finner linker til alt materiale publisert på MICs
nettsider samt linker til lydfiler, hjemmesider
og kontaktinformasjon til norske artister, musikere, komponister, band, orkestre, firmaer
og organisasjoner. Det blir lagt ned et stort
arbeid i publisering av nyheter og opp-datering av eksisterende materiale på våre nettsider.
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MIC har publisert
139
MIC
harartipublisert 139 artikler på våre engelske
kler på våre engelske
nettsinettsider i 2011 fordelt på følgende genre:
der i 2011 fordelt på følgende
sjangre:

Fokus 2011:
Listento.no

Folkemusikk
15 %

INTRO komponist
Huddersfield
Contemporary Music
Festival
Populærmusikk
45 %

Cheltenham Music
Festival

Jazz
19 %

Kontorkonserten
Seminarer

Kunstmusikk
21 %

Listen to Norway
Magasin
- Jazzspesial
- Førdefestivalen
- Folkelarm
- Womex

99 minutes
MICs webcast er støttet av Utenriksdepartementet.
Følgende programmer ble
produsert i 2011:
#09
#10

#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18

#19

28. mars
15. april
Cheltenham Jazz
Festival focus
29. april
10. mai
Jazz festival edition
05. juni
18. august
05. september
20. september
Folkelarm special
25. oktober
10. november
Huddersfield
Contemporary
Music Festival special
15. desember
Sjekk ut 99 minutes her!
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Selektiv og nøytral:
Litento.no

MICs engelskspråklige nettsider ”Listen to
Norway” er en jevnlig oppdatert side med
artikler og intervjuer beregnet på et inter-nasjonalt publikum. Det legges vekt på selektiv
kvalitetsjournalistikk og jevn publiseringsfrekvens. På det hjemlige plan er MIC en av få
aktører som fokuserer på dette nyhets- og informasjonstilbudet. Internasjonalt er det også
få tilsvarende organisasjoner som kan vise til
et like sjangeruavhengig og omfattende tilbud.
I 2011 ble det publisert i alt 139 artikler på
listento.no. Vi har balansert ulike stofftyper
som webcast-serien ”99 Minutes”, videoklipp
fra kontorkonsertserien ”Live at The Office”,
nyhetssaker, bakgrunnsartikler og artistintervjuer – sluttresultatet har blitt en helhetlig og sjangerovergripende kombinasjon av
lyd, bilde og tekst.

99 Minutes

Den engelskspråklige webcast-serien “99
Minutes” ble første gang produsert i 2010.
Sendingen publiseres jevnlig på MICs nettsider. Programmene, som skapes av musikkjournalist og produsent Guttorm Andreasen,
er sjangerovergripende i sin form og presenterer de fleste fasettene av norsk musikkliv
for et nasjonalt så vel som internasjonalt publikum. Lyttermassen er bredt sammensatt

med en jevn fordeling av norske og utenlandske lyttere. Programmet har vært lastet ned i
over 90 land.

Sterkt fokus på jazz

Under tittelen Listen to Norway utarbeider
MIC også en rekke skreddersydde magasiner
som retter seg mot deltagere på messer og
festivaler. Disse engelskspråklige publika-sjonene har artistprofiler og portrettintervjuer
som sitt hovedfokus, men inneholder også
bakgrunnsinformasjon og artikler rettet mot
musikkbransjen.
For å styrke satsningen på norsk jazz i 2011
valgte MIC å publisere et magasin med fokus
på norske jazzutøvere og norske festivaler
innen sjangeren. 19 utøvere ble behørig profilert sammen med festivalpresentasjoner og
andre artikler relevante for mottagergruppen: utenlandske representanter for media og
musikkbransje som gjester norske jazzfestivaler i 2011.
Satsningen ble gjennomført med input og
støtte fra Norsk Jazzforum, Music Export
Norway og UD, og rettet seg i hovedsak mot
norske jazzfestivaler. Magasinet ble distribuert av festivalene selv til sine utenlandske
delegater, samt til sentrale norske ambassader i utlandet. Magasinet dekket artister
som var aktuelle i tidsrommet som strekker

Listen to Norway

#2 2011

#3 2011 Womex edition

Festival focus #1 2011

JAZZ

The Punkt Festival and David Sylvian

Førde Folk Music Festival Special
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Stian Westerhus

Silje Nergaard

Maria Kannegaard Trio
Mathias Eick
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Dei Beste Damene
Kirsten Bråten Berg

Knut Reiersrud

Folk Scene Norway

Mats Eilertsen Trio
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DJ 99

Supersilent feat. John Paul Jones

Anodyne

Spindel Duo
Hilde Marie Kjersem

Stian Carstensen

Håkon Kornstad
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Nils Petter Molvær

Paal
www.listento.no : 1

seg fra MaiJazz og Trondheim Jazzfestival, via
Nattjazz, Kongsberg Jazzfestival, Molde Jazzfestival, Oslo Jazzfestival og til Punkt-festivalen i begynnelsen av september.
For ytterligere å styrke fokuset på norsk jazz
og norske festivaler, produserte MIC også en
jazz-spesial av vår webcast-serie ”99 minutes”
som ble lansert samtidig med magasinet.

Over havet

Samarbeidet med Huddersfield Contemporary
Music Festival medførte i 2011 ti konserter
med norsk deltakelse. Åpningskonserten var
ved TrondheimSolistene, med Frode Haltli
som solist. Cikada medvirket på fire konserter,
Asamisimasa på en og gitaristenAnders Førisdal
hadde en konsert. Musikk av i alt åtte norske
komponister ble fremført. De norske ensemblene ble godt mottatt. Festivalens direktør
omtalte Cikadas første konsert som festivalens høydepunkt i flere intervjuer. Music
Export Norway og MIC hadde i forkant av
festivalen samarbeidet om en sampler, kurert
av direktør Graham McKenzie, og et informasjonshefte om norsk samtidsmusikk. Også her
ble det produsert en spesialutgave av vår webcast ”99 Minutes” med bl.a. intervjuer med
Frode Haltli og Graham McKenzie.
I samarbeid med ambassaden i London ble
det produsert en spesialversjon av ”99 Minu-

tes” som omhandlet Cheltenham Jazzfestivals
satsing på norske artister. Ansvarlig for sendingen var som vanlig Guttorm Andreasen, mens
en del av programmet ble presentert av BBC
Radio 3 ”Late Junction” programleder Fiona
Talkington. De norske musikerne som deltok
var bl.a. Tord Gustavsen, Stian Westerhus,
Susanna Wallumrød og Nils Petter Molvær.

INTRO komponist

2011 var andre år i det treårige programmet INTRO komponist. Therese Birkelund
Ulvo hadde et studie- og arbeidsopphold i La
Muse i Frankrike, hvor hun bl.a. arbeidet med
bestillingsverkene “Curious Endorsement”
(finansiert gjennom INTRO og NTNU)
og ”The (Fool’s) Game” for vokaltrioen
BLY. Hun hadde fremførelser på festivalene
Marstrand og Borealis, samt konserter i
Oslo, Trondheim og Bergen, sistnevnte en
portrettkonsert med BIT 20 Ensemble, der
INTRO-bestillingsverkene “Bubbles” og ”Curious Endorsement” ble fremført. Sistnevnte
ble også spilt i konsertserien Bidrobon i Oslo,
mens “Bubbles” ble fremført på North East
Scotland’s Festival i Aberdeen i oktober. Hun
hadde i alt fire urfremførelser i løpet av året,
og tegnet kontrakt med Ensemble Ernst på et
nytt sinfoniettaverk og med fiolinisten Eira
Foss på et verk for fiolin og Ensemble Neon.

