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Det är märkligt hur dåliga idéer så lätt 
kan slå rot. I höstas kom ledningen för 
Västerås Sinfonietta på att man skulle 
kunna lägga ner den orkestern. Man 

skulle spara massor av pengar. För att 
ändå ha kvar den typen av konserter i 

Västerås Konserthus kunde man ju hyra in 
andra fina orkestrar från landet så att de 

kunde gästspela där. En genial idé  
tyckte ledningen! 

Det var ingen annan som tyckte.  
Orealistiskt och förödande för Västerås 

musikliv.  Man tvingades backa från 
den dåliga idén och hittade istället en 

annan dålig idé. Vi skär ner musikernas 
tjänstgöring istället så sparar vi i varje fall 

lite pengar. Att det inte var musikernas 
fel att ekonomin var dålig  spelar ingen 

roll. Vi skyller allt på dem och så  fick det 
bli. De bra idéerna som fanns fick aldrig 

chans att slå rot. 
Det är någonting med orgräs, eller hur?

 Jonas Nyberg
Redaktör

Omslagsfoto: Markus Gårder
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Låt oss starta studiecirklar

Vice ordförande har ordet:

Jag har åter fått möjlighet att dela med mig 
lite av mina personliga tankar runt Symf.  
Det är några saker jag vill utveckla lite mer 
ingående. 

Men först kan vi konstatera halvvägs in i 
2016 att Symf behövs. Mängden ärenden 
tycks aldrig sina. Det som har krävt mest 
tid är självfallet hotet om nedläggning av 
Västerås Sinfonietta. Där har vi använt alla 
de möjligheter som lag och avtal ger oss 
för att förhindra de katastrofala planer som 
inledningsvis presenterades.
Nådde vi ända fram? Nej det gjorde vi 
inte eftersom trots allt ger de lagar som 
finns arbetsgivarna sista ordet i det här 
fallet. Tyvärr så finns det ingen lag emot 
illa genomtänkta beslut. Men det har kostat 
att driva igenom beslutet om sänkt tjänstgö-
ringsgrad och våra medlemmar får en viss 
kompensation. Det politiska efterspelet är 
dessutom långt ifrån klart.

Årets avtalsrörelse är avklarad. En ny över-
enskommelse har skrivits under. I stort sett 
är det ett rent löneavtal med få nyheter. Det 
är vi nöjda med sett från utgångsläget där 
vi stod inför en massiv kravbild som skulle 
förändra villkoren kraftigt för er. Det var 
allt från krav på ökad tillgänglighet genom 
arbetstidsavtalet till förslag på indragen 
ersättning för fackligt arbete. 
Förhandlingarna fördes i stort i en god 
ton och med en vilja från båda parter att 
hitta lösningar. Men man kan inte komma 
från att vi stod mycket långt från varandra 
i en del frågor. Där har ni förklaringen till 
alla arbetsgrupper. Jag tror att båda parter 
insåg att det inte är konstruktivt att stånga 
sig blodig när ingen vill ge med sig och 
tiden var knapp.

Vi går därför i princip redan nu in i nästa 
avtalsrörelse och inför den ska ett antal 
frågor utredas.

Vad sägs om lokala ”studiecirklar”? 
Om det arbetas lokalt med dessa frågor un-
der hösten så kan vi med kraft och mandat 

gå in i de arbetsgrupper som ska arbeta 
fram till årsskiftet med följande frågor.

Kollektivavtalets utformning: Utformningen 
av det avtal som vi använder är inte anpas-
sat till hur verkligheten ser ut i dag, inte 
minst sett till de avtalstecknande parternas 
inbördes förhållande.

Arbetstidsavtal: Att det heltidsarbete som 
det är att vara professionell korist och 
instrumentalist är krävande och utrymme för 
återhämtning är helt avgörande kommer vi 
aldrig att ge avkall på. Hälsa kan inte bytas 
mot pengar. 

Förtroendemannalagen och ersättning för 
fackligt arbete: Här gäller det att slå vakt 
om rätten till ersättning när fackligt arbete 
ligger utanför schemalagd arbetstid.
 