ove

en-L
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www.listento.no:JAZZ

Ørjan Matres posisjon i norsk musikkliv er i
full fart fremover, noe som bl.a. ble understreket med tildelingen av De Unges Lindemannpris i oktober. I mars 2011 urfremførte
Rolf Borch hans klarinettkonsert med Bergen
Filharmoniske Orkester. Borch urfremførte
også “Prologue” i oktober, mens “Chant” for
trombone og bassklarinett ble fremført på
Festspillene i Bergen. I september urfremførte Oslo Sinfonietta og barytonen Halvor
Festervoll ”Hoffentlich mussten Sie an der
Grenze nicht lange warten” under Ultima.
I oktober ble “Bellows/Billows” urfremført
av Curious Chamber Players på North East
Scotland’s Festival i Aberdeen. I september
kom verkene “Crossing Patterns” og “Chaconne” ut på en CD. Han inngikk avtale om bestillings-verk med Festspillene i Bergen, Det
Norske Solistkor, Oslo Filharmoniske Orkester og BIT 20 Ensemble. INTRO-pengene har
gått til studieopphold i Paris, et bestillingsverk samt reise til urfremføringen i Aberdeen, og delfinansiering av reiser til Nordiske
Musikk-dager i Reykjavik, der han fikk fremført verket “Atem” med Caput Ensemble, og
til Stockholm og Berlin i forbindelse med
bestillingsoppdrag.
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Kontorkonserter:
Jarle Bernhoft (solo),
08.02 på MIC
Mathias Eick Kvintett,
22.02. på MIC
Christiansand String Swing
Ensemble,
08.03.2011 i NRK (K-sjefens kontor)
Gjermund Larsen Trio,
22.03. på MIC
SISU slagverkensemble,
05.04 på MIC
BigBang,
12.04 hos
datafirmaet Prediktor i Fredrikstad
Susanne Sundfør,
26.04 hos LPO arkitekter i Oslo
Håkon Kornstad,
10.05 hos Bellona i Oslo
Jenny Hval,
24.05 hos Bergen ungdomslag
Ervingen i Bergen
Paal Nilssen-Love /
Ken Vandermark / Ab Baars,
06.09 hos NRK (TV-aksjonen)
Real Ones,
20.09 hos NSB Kompetanse, Drammen
Ragnhild Hemsing og
Hallgrim Hansegård,
4.10 på Meteorologisk institutt (Yr).
Solveig Slettahjell og
Morten Qvenild,
18.10 hos Wilh. Wilhelmsen (Lysaker).
Kringkastingsorkesteret (KORK),
1.11 på Rikshospitalet (barneklinikken)
Majorstuen,
15.11 på
Olje og energidepartementet.
Odd Nordstoga,
29.11 på hovedbrannstasjonen i Oslo.
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Kontorkonserten
Åttende februar 2011 åpnet artisten Jarle
Bernhoft MICs nye prosjekt ”Kontorkonserten”. Serien er produsert i samarbeid med
NRK og ble støttet av NOPA Norsk forening
for komponister og tekstforfattere. MIC står
for utvalg og booking av artister.
Konsertene varer i ca 20 minutter og sendes
live på NRK P2 i programmet Kulturhuset,
og streames samtidig live på NRK Nett TV.
Deretter legges klippene ut på YouTube, nrk.
no, mic.no, samt på Vimeo i engelsk versjon.
Programmene ble også sendt på NRK2 (TV).

Litt av intensjonen bak konsertserien:

”Kontorkonserten er musikk til arbeid, bokstavelig talt. Midt i kontorlandskapets monotone stillhet rydder musikerne seg et lite rom,

plugger inn og spiller på pulten, blant stiftemaskiner, binders og papirer som skulle vært
makulert i fjor. Konsertene får en helt annen
form enn vi er vant til. Det er unplugged, ja,
men det er også hyperintimt, nærmest på
fanget til kontoristen. Musikerne må tilpasse
seg kontoret mens kontoret blir konsertarena
og de som jobber der, de som eier kontoret,
de blir betraktere, publikum på sin egen arbeidsplass. Gjennom året får du møte norske
artister vi elsker, på kontoret. Sjanger er uvesentlig. Det viktige er at du får besøk av artister som tør å gå utover sine vante rammer,
som tilpasser seg de rammene de får, som kan
formidle hvor som helst, også på et kontor.
Kanskje der du jobber? ”
Det ble planlagt og gjennomført 16
kontorkonserter i 2011.
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Music China Shanghai

Aktiv forvaltning og formidling
Noteproduksjon og formidling

MICs noteproduksjon har vært omtalt som
selve navet i norsk samtidsmusikk. MIC overtok i 1979 ansvaret for Norsk Komponistforenings ”arvesølv” i form av en samling på
ca. 2.000 originalmanuskripter. Med en årlig
tilvekst på 200-300 nye verk gjennom 33 år
er det ved utgangen av 2011 til sammen ca.
8.600 norske verk som er omfattet av MICs
publiseringstjenester. Dette innebærer at
MIC produserer og leverer fremføringsmateriale til mesteparten av ny norsk musikk for
orkester, sinfonietta m.m. I tillegg leverer
MIC noter til kammermusikk, solo- og vokalmusikk.
Partiturer til samtlige verk er skannet og foreligger i digital form. MIC leverer alt notemateriale på ‘publishing on demand’ –basis.
Ikke minst for nye, uetablerte komponister
er MICs publiseringstjenester viktig. Uten en
profesjonell instans til formidling av notemateriale kommer man ikke særlig langt. Enkelte komponister finner veien ut til forlag som
Norsk Musikforlag, Musikk-Husets Forlag,
Cantando, Norsk Noteservice og utenland-
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ske giganter som Chester Music og Edition
Wilhelm Hansen. Andre velger å benytte seg
av MICs tjenester. Ved utgangen av 2011 har
MIC verker til formidling av 338 komponister, hvorav 242 nålevende.
I tillegg til verkene som MIC publiserer er
det i notebasen og referansesamlingen registrert ca. 5.000 verk som er utgitt på forlag.
Sammen med de upubliserte verk utgjør dette en tilnærmet komplett oversikt over nyere
norsk kunstmusikk.

I 2011 fikk følgende nye komponister registrert verk i MIC:
BAUCK, Martin Rane
EGAN, Eric Skytterholm
RIMUL, Thomas
ROTEVATN, Clemet
RUTLE, Magne
RØNNES, Kristian Oma
SMØRDAL, Jan Martin

145.000 notesider ble produsert i 2011. I alt
ble det produsert 3.172 noter, hvorav 1.821
for salg. Resten til promotering og annen distribusjon.

Promoteringsarbeid

Den tette forbindelsen til komponister og
fremføringsinstitusjoner har vært et viktig
utgangspunkt for innsamling av data til MICs
kunnskapsbaserte informasjonsvirksomhet.
Overfor det profesjonelle kunstmusikklivet i
inn- og utland holder det ikke med adjektiver
om man skal få noe spilt, der trengs facts om
instrumentasjon, varighet, bestiller, urfremførelse, samt inngående kjennskap til komponistens biografi, stil osv.
Promotering av MIC-notene foregår på flere
arenaer. MIC har i 21 år administrert den
norske notestanden på Musikmesse Frankfurt, med både MIC og norske musikkforleggere representert. Så også i 2011. Siden
2009 har vi også deltatt på en tilsvarende nordisk stand på Music China i Shanghai, i 2011
som hovedansvarlig. Hensikten med denne
aktiviteten er både å gjøre norsk musikk kjent
og å hjelpe norske forlag å få kontakter rundt
om i verden.
Innenlands har tilsvarende prosjekter vært
gjennomført overfor musikkutdanningsinstitusjonene. I 2011 fikk konservatorie-

Klassisk fokus 2011:
Repertoar for
utdanning:
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Stavanger

Messevirksomhet:
Music China
Musikmesse Frankfurt

Dronning Sonja
Internasjonale
Musikkonkurranse

Thomas Rimul er en av syv nyregistrerte komponister i 2011

Noter i tall 2011:
avdelingene ved Universitetene i Tromsø og
Stavanger besøk av MICs utstilling ”Repertoar
for utdanning”. Med over 800 noter og 250
innspillinger har MIC stått sentralt plassert
på undervisningsinstitusjonene og tatt imot
bestillinger fra studenter, lærere og bibliotek.
Slik tilstedeværelse har god effekt på MICs
synlighet og på notesalget til både MIC og de
forlag som var representert på utstillingen.
I forbindelse med Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse for sangere
engasjerte MIC seg for å få inn mer norsk
musikk i konkurransen. Arrangørene har
valgt å stille deltakerne mer fritt enn før
når det gjelder norsk repertoar, og utfordringen ble derfor å presentere musikken så
lett tilgjengelig som mulig. Sangerne Svein
Bjørkøy og Siri Torjesen hadde plukket ut et
utvalg med norske sanger. Fordi den internasjonale forlagsverden har en tendens til å
reagere sent på bestillinger, og det var kort
tid mellom offentliggjøring av konkurransen
og påmelding, fikk MIC i stand avtaler om
direkte bestilling fra alle involverte forlag.
For MICs eget repertoar ble det opprettet en nettportal for digital nedlasting av de

aktuelle sangene. Det skal nok mer til enn
grei tilgjengeliggjøring for å få internasjonale
sangtalenter til å innøve mye norsk stoff, men
for MIC var det en positiv opplevelse at det
lot seg gjøre å få til både en bestillingsrutine
på tvers av vanlige systemer og en egen miniportal – i påvente av en mer permanent.

•

Representerte 8600 verk i
egen katalog

•

Formidlet informasjon om ca
5000 forlagsutgivelser

•

Representerte 338 norske
komponister

Omfatter bl.a. CDer, LPer, samt 3776 NRKopptak på digitale lydkassetter (DAT ) og CDrom. I alt 10.880 lydspor. NRK-opptakene
kan, i følge avtale mellom MFO, NRK og
MIC, brukes til presentasjon overfor dirigenter, programråd, forleggere og andre potensielle formidlere eller brukere, og er en viktig
komponent i av MICs promosjonsarbeid.

•

Leverte noter til 109 urfremføringer i inn og utland

•

Leide ut orkestermateriale til i
alt 117 fremføringer

•

Solgte notemateriale til 1821
verk

I 2011 økte tilveksten til lydsamlingen med
144 verktitler.

•

Produserte over 1300 verk til
promoteringsformål

•

Registrerte 340 nye verk,
hvorav 57 forlagsutgivelser og
283 er deponert i MIC

•

Produserte 145 000 notesider i
vårt hustrykkeri

Lydsamlingen
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Fremføringer i 2011
Framføringer med leiemateriale fra MIC (verk for orkester/større ensemble). 117 fremføringer (84
verk), hvorav 27 urfremføringer. 20 av fremføringene fant sted i utlandet.
= cd innspilling
Aagaard-Nilsen, T.
Addeley, Mark
Adderley, Mark
Adderley, Mark
Asheim, Nils Henrik
Asheim, Nils Henrik
Asheim, Nils Henrik
Asheim, Nils Henrik
Bauck, Martin Rane
Berg, Olav
Bergh, Sverre
Brevik, Tor
Buene, Eivind (arr.)
Buene, Eivind
Buene, Eivind
Bull, Ole
Bøhern/Åserud/Westby
Elling, Catharinus
Flem, Kjell
Gjertsen, Ruben S.
Grenager, Lene
Grieg, E./Söderlind, R.
Grieg, Edv./Tveitt, Geirr
Groven, Eivind
Gupta, Rolf
Gupta, Rolf
Habbestad, Kjell
Hagen, Lars Petter
Hagen, Lars Petter
Hagen, Lars Petter
Hagen, Lars Petter
Hagen, Lars Petter
Hall, Pauline
Halvorsen, Leif
Hovland, Egil
Husby, Kaare D.
Hvoslef, Ketil
Iberg, Helge
Iberg, Helge
Iberg, Helge
Iberg, Helge
Iberg, Helge
Iberg, Helge
Iberg, Helge
Iberg, Helge
Jansen, Sigurd
Johnson, Geir
Kleiberg, Ståle
Kleiberg, Ståle
Kruse, Bjørn
Matre, Ørjan
Matre, Ørjan
Mikalsen, Jan Erik
Mortensen, Finn
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Nordheim, Arne
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= urfremføring

CONCERTO FOR TUBA AND ORCHESTRA
STILL TALKING TO MYSELF II
CLOUD OF UNKNOWING
CONTORTIONS III A
CHASE version for string orchestra
CHASE version for string orchestra
GRADER AV HVITT (utdrag)
GRIEGS AKKORD
IRRGANGER
FIRE THE ROYALWORKS!
KONTRAPUNKT I GRUKKEDALEN
SERENADE FOR STRYKEORKESTER
JULEMUSIKK (9 arr.)
BEGINNINGS
MINIATURES FOR ENSEMBLE (Nr. 1: Fall)
ERINDRINGER FRA HAVANNA
SVALBARDTEMA (fra Orions belte)
KONSERTSTYKKE for fløite med orkester
SOLAR WIND
GAMELAN TERRAINS
STEAL, STOLE, STOLEN
SECHS DEUTSCHE LIEDER (utdrag)
BALLADE (utdrag)
FALDAFEYKIR (3. sats: Sevle’en, halling)
CHIAROSCURO
CHIAROSCURO
AVE MARIA
KUNSTNERENS FORTVILELSE …….
NORSKE ARKIVER
SØRGEMARSJ OVER EDVARD GRIEG
TO ZEITBLOM
TVEITT-FRAGMENTER
CIRKUSBILLEDER (versjon for stort orkester)
MARKENS GRØDE - MUSIKK TIL FILMEN
FANGE OG FRI (utdrag: Bli hos oss)
MÖBIUS’ BAND II
EIN TRAUMSPIEL
BANQUET AT TAO’S PAVILION
BANQUET AT TAO’S PAVILION
LE SOIR D’AUTOMNE
LE SOIR D’AUTOMNE
LOTUS PLUCKING SONG
LOTUS PLUCKING SONG
TALE OF SORROWFUL SONG
TALE OF SORROWFUL SONG (2011-utgave)
KNUT GRIBB VERSUS OLGA BARKOWA
BYGDIN
DAVID AND BATHSHEBA
REQUIEM for victims of nazi persecution
OUVERTURE FOR ORCHESTRA
ATEM
HOFFENTLICH MUSSTEN SIE…….
PARTS
PEZZO ORCHESTRALE
AN DEN LANGEN LÜSSEN
AND DEN LANGEN LÜSSEN
BURY MY HEART AT KATNOSA
FIERCE KENTUCKY MOTHERS OF DOOM
GIRASCOPE
SNOWBLIND
SUNBURST
VENIT REX

Pleven Filh. Ork./Eirik Gjerdevik, solist/Bjørn Breistein, dir. (+ CD-innspilling i Bulgaria)
Stavanger Symfoniorkester/Kjersti Dalhe, solist/Thomas Søndergård, dir.
Arctic Sinfonietta/Thomas Rimul, dir.
KNNM / Marius Hesby, solist/Ingar Bergby, dir./Sandefjord, Larvik, Nøtterøy, Horten
Harald Hårfagre Kammerorkester/Lars-Erik ter Jung, dir. (Haugesund)
TrondheimSolistene/Øyvind Gimse, dir./St. Paul’s Hall, Huddersfield Contemporary Festival
Kringkastingsorkesteret/Magnus Loddgard, dir. (Nasjonalteatret)
Kristiansand Symfoniorkester
Oslo Sinfonietta/Haldis Rønning, dir. (Oslo Kammermusikkfestival)
Kgl. Norske marines Musikkorps/Ingar Bergby, dir.
Nord-Østerdal Symfoniorkester/Tormod Knapp, dir.
Minsk Kammerorkester/Tor Brevik, dir., Ski Nye Kirke
KORK/solister/dir./Julekonsert på Slottet (TV-opptak)
Tromsø kulturskole/Barents Youth Symphony Orchestra/Thomas Rimul, dir.
Kringkastingsorkesteret/Nick Davies, dir. (3 fremf.: Lørenskog, Oslo)
DalaSinfoniettan/Arve Tellefsen, solist/Bjarte Engeset, dir., Festspillene i Bergen
Kringkastingsorkesteret/Magnus Loddgard, dir. (Nasjonalteatret)
Sør-Trøndelag Orkesterforening/Tormod Knapp, dir. (Ny digital utgave ved Audun S. Jonassen)
Ålesund Kammersolister/Ai-Ling Chiu, leder
Nordic Music Days 2011/Caput Ensemble/Snorri Sigfus Birgisson, dir. Reykjavik, Island
Tokyo University of the Arts/Ensemble Kochi (East Wind)/Isao Matsushita/Performing Arts Center
National Gallery of Art Orchestra/Jessica Jones (s)/Bjarte Engeset, dir./Washington DC
Musikk i Dalarna/DalaSinfoniettan/Bjarte Engeset, dir. (Rättvik, Sverige)
Kristiansand Symfoniorkester/Rolf Gupta, dir.
Kristiansand Symfoniorkester/Rolf Gupta, dir. (4 fremf.)
Oslo Filharmoniske Orkester/Rolf Gupta, dir. (5 skolekonserter)
NMH/Minsk Kammerork./Lars N. Birkeland, solist/Per Sigmund Thorp, dir., Lindemansalen, NMH
Oslo Filharmoniske Orkester
Oslo Filharmoniske Orkester
Oslo Filharmoniske Orkester
SWR Sinfonieorchester/Gjermund Larsen, solist/François-Xavier Roth, dir., Donaueschinger Musiktage (EBU)