Praktikantavtalet: Att det nuvarande måste 
ses över är helt uppenbart. Med tanke på 
de rapporter som ständigt kommer in hur 
man i den gråzon som avtalet medger han-
terar ledigheter måste det nog övervägas 
om inte all praktik ska stoppas i väntan på 
ett nytt avtal.

Så här års är det dags för Förbundsmöte. 
Ett av de få tillfällen som representanter från 
hela landet träffas och utbyter erfarenheter.
2017 är det många platser som är öppna 
för nyval. Dagens styrelsesammansättning 
motsvarar inte på något sett hur Symf ser ut i 
dag. Vi har endast en kvinna i styrelsen som 
ordinarie ledamot. Medelåldern är över 50 
år. Jag är helt övertygad om att det bland 
våra medlemmar finns både fler kvinnor och  
många yngre medlemmar som vill fortsätta 
att föra Symf vidare. Det måste bli en 
förändring om vi med trovärdighet ska kalla 
oss en modern fackförening. Fler kvinnor 
och en för övrigt mer balanserad samman-
sättning sökes. Hjälp valberedningen inför 
2017.

Som frilansare kan jag till sist inte låta bli att 
ta tillfället i akt om en vädjan. Alla ni som 

har en fast anställning och spelar i kyrkor 
och för andra fristående arbetsgivrare:
Hjälp till att hålla gagerna uppe. För frilan-
sarna är det avgörande.

Gagerna i kyrkorna har inte rört sig nämn-
värt de sista åren och vi måste gemensamt 
ta ansvar för en löneutveckling även där för 
våra medlemmar.  

Vi kommer snart med nya rekommenda-
tioner för minimitariffer på hemsidan. Följ 
dessa för frilansarnas skull. 

Till er som måste/ska arbeta på olika festi-
valer och sommarproduktioner: Se till att få 
justa villkor. Får ni inte det, ring Symf.  

Med detta vill jag å hela förbundsstyrelsen 
vägnar önska alla en skön sommar och en 
trevlig ledighet.

Gunnar Jönsson, vice ordförande
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Tankar inför årets förbundsmöte

Symf i politiken
I början av den här mandatperioden för nuvarande ordförandeskap 
började vi arbeta med att få fler att lyssna på Symf och våra åsikter. 
Vi konstaterade att med de utmaningar som vi står inför måste vi bli 
mer aktiva i de politiska samtalen. Detta gäller både med regering 
och opposition, men också med de myndigheter som har att verk-
ställa riksdagens beslut. 

Hur har det gått? Vi har kommit en bra bit på väg. Symf för regel-
bundna samtal med kulturpolitiker med olika politiska uppfattningar 
i riksdagen. Även kulturrådet kallar oss nu till samtal. Ett exempel är 
rådslagen om de anslag som ska gå till kompetenshöjande åtgär-
der i spåren av PISA avvecklingen.

Symf har också deltagit i samtal om kulturskoleutredningen och vi 
yttrar oss som remissinstans över samtliga kulturplaner i samarbete 
med KLYS. Vi har nu också en ordinarie plats i TCOs styrelse, en or-
ganisation med stor påverkan på den svenska politikens utformning.

Det är självklart bra att fler och fler lyssnar på det vi säger, men vi 
kommer också i och med detta att ställas inför nya frågeställningar. 
Kräver vi inflytande och ansvar i breda organisationer så förväntas 
vi också att delta och föra fram en åsikt. Det gäller även i frågor 
som kanske inte alltid kan hänföras till vår kärnverksamhet. Det kan 
visa sig bli ett delikat arbete för förbundsstyrelsen att avgöra vilka 
frågor som vi har ert stöd att uttala oss i. Jag tror inte att någon 
protesterar om vi tar ställning för barntillsyn på obekväm arbetstid.

Ett ställningsta-
gande i frågan om 
villabeskattning 
är däremot mer 
laddat.