Oslo Filharmoniske Orkester
Oslo Filharmoniske Orkester/Peter Szilvay, dir./Universitetets Aula, Oslo
Romerike Sinfonietta (4 fremf.: Ullensaker, Lillestrøm, Strømmen, Nittedal)
Kristiansand Symfoniorkester/Alf Årdal, dir. (Kirkefestspillene i Kristiansand)
Musikkonservatoriets Sinfonietta/Nordlysfestivalen
Bergen Filharmoniske Orkester/Eivind Gullberg Jensen, dir. (2 fremf.)
Det Norske Kammerorkester/Christian Eggen, dir. (Ultima-festivalen)
Det Norske Kammerorkester/Peter Szilvay, dir., Skien, Ibsen-huset
Det Norske Kammerorkester/Christian Eggen, dir. (Ultima-festivalen)
Det Norske Kammerorkester/Peter Szilvay, dir., Skien, Ibsen-huset
Det Norske Kammerorkester/Christian Eggen, dir. (Ultima-festivalen)
Det Norske Kammerorkester/Peter Szilvay, dir., Skien, Ibsen-huset
Det Norske Kammerorkester/Christian Eggen, dir. (Ultima-festivalen)
Det Norske Kammerorkester/Peter Szilvay, dir., Skien, Ibsen-huset
Kringkastingsorkesteret/Nick Davies, dir./jubileumskonsert for NOPA
Forsvarets Musikkorps Vestlandet/Christian Lindberg, dir., Logen, Bergen
Trondheim Symfoniorkester/kor og solister/Tonu Kaljuste, dir.
Münchner Domkor & -orchester/Lucia Hilz, dir., München Liebfrauendom
Den Norske Opera & Ballett/Eivind Gullberg Jensen, dir. (Oslo, ”Dronning Sonja-kurransen”)
Nordic Music Days 2011/Caput Ensemble/Snorri Sigfus Birgisson, dir. Reykjavik, Island
Oslo Sinfonietta/Renato Rivolta, dir. (Ultima-festivalen)
Orkester Norden/Rolf Gupta, dir. (2 fremf.: Kristiansand, Berlin)
Münchner Rundfunkorchester/Terje Mikkelsen, dir./CD-innspilling, München (Simax)
Forsvarets Musikkorps Nord-Norge/Nordic Voices/Peter Szilvay, dir./Ilios-og Nordlys-festivalen
Forsvarets Musikkorps Vestlandet/Nordic Voices/Peter Szilvay, dir., Korskirken, Bergen
Kringkastingsorkesteret/T. Kjekstad, solist/T. Rimul, dir./CD-innspilling (Simax)
Kringkastingsorkesteret/S. Riise & M. Hesby, solister/Thomas Rimul, dir./CD-innspilling (Simax)
Forsvarets Musikkorps Vestlandet/Peter Szilvay, dir., Korskirken, Bergen
Tokyo University of the Arts/Ensemble Kochi (East Wind)/Isao Matsushita/Performing Arts Center
Kringkastingsorkesteret/M. Loddgard, solist/T. Rimul, dir./CD-innspilling (Simax)
Bergen Filharmoniske Orkester/Baldur Brönniman, dir. (Festspillene i Bergen)

Ore, Cecilie
FUTURUM EXACTUM
Paulsen, Anniken
CIRCLE OF LIFE
Paus, Marcus
TRIPLE CONCERTO for vl, vla, vcl & orchestra
Persen, John
ORKESTERVERK II
Plau, Arild
KONSERT FOR TUBA OG STRYKERE
Plau, Arild
KONSERT FOR TUBA OG STRYKERE
Ratkje, Maja SK
CONCERTO FOR VOICE (MOODS III B)
Ratkje, Maja SK
EIN HÄPPCHEN NOCH
Rypdal, Terje
DANGER ZONE
Storbekken, E./Brevik, T. FESTINTRADE
Sunde, Helge H.
CHARADE
Söderlind, Ragnar
ET NORDISK REQUIEM
Söderlind, Ragnar
I CANCELLIRAADENS DAGE (opera)
Söderlind, Ragnar
INTERNATIONAL RHAPSODY, OP 17A
Thommessen, O. A.
SMYKKE ELLER SAGA
Thommessen, O. A.
TO INSTRUMENTALE MADRIGALER
Thommessen, Olav A.
RASKE SKYER
Thoresen, Lasse
KVATERNITET
Tveitt, Geirr
TRI FJORDAR (Hardingfele-konsert)
Tveitt, Geirr
TRI FJORDAR (Hardingfele-konsert, utdrag)
Tveitt, Geirr/Husby, KD. FRAO HUNDRAD HARDINGTONAR
Vaage, Knut
1 MOMENT
Vaage, Knut
KAMMERKOMMENTAR II
Vaage, Knut
MYLDER 2
Vaage, Knut
MYLDER
Vaage, Knut
ODYSSÉ
Wallin, Rolf/Molvær, N.P. GLACIAL SPEED
Øian, Johan
FESTMARSJ
Åm, Magnar
KREPSENS OMVENDING
Ånesen, Arnt Håkon
A ENTRADA DE QUETZALCOATL
Ånesen, Arnt Håkon
HISTORICISM

AVANTI!/Art Factory, Porvoo (Summer Sounds Festival)
Det Norske Blåseensemble i samarb. m. E6 medieverksted
Kristiansund Symfoniorkester/Lars-Erik ter Jung, dir., Festiviteten, Kristiansund
Kringkastingsorkesteret/Pascal Rophé, dir. (Ultima-festivalen)
Daniel Míguez de Luca, Montreal
Royal College of Music, London/Edward Hallinan, solist
AVANTI!/Maja Ratkje, solist/Art Factory, Porvoo (Summer Sounds Festival)
Trondheim Sinfonietta/Byscenen, Trondheim
Kgl. Norske marines Musikkorps/Rypdal-band,m.fl., Vestfold-festspillene
Nord-Østerdal Symfoniorkester/Tormod Knapp, dir.
Universitetet i Tromsø
Oslo Domkor/KORK/Peter Szilvay, dir./Pauli kor/solister, Oslo Domkirke
RingsakerOperaen (8 fremføringer)
Roma Tre Orchestra/Pietro Mianiti, dir./Roma, Teatro Palladium
Trondheim Symfoniorkester/Tor Espen Aspaas, solist/Arvid Engegård, dir.
Tokyo University of the Arts/Ensemble Kochi (East Wind)/Isao Matsushita/Performing Arts Center
Telemark Kammerorkester/POING/Lars-Erik ter Jung, dir. (Ultima-festivalen)
BIT 20 Ensemble/Baldur Brönnimann, dir. (Bergen)
Minnesota Orchestra/Ragnhild Hemsing, solist/Andrew Litton, dir. (Minneapolis, USA)
Bergen Filh. Orkester/Ragnhild Hemsing, solist/Torodd Wigum, dir.
Arctic Sinfonietta/Thomas Rimul, dir.
BIT 20 Ensemble/Baldur Brönnimann, dir. (Rosendal Baroni)
Bergen Unge Kammerorkester/Tone Birkeland, dir., Domkirken i Bergen
Kringkastingsorkesteret/Thomas Søndergård, dir. (Oslo)
Kringkastingsorkesteret/Thomas Søndergård, dir. (Oslo)
BIT 20 Ensemble/Baldur Brönnimann, dir. (Rosendal Baroni og Bergen)
Kringkastingsorkesteret/NP Molvær/Christian Eggen, dir. (Oslo Jazzfestival)
Nord-Østerdal Symfoniorkester/Tormod Knapp, dir.
Ålesund Symfoniorkester/Geir Draugsvoll, solist/Helge Haukås, dir., Ålesund
Musikkonservatoriets Sinfonietta/Nordlysfestivalen
Oslo Sinfonietta/Haldis Rønning, dir. (Oslo Kammermusikkfestival)

Stemmeutskrift
Produksjon av notemateriale til planlagte fremføringer - 34 verk for orkester/større ensembler.
Adderley, Mark
Adderley, Mark
Asheim, Nils Henrik
Bauck, Martin Rane
Berg, Olav
Buene, Eivind
Hagen, Lars Petter
Hagen, Lars Petter
Hagen, Lars Petter
Iberg, Helge
Iberg, Helge
Iberg, Helge
Iberg, Helge
Johnson, Geir
Matre, Ørjan
Matre, Ørjan
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Ness, Jon Øivind
Paulsen, Anniken
Paus, Marcus
Ratkje, Maja SK
Rypdal, Terje
Skjelbred, Bjørn
Söderlind, Ragnar
Söderlind, Ragnar
Thommessen, Olav A.
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Vaage, Knut
Wallin, Rolf/Molvær, Nils Petter
Åm, Magnar