30:e maj har 
Symf sitt elfte 
förbundsmöte och 
då kommer vi att 
ha en inledande 
diskussion med 
delegaterna från avdelningarna om detta. Frågan är huruvida vi 
ska uttala oss och i så fall var gränsen går. I förbundsstyrelsen har 
vi diskuterat detta och kommit fram till att vi måste få ett klargörande 
från våra förtroendevalda.

Jag menar att det är absolut nödvändigt att Symf, till exempel inför 
förslaget om nya storregioner, kan ha en stark och tydlig röst i 
debatten. Ur ett demokratiskt perspektiv måste vi i förbundsstyrelsen 
få ett klart mandat om vilka svar vi kan ge. Vi börjar debatten på 
årets förbundsmöte. Håll den sedan diskussionen vid liv hemma i er 
lokala avdelning. n

Gunnar Jönsson, vise förbundsordförande

På Nalen i Stockholm håller Symf sitt förbundsmöte.
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Avtalstid och procenten

Avtalet gäller från och med första april i år till sista mars 2017. 
Procentsatsen för löneökningarna är 2,2. Detta är helt i nivå med 
resten av arbetsmarknaden. Det är självfallet möjligt att komma 
överens om en högre procentsats lokalt.

Revisionspunkt och pottberäkning

De 2,2 procenten ska fördelas lokalt på våra medlemsgrupper. 
Man räknar då fram en pott utifrån den lönesumma som man hade 
den 31:a mars 2016. Alla löner för tillsvidareanställda ska tas 
med i uträkningen men man undantar 1:e och alternerande 1:e 
konsertmästare och solocellister eftersom de inte omfattas av Symfs 
löneavtal.

Individgaranti

Lägst ska den enskilde ha en höjning på 220 kronor men det är 
procentsatsen som är normen för våra medlemmar. Tänk på att de 
2,2 procent ger betydligt mer än individgarantin.
Individgarantin är till för att skydda den enskilde i de fall där lönen 
sätts individuellt. Att den är satt så lågt som 220 kronor har att göra 
med att vårt riksavtals löneplan förutsätter kollektiv lönesättning och 
därför har nivån på garantin inte prioriterats. Det är en viktig princip 
som vi tillsammans måste bevaka.

Ersättningar

Alla andra ersättningar höjs med 2,2 procent från 1:a april i år.

Tydliggörande av anlitande av uppdragstagare

Symf inställning är att anställning som löntagare är det normala 
för en musiker; instrumentalist, korist eller repetitör. Arbetsgivarna 
Svensk Scenkonst har inte heller framfört en annan inställning under 
förhandlingarna.
I vissa fall kan det finnas orsak att anlita en person som uppdragsta-
gare, på faktura, men det ska ske sparsamt.
I det fall att så sker ska villkoren enligt Symf vara sådana att de inte 
undergräver de regler och lönenivåer som styrs av riksavtalet.
Mot denna bakgrund tydliggjorde Svensk Scenskonst sin inställ-
ning i en särskild bilaga ”Tydliggörande angående anlitande av 
uppdragstagare kopplat till § 38 MBL” och Symf kommer där det 
behövs använda sig av 38 § i medbestämmandelagen. Kortfattat 
innebär paragrafen att den lokala avdelningen har rätt att påkalla 
förhandling för de vikarier som väljer (eller tvingas) att fakturera.

Skriftlig bekräftelse av anställning

Eftersom det nu finns karriärväxlingsmöjligheter som är avhängiga 
av anställningarnas längd, för de flesta av Symfs medlemmar, blir 
det nu ännu viktigare att skriftligt dokumentera anställningarna. 
Det står mer om det i vårt avtal i del I, paragraf 3, moment 9 – 
Anställningskontrakt. I lagen om anställningsskydd, LAS, framgår 
att arbetsgivaren har en skyldighet att inom tre veckor efter den 
anställdes begäran att lämna skriftlig information om arbetstagarens 

sammanlagda anställningstid. Det finns alltså inga hinder för att få 
ut ett ordentligt underlag till framtida nytta.

Lönerutiner

Symf och Svensk Scenkonst är ense att oavsett om man är tillsvida-
reanställd eller frilansare