Contortions III A (for Kgl. Norske Marines Musikkorps)
Still talking to myself II - Concerto for solo oboe and symphony orchestra (for Stavanger Symfoniorkester)
Time to be silent, time to speak – for choir and string orchestra (til innvielsen av Kilden Teater- og konserthus)
Irrganger (Oslo Sinfonietta, Oslo Kammermusikkfestival)
Fire the Royalworks! (for Kgl. Norske Marines Musikkorps)
Julemusikk (for KORK – julekonsert på Det kgl. Slott)
Kunstnerens fortvilelse foran de antikke fragmenters storhet (for Oslo-Filharmonien)
Sørgemarsj over Edvard Grieg (for Oslo-Filharmonien)
To Zeitblom - 0for hardingfele og symfoniorkester (for SWR Sinfonieorchester, Donaueschinger Musiktage)
Banquet at Tao’s Pavilion - for chamber orchestra, violin, piano and two singers (for Det Norske Kammerorkester, Ultima-festivalen)
Le soir d’automne - Music for two singers, alto flute, violin and chamber orchestra (for Det Norske Kammerorkester, Ultima-festivalen)
Lotus Plucking Song - for piano and chamber orchestra (for Det Norske Kammerorkester, Ultima-festivalen)
Tale of sorrowful song - for violin, chamber orhestra and two singers (for Det Norske Kammerorkester, Ultima-festivalen)
Bygdin (for Forsvarets Musikkorps Vestlandet)
”Hoffentlich mussten Sie an der Grenze nicht lange warten” (Oslo Sinfonietta, Ultima)
Resurgence (for Kristiansand Symfoniorkester)
Bogey Thresher (for Nordnorsk Opera og Symfoniorkester)
Girascope (for Forsvarets Musikkorps Vestlandet)
Retriedweird (for Bodø Sinfonietta)
Swan’s Foetus (for Oslo-Filharmonien)
Circle of Life (for E6 mediaverksted/Det Norske Blåseensemble)
Trippel Concerto - for violin, viola, cello & orchestra (for Kristiansund Symfoniorkester)
Ein Häppchen noch – mezzosopr., resitasjon og ensemble (for Trondheim Sinfonietta/Byscenen Trondheim)
Danger Zone (Kgl. Norske marines Musikkorps/Rypdal-band,m.fl, Vestfold-festspillene)
Echoes of times lost (for Musikkhøgskolens sinfonietta)
Et nordisk requiem – for sangsoliser, kor og orkester (for Oslo Domkor, KORK)
I Cancellirådens dage (helaftens opera for RingsakerOperaen)
Raske skyer (for Telemark Kammerorkester med Poing)
Kammerkommentar II (Bergen Unge Kammerorkester)
Khairos (helaftens opera for Den Norske Opera & Ballett) KLAVERUTTOG
Mylder (for Kringkastingsorkesteret)
Mylder 2 (for Kringkastingsorkesteret)
Glacial Speed (Molvær/KORK/Oslo Jazzfestival)
Krepsens omvending - akkordeon og symfoniorkester (for Ålesund Symfoniorkester)
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Kunnskapsformidling
MICs seminarserie er et viktig kontaktpunkt mot bransje, utøvere, komponister og
forskningsmiljøer. I 2011 var det et særlig
tett samarbeid med Institutt for musikkvitenskap, UiO. Gratisseminarene satte søkelys på
temaer som digital musikkteknologi, kjønnsbalanse, musikkinformasjon og promotering,
sangtradisjon og populærmusikkinnsamling.

Musikk og Maskiner
(03.02.2011)

I samarbeid med Universitetet i Oslo arrangerte MIC halvdagsseminaret ”Musikk og
Maskiner”. Hvilke muligheter og begrensninger ligger i den nye digitale musikkteknologien? Hvordan har de digitale verktøyene
forandret det rytmiske og klanglige uttrykket
i såkalt groove-basert eller rytmisk musikk?
Hvordan har forholdet mellom framføring og
komposisjon endret seg med den nye teknologien? Disse spørsmålene var viktige temaer
i boka “Musical Rhythm in the Age of Digital
Reproduction”, redigert av Anne Danielsen,
som kom ut på forlaget Ashgate. Boka sprang
ut av det femårige forskningsprosjektet
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“Rhythm in the Age of Digital Reproduction”,
finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet i Oslo.
På seminaret belyste Guttorm Andreasen
(DJ 99, Wasabi), Tone Åse (Trondheim Voices, Kvitretten m.m.), Trond Engum (The
3rd and the Mortal), Tellef Kvifte , Hans T.
Zeiner-Henriksen og Anne Danielsen de digitale musikkverktøyenes nedslag i det rytmiske og improviserte musikkfeltet gjennom
egne kunstneriske innslag, kommentarer og
diskusjon.

Populærmusikk og kjønn
(16.03.2011)

I samarbeid med Institutt for musikkvitenskap
ved Universitetet i Oslo arrangerte MIC et
internasjonalt seminar om temaet populærmusikk og kjønn basert på forskningsprosjektet ”Popular Music and Gender in a Transcultural Context”:
“How is music represented by gender in
a mobile cultural context? What does the
representation of music in multimedia tell us

about ourselves? Why are gender roles still so
conservative in the wake of 40 years of feminism? And how does music tell us who we are
and who we are not?
The newly started research project Popular
Music and Gender in a Transcultural Context
seeks to answer these questions. It will critically examine a range of case studies from
Norwegian everyday musical life as well as
other countries within and outside Europe.
The project considers the audiovisual representation of music as a dominant facet of cultural expression through the channels of art,
television, commercials, Internet, music videos and digital games. The project is funded
by the Research Council of Norway and the
University of Oslo.”
De som deltok var professor Stan Hawkins
(UiO), professor Susan McClary (UCLA),
Mats Johansson (UiO), Birgitte Sandve (UiO),
Jon Mikke Ålvik (UiO), Associate Professor
Jacqueline Warwick (Dalhousie University),
Hege Duckert, kulturredaktør i NRK, samt
sangeren Unni Løvlid.

That’s it! – seminar om Willy B
(17.03.2011)

Nasjonalbiblioteket og MIC inviterte til et lite
seminar om samleren og kulturarkeologen
Willy B i anledning åpningen av Nasjonalbibliotekets miniutstilling ”Juveler fra B-kulturens skattkammer – Rockeplakater, flyveblader og pulp fiction fra Willy Bs samling” som
åpnet samme dag.
Forfatteren, journalisten og musikeren Willy Bakken (1951-2010), best kjent under
pseudonymet Willy B, fungerte i flere tiår
som norsk populær- og undergrunnskulturs
fremste samler og historiker. Ved et mangeårig idealistisk arbeid klarte han å sikre store
mengder kulturhistorisk viktig materiale for
ettertiden. Willy B skrev dertil et stort antall
bøker, hefter, fanziner og artikler om alt fra
norsk rocks historie til cowboyenes inntog i
norske barnebøker. Som musiker og gitarist
hadde Willy B en tidvis utagerende og særegen spillestil, best kjent gjennom bandene
Crawdaddy Simone og The Willy B Review.

Gjennom dette seminaret ønsket vi å kaste lys
over ulike aspekter ved Willy Bs mangfoldige
pionérvirke innen det norske populærkulturfeltet. Richard Gjems og Trond Haugen fra
Nasjonalbiblioteket snakket om utstillingen,
Henning Olsen om samleren Willy B, Dagbladets Fredrik Wandrup om litteraturhistorikeren Willy B, Arvid Skancke-Knutsen om
musikkjournalisten Willy B og Anette Ræstad
om musikeren Willy B. Seminaret ble etterfulgt av utstillingsåpning i mediateket på NB.

Seminar: Bel Canto (22.08.2011)

I samarbeid med Dronning Sonja Internasjonal Musikkonkurranse var MIC vertskap
for et foredrag Svein Bjørkøy hadde om Bel
Canto og dens påvirkning av norsk sangtradisjon. Vi fikk høre unike historiske opptak med
norske sangere.

Musikkstudenter
– miniseminar (11.10.2011)

På oppfordring fra Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, arrangerte
MIC miniseminar for 40 studenter. Aslak Oppebøen fra MIC og Pål Dimmen
fra MEN holdt innlegg om arbeidet med
informasjon, promotering og markedsføring
av norsk musikk, nasjonalt og internasjonalt.

Klassisk vennepunkt
(22.02. & 11.04. 2011)

Oslos nye fag- og venneforum for musikk,
Klassisk Vennepunkt hadde i samarbeid med
MIC to seminarer i 2011. Temaene for forumet var ‘LULU’ og Den annen wienerskole,
samt dirigenten Andrew Manze som snakket
om J S Bach og Mattheuspasjonen.
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Innvilgede midler i kroner
"Reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet"
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Harrys Gym (Harrys Gym)
SXSW i USA og turné i Europa, mars 2011.
15 000 kroner

Støtteordninger:
Interessen for tilskuddsordningene som administreres av MIC, på vegne av Utenriksdepartementet, er stor. Statistikken viser jevn
økning i antall søkere og søknadsbeløp fra
2002, da MIC overtok ordningen, og frem til
2011. Det ble totalt behandlet 677 søknader
av fagutvalget, hvorav 303 prosjekter ble
innvilget støtte i 2011. Til sammen fordelte
fagutvalget kr 3.317.100 til “offentlige konserter i utlandet” og kr 676.000 til “kulturutveksling med land i sør”.
Alle sjangere var godt representert ved både
søknader og tildelinger. Ved alle tildelingsrundene var det flere støtteverdige prosjekter
som ikke fikk midler, og de søkerne som mottok støtte fikk gjennomgående langt lavere
beløp enn det de hadde søkt om.
Det er meget stor spredning i hvilke land det
ble søkt om midler til. Men vi ser en tendens
til at søknader til Europa vokser, og da særlig Tyskland, Nederland, Frankrike og Belgia.
De største beløpene går til store turnéer, der
artistene kan vise til progresjon i sin konsertvirksomhet.
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Noen prosjekter som fikk støtte
i 2011:

Her er utdrag fra rapporter levert i etterkant
av gjennomførte prosjekter.
Kvelertak fortsatte sin turnevirksomhet i
Europa og mottok til sammen 60.000 kroner
i 2011. 30.000 kroner gikk med til en supportturné med Comeback Kid, Ghost inside
og Social Suicide. Etter å ha spilt på stort
sett alle rockefestivaler rundt om i Europa
var Kvelertak nå endelig klar for deres første headlinerturné i Europa. De neste 30.000
ble tildelt nettopp dette, der Kvelertak håndplukket Toxic Holocaust, Trap Them, Doomriders og Wolves Like Us til å bli med.
Insense gjennomførte 20 konserter som
supportband for In Flames gjennom ni land
fra 14. november til 9. desember 2011. Konsertene var veldig vellykket. På tross av tidlig
konsertstart var det mellom 500 og 3000 besøkende hver kveld når Insense spilte. Turneen ble støttet med kr. 40.000. De har allerede
merket økt interesse for bandet, og det ser ut
som en ny europaturné blir booket som effekt
av denne turen.

6. til 22.august gjennomførte Moddi en av
sine Europaturneer i 2011. Med 8 konserter
i UK og Sentral-Europa. Flere av konsertene
var i regi av større festivaler og Moddi ble
meget godt mottatt og knyttet til seg mange
nye fans og flere viktige kontakter innen media. Turneen ble støttet med 30.000 kroner.
Team Me fikk 25.000 kroner i støtte til turneaktivitet i USA og Europa. Det ble totalt 16
konserter. Konsertene var godt besøkt med
over 200 besøkende i snitt pr konsert. Debutalbumet To The Treetops! ble sluppet i forkant av turneene i Europa, UK og USA og har
mottatt strålende kritikker. Andre milepæler
har vært 1. plass på collegelisten i Tyskland,
4 uker på rad, albumet gikk rett inn på 122.
plass på den amerikanske collegelisten CMJ
top 200, og bandet har spilt live på BBC2 med
800.000 lyttere og Radio Eins med 3.5 millioner lyttere.
Turneen i USA var deres første satsning mot
det amerikanske markedet og konsertene
var godt besøkt, med flere fulle hus på SXSW
blant annet. De har nå sikret seg bookingavtale i USA med Pinnacle Entertainment som

Majorstuen (Majorstuen)
Womad i England, juni 2011. 10 000 kroner

Susanna, Pål Hausken, Helge Sten, Jo Berger Myhre (Susanna K. Wallumrød)
Europaturné og support for Bonnie Prince Billy, januar og høst 2012.
30 000 kroner

Nordic Voices (Nordic Voices)
Turné, Canada og Spania, august 2012.
30 000 kroner

representer artister som Robyn og Keane.
I etterkant har de fått mange tilbud fra festivaler og klubber. Turneen vakte interesse
hos endel større plateselskap, som de nå er
i forhandlinger med. Denne runden har vært
svært viktig for å bygge videre på det profesjonelle grunnlaget for Team Me både i Norge
og Internasjonalt.
De følger opp utenlandssatsningen i 2012
med turne i UK, samt enkeltstående konserter i Japan og europeiske hovedstader som
Paris, Amsterdam og Berlin, ca 10 utenlandske festivaler i hele Europa, samt en 6-8 ukers
Europaturné høsten 2012.
Norske artister på AngelicA, Festival Internazionale di Musica, Bologna, ble støttet med
35.000 kroner. Den prestisjetunge festivalen
hadde i 2011 invitert Maja Solveig Kjelstrup
Ratkje, Dans les Arbres, Christian Wallumrød, Ivar Grydeland , Ingar Zach, Paal Nilssen-Love, KOBOKU SENJÛ, Eivind Nordset
Lønning, Espen Reinertsen, Martin Taxt,
Lasse Marhaug, Gjermund Larsen, Tanja Orning, Per Oddvar Johansen, Huntsville, Tonny
Kluften, Anders Aasebøe og POING.

Majorstuen fikk 10.000 kroner for å reise
til Womad i England, juni 2011. Womad er
en av verdens største utefestivaler i verdensmusikk-sjangeren. Helprofft opplegg og særs
gode spilleforhold. De spilte på scenen til
BBC 3 som har bygd opp et godt renomé på
festivalen. Det var rundt 2000 publikummere. Utdrag fra konserten ble sendt på BBC 3
samme kveld og så en lengre del fra konserten
i september. Jobben førte til invitasjon til en
festival i 2012.
Etter stor musikalsk suksess og gode anmeldelser fra kritikere etter forrige turné i USA
og Canada, valgte Jaga Jazzist å gjennomføre en ny turne nettopp der sommeren 2011.
Turneen bestod av flere festivaler og viktige
spillesteder både i USA og Canada. De spilte i
snitt for ikke mindre enn 200 publikummere
og opp i mot 5000 på de største festivalene.
Turneen ble støttet med 20.000 kroner fra
MIC. De gjorde mye presse i både Canada og
USA i løpet av turneen og tilbakemeldingene
fra plateselskap, booking agent, spillesteder,
presse, distributører og publikum har vært
overveldende.

Av gode prosjekter innenfor “kulturutveksling
med land i Sør” kan vi trekke frem Festivalen
On the Edge of Wrong. Festivalen, som nå
er i sitt syvende år, er godt etablert og i stadig utvikling. Den er blitt et knutepunkt for
norsk – sørafrikansk samarbeid. Festivalen ble
innvilget kr. 70.000 for 2011.
Alle søknader behandles av et fagutvalg. I
2011 bestod dette fagutvalget av:
•

Ola K. Berge
Claes Olsen
Erika Bertelsen
Maja Ratkje

•

Martin Revheim frem til 01.10 og
Kristin Danielsen fra 01.10
- fagutvalgets leder

•

Sverre Lunde
- møter som observatør for UD.
Jan Gerhard Lassen
- møter som observatør for UD.

15

SISU slagverksensemble holder konsert på Parkteatret i Oslo vinteren 2011, med studenter og lærere fra konservatoriet i Ho Chi Minh byen. To lærer og to studenter var på
utveksling i Norge i tre uker, øvet og turnerte med SISU.

Transposition
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.
Den overordnede målsettingen for Transposition er å øke kvaliteten og profesjonaliteten
hos samarbeidspartnerne, og bidra til å bygge
kompetanse, både musikalsk, teknisk og administrativt. Programmet er forankret i den
europeiske, klassiske musikktradisjonen. Fra
2010 er også etnomusikalske perspektiver
inkludert.
Transposition er støttet av Utenriksdepartementet. Transpositions administrasjon rapporterer til MIC Norsk musikkinformasjons
direktør og styre, og den konglige norske ambassaden i Hanoi.

Høydepunkter fra 2011

To høydepunkter peker seg ut i Ho Chi Minh
byen -orkesterkonserten med Terje Mikkel-
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sen som dirigent, med musikere fra TrondheimSolistene og Forsvarets Musikk, i mars.
Programmet var Mussorgsky: Pictures at an
Exhibition.
I november ble Nøtteknekkeren satt opp,
med scenografi, kostymer og koreografi av
norske Johanne Jakhelln. Dette var den første, helaftens ballettforestilling som er satt
opp i Ho Chi Minh. Tre utsolgte hus og stor
begeistring førte til at forestillingen settes
opp igjen i 2012.

I Hanoi:

Markeringen av 40-årsjubileet for de diplomatiske forbindelsene mellom Vietnam og
Norge i november resulterte i en fantastisk
konsert med solistene Nhi og Ludvig på 13
år, som spilte Bachs konsert for to fioliner og
orkester for to fullsatte hus i Hanoi Opera.
I 2011 var det også et styrket fokus på utveksling til Norge. Seks lærere fra akademiet i
Hanoi, samt fire blåsere fra Vietnam National
Symphony Orchestra var i Norge på studieopphold hos hhv Barratt Dues Musikkinstitutt
og Forsvarets Musikk. To lærere og to studenter ved slagverkslinjen på konservatoriet i Ho

Chi Minh byen arbeidet med SISU slagverksensemble og to unge dirigenter fikk videreutdanning og dirigenterfaring blant annet hos
Forsvarets Musikk. To unge fiolintalenter fra
akademiet i Hanoi deltok på Sommersymfonien i Valdres og fikk undervisning ved Barratt
Due Musikkinstitutt. I tillegg ble den første
vietnamesiske studenten tatt opp ved Barratt
Due Musikkinstitutt, den 18 år gamle fiolinisten Minh, tidligere elev ved akademiet i
Hanoi.

Iamic
Det internasjonale nettverket 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.
Frank J. Oteri fra MIC i New York og Jonathan Grimes fra irsk MIC var på utveksling til
MIC en uke i oktober. Fokus for deres ønske
om å besøke MIC var å lære mer om MICs
hjemmesider, kontorkonserten, UDs reisestøtteordninger, ballade.no og hvordan MIC
formidler komponert musikk. Utvekslingsprogrammet er støttet av EU og har pågått
siden 2008. MICs Margrethe Bue var i samme
periode på utvekslingsbesøk på skotsk MIC.
Det bilaterale aspektet i disse utvekslingsprogrammene er av stor nytte både for de besøkende og for vertskapet.

Ballade
Ballade.no er det mest synlige av MICs prosjekter. Hver ukedag besøker mellom 2000 og
3000 lesere siden for å oppdateres på nyheter
og debatter fra det profesjonelle norske musikklivet.
Ballade har vært til stede på flere arrangementer og festivaler i løpet av året. Deltakelse på
bransjearrangement som for eksempel Trondheim Calling, by:Larm, Nordic Music Week
og Sørveiv er viktig for å være oppdatert på
det som skjer i musikkmiljøene rundt om
i landet, og kontakter knyttet på disse reisene har vært avgjørende for at Ballade har
vært toneangivende i for eksempel dekningen
av uenigheten rundt verdien av de rytmiske
kompetansenettverkene.
Ballades funksjon som debatt- og diskusjonsflate vises igjen i det at flere av de mest leste
tekstene gjerne kommer direkte fra utøvere
selv. For eksempel klarte Eldbjørg Raknes
med sitt selverklærte «hyl» å formulere noe
mange tydeligvis gikk og tenkte på, og innlegget ble starten på en debatt om byråkratiseringen av musikklivet. Når Knut Schreiner
skrev om hva som skulle til for å være «stor
i utlandet», ble det også godt lest av mange.

Nordmic
Musikksommeren ble preget av Ballades saker
om «festivalskatten», der det kom frem at
skatteetaten helst ville kreve inn skatt fra de
som hadde jobbet som frivillige på festivaler.
Saken ble sitert og fulgt opp av aviser over
hele landet.
Mot slutten av 2010 ble Ballades redaksjon
redusert fra tre til to fast ansatte, samtidig
som frilansbudsjettet ble økt. 2011 ble det
første fulle året med disse rammebetingelsene. Overgangen har vært med å prege arbeidsoppgavene til redaktør, som nå bruker
mer av sin tid på redigering og innhenting av
tekster. Samtidig har dette bidratt til å få inn
flere nye stemmer og skribenter, og vært med
på å opprettholde bredde i dekningen av de
mange fagfelt og sjangere i den norske musikkfloraen.

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.
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. Fra 2009 til 2011 hadde
man en felles stand på Music China i Shanghai,
et samarbeid som vil fortsette i tre år til, forutsatt støtte fra Nordisk Kulturfond.
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Styrets årsberetning 2011
Formalia/regnskap

Etter styrets oppfatning gir det framlagte
årsregnskap, med tilhørende noter, fyllestgjørende og riktig informasjon om driften av
stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon i
2011 og for stillingen pr 31.12.11.

Ragnar Bjerkreim, medlem
Anniken Paulsen, varamedlem
NKF - Norsk komponistforening
Asbjørn Schaathun, medlem
Hege Imerslund, varamedlem

MIC Norsk musikkinformasjon har som formål å arbeide for økt bruk av norsk musikk i
inn- og utland, gjennom

Rikskonsertene
Åse Kleveland, medlem
Thorstein Granly, varamedlem

-aktivt informere om og profilere kvalitetene
i det profesjonelle musikklivet (komponister, utøvere og andre aktører), uavhengig av
sjangertilhørighet og kunstnerisk /estetisk
ståsted.

Ansattes representant
Karoline Røed Tønnesen, medlem
Tomas Lauvland Petersen, varamedlem

-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 2011 viser et positivt resultat
på kr 180 054 som overføres til annen egenkapital.
I 2011 hadde MIC følgende styre sammensetning:
Styreleder
Svein Skarheim, Universitetsforlaget
FONO
– Foreningen norske plateselskaper
Larry Bringsjord, medlem
Erling Andersen, varamedlem
MFO - Musikernes fellesorganisasjon
Renée Rasmussen, medlem
Hans Ole Rian, varamedlem
NOPA – Foreningen norske
komponister og tekstforfattere
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Det ble avholdt fem styremøter i 2011
hvorav styret behandlet 32 saker. Budsjettsøknad om driftsmidler for 2011 ble sendt
Kulturdepartementet innen fristen 1. mars.
MIC var i 2011 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. MIC har også i 2011
administrert Transposition.
Ved utgangen av året sysselsatte Stiftelsen
MIC 13 årsverk, alle i 100 % stilling. En av
stillingene er tilknyttet Transposition som
prosjektkoordinator. I tillegg har MIC i 2011
hatt en person på engasjement i 20 % stilling
som redaktør for nettsiden ”samarbeidsweb”
for musikkfeltet for de norske aktørene som
arbeider med bistandsprosjekter i ”Land i
Sør”. Prosjektet og engasjementet er finansiert med midler fra UD.
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 grun-

net kjønn. Kjønnsfordelingen pr 31.12.2011
er 8 kvinner og 5 menn. Engasjementet i 20
% stilling er ikke inkludert i nevnte tall. Ny
direktør ble ansatt 8. september.
Etter styrets vurdering er arbeidsmiljøet
i stiftelsen godt. MIC fører, i henhold til
gjeldende regler, oversikt over sykefraværet
blant de ansatte.
Sykefravær 2011 er totalt 7,6 % hvorav 2,3
% skyldes egenmeldt eller barns sykdom.
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 2010
og til 2012), dvs at overnevnte tall er reelt
sykefravær i forhold til mulige arbeidsdager i
MIC for 2011.
Styret konstaterer at MICs satsinger er gjennomført på en god måte i 2011. Stiftelsen
har pr. 31.12.2011 en grunnkapital på
100 000 og en samlet egenkapital på kr
1 300 170. Etter styrets vurdering er forutsetningen om fortsatt drift til stede, og
regnskapet for 2011 er satt opp under denne
forutsetning. Stiftelsen har ikke hatt utgifter
til forskning og utvikling i næringsøyemed i
2011. Virksomheten forurenser ikke det ytre
miljø.
Styret takker samtlige bidragsytere, samarbeidspartnere og ansatte for deres innsats og
engasjement for MIC i løpet av 2011.
Oslo, 29. februar 2012
Styret i Stiftelsen
MIC Norsk musikkinformasjon

Svein Skarheim
Styreleder

Renée Rasmussen
Styremedlem

Asbjørn Schaathun
Styremedlem

Larry Bringsjord
Styremedlem

Thorstein Granly
Varamedlem

Ragnar Bjerkreim
Styremedlem

Kristin Danielsen
Direktør
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Kontorkonsert med Jenny Hval, 24.05 hos Bergen ungdomslag Ervingen i Bergen

Karoline Røed Tønnesen
Styremedlem

Resultatregnskap

NOTE 1: Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for
små foretak.

2011

2010

9 421 000
4 000 000
565 000
193 500
-1 079 636
1 228 260
616 532
1 112 970
346 000
292 162
68 393
16 764 182

9 137 000
4 000 000
830 000
88 500
-1 228 260
150 000
443 440
990 337
351 000
291 377
40 596
15 093 989

-9 042 998
-3 336 581
2
0
-2 362 048
4
-1 967 480
-16 709 107

-8 591 546
-2 014 312
-155 215
-2 529 013
-1 386 648
-14 676 734

55 075

417 255

FINANSPOSTER
Renteinnntekter
Rentekostnader
Finanskostnader
SUM FINANSPOSTER

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

126 443
-1 464
0
124 979

136 895
-4
0
136 891

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

RESULTAT

180 054

554 146

180 054
180 054

554 146
554 146

DRIFTSINNTEKTER
Driftsstøtte fra Kulturdepartementet
Driftsstøtte fra UD til Transposition
Annen offentlig støtte
Støtte fra andre
Overført ubrukte prosjektmidler til neste år
Overført ubrukte prosjektmidler fra forrige år
Egeninntekter
Egeninntekter avg.pliktige
Overhead og adm.godtgjørelse
Refusjoner
Andre inntekter
SUM NETTO DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader
Honorarer
Avskrivninger
Kontor- og adm.kostnader
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

Note

Noter til regnskapet

7
7

4

DRIFTSRESULTAT

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

5

Balanse
EIENDELER

2011

2010

2

0
0
0

0
0
0

1
1

91 248
49 868
141 116

227 803
78 645
306 448

BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE
Bankinnskudd, kontanter
3,8
SUM BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE
SUM OMLØPSMIDLER

4 645 152
4 645 152
4 786 267

4 010 347
4 010 347
4 316 795

SUM EIENDELER

4 786 267

4 316 795

OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Kundefordringer
Andre fordringer
SUM FORDRINGER

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Grunnkapital
Annen egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldige off. avgifter
Ubrukte prosjektmidler
Avsetning til pensjonsforpliktelser
Øvrig kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Gjeld:
Ingen del av gjelden har forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang.
Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring:
Transaksjonsprinsippet er lagt til grunn for regnskapsføring og måling. Inntektene er
resultatført når de er opptjent,og utgiftene er kostnadsført i samme periode som den
tilhørende inntekt.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler:
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig
gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost,
men nedskrevet til virkelig verdi når verdiforfallet forventes ikke å være forbigående.
Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

NOTE 2: Varige driftsmidler
2011
Anleggsmidler:
Anskaffelseskost 01.01.
465 645
Tilgang
0
Utrangering
0
Anskaffelseskost
465 645
Akkumulert avskrivning
465 645
Balanseført verdi pr 31.12.
0
Årets ordinære avskrivninger
0
Sats for avskrivninger
10-33,33 %
Det er ingen poster til avskrivning for 2011.

2010
465 645
0
0
465 645
465 645
0
155 215
10-33,33 %

NOTE 3: Bundne midler
Av innestående på bank utgjør kr. 325.338 bundne skattetrekksmidler.
NOTE

ANLEGGSMIDLER
VARIGE DRIFTSMIDLER
Inventar, kontormaskiner, driftsløsøre
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER
SUM ANLEGGSMIDLER

Utestående fordringer:
Ingen del av utestående fordringer forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets
utgang.

5

7
6

1

100 000
1 200 171
1 300 171

100 000
1 020 117
1 120 117

437 750
675 038
1 079 636
300 000
993 672
3 486 096
3 486 096

112 811
635 536
1 228 260
400 000
820 071
3 196 678
3 196 678

4 786 267

4 316 795

NOTE 4: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.
Lønnskostnader består av følgende poster:
2011
2010
Lønninger mv
6 750 179
6 707 324
Folketrygdavgift
931 717
902 329
Refusjon lønn
-166 467
-317 674
Pensjonskostnader
1 347 144
1 102 147
Andre lønnskostnader
180 425
197 420
Sum lønnskostnader
9 042 998
8 591 546
Godtgjørelser :
Daglig leder, lønn
(daglig leder besto i 2011 av
til sammen 2 personer)
Daglig leder, annen godtgjørelse
Styret

2011

2010

827 614
7 247
88 167
2011

663 762
6 679
90 000
2010

Gjennomsnittlig antall ansatte:
13,0
Ved utgangen av 2011 utgjorde 8 av de ansatte kvinner.

14,2

Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr. 81.750, hvorav kr 40.000
utgjør honorar for bistand. Beløpet inkluderer også revisjon av prosjektregnskapene
til Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon inklusive prosjektet Transposition og Utenriksdepartementets reisestøtteordninger. Beløpene er inklusive merverdiavgift.
NOTE 5: Egenkapital
Sum egenkapital
Pr. 31.12.2010
Årets resultat
Pr. 31.12.2011

1 120 116,65
180 054,33
1 300 170,98

NOTE 6: Pensjonsordning
MIC Norsk musikkinformasjon har en kollektiv pensjonsordning i Storebrand som i
2011 omfattet 16 personer. Ordningen tilfredsstiller kravet om obligatorisk tjenestepensjon. Balanseføring er ikke foretatt i regnskapet. Årets pensjonspremie utgjør
kr 1.245 471 hvorav kr 300.000 er avsatt til fremtidige pensjonsforpliktelser, og skal
innbetales til pensjonsfondet i 2012. I 2011 er det betalt premie slik at kostnadene i
regnskapet er kr 822.116 hensyntatt ansattes egenandel. Ved årets slutt utgjør pensjonspremiefondet kr. 546.905. I henhold til tariffavtale har ansatte i Stiftelsen MIC
Norsk musikkinformasjon avtalefestet pensjonsavtale (AFP).

NOTE 7: Prosjektmidler
Prosjektmidler overført fra 2011 til 2012 utgjør kr. 1.079.636. Fordelingen er som
følger:
2011
2010
Tilskudd fra UD: Nettbasert infotjeneste
Tilskudd fra UD: Intro
Tilskudd fra UD: Presse og mediebesøk
Tilskudd fra UD: Transposition
Tilskudd fra UD: Huddersfield
Tilskudd fra UD: Stikk.no
Innbetalt fra UD, tilskudd for 2012:
99 minutes
Tilskudd fra Norsk kulturråd:
Norsk note- og tekstportal
Sum

95
64
49
343
143
33

201
562
731
005
671
466

216
27
31
522
100
80

375
618
715
379
000
174

100 000

0

250 000
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1 228 260

NOTE 8: Transposition
Av innestående bankinnskudd kr 4.645.152 utgjør kr 1.116.299 midler på bankkonto
forbeholdt prosjektet Transposition. Av dette er kr 770.227 skyldige midler til MIC
som er overført MICs driftskonto i januar 2012. Renter på bankkontoen, kr 3.066 er
tilbakeført bidragsyter i 2012. Resterende saldo på konto, kr 343.005 utgjør ubrukte
midler i prosjektet.
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MICs medarbeidere:

Kristin Danielsen
- Direktør MIC

Aslak Oppebøen
- Informasjonssjef

Hilde Holbæk-Hanssen
- Seniorrådgiver

Tomas L. Pettersen
- Informasjonskonsulent

Har det overordnede administrative og faglige ansvar i MIC

Ansvar for informasjonssatsinger,
publikasjoner og musikkfaglige spørsmål i hovedsak innen kunstmusikkfeltet.

Karoline R. Tønnesen
- Informasjonsmedarbeider

Publikumshenvendelser, administrativt
arbeid og grafisk design.

Margrethe Bue
- Produksjonssekretær

Note- og lydproduksjon, notearkiv.
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Ansvar for senterets nettsider og
informasjonsprosjekter.

Redaktør av MICs engelskspråklige
nettside Listen to Norway. Arbeider
også med internasjonale informasjonsprosjekter.

Torkild Hansen
- Arkiv- og
produksjonssjef

Ansvar for MICs dokumentasjonsvirksomhet, noteproduksjon,
orkester-depot og
stemmeskriving.

Karen Rygh
- Bibliotekar

Ansvar for registrering av noter, plater
og tekstlig informasjon.
Salg og publikumshenvendelser.

Lisbeth Risnes
- Administrasjonssjef

Sekretær for UDs reisestøtter.
Liaison Officer i IAMIC. MICs fotograf.

Camilla Oppegaard
- Administrasjonskonsulent

Regnskap og administrativt arbeid.

Prosjektmedarbeidere

Nina Hodneland
- Prosjektleder

Guttorm Andreasen
- Prosjektleder

Transposition - Norsk-Vietnamesisk
musikksamarbeid.

Samarbeidsweb for aktører innen
internasjonalt musikksamarbeid.
99-minutes.
Skribent listento.no.

Espen Andreas Eik
- Redaktør ballade.no

Carl Kristian Johansen
- Journalist ballade.no

Ballade.no

MIC takker Kulturdepartementet for
driftstøtte i 2011.
Sture Bjørseth
- Annonseselger ballade

Tekst, layout og produksjon av denne
årsmeldingen er i sin helhet utført av ansatte
i MIC Norsk musikkinformasjon.
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MIC på baksida
I over tre tiår har MIC vært en sentral støttespiller for norsk musikkliv. Institu-sjonen
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.

å dekke et komplekst virkeområde som spenner fra notert kunstmusikk til ekstremmetall.

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.

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 sosiale 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.

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

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: 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.
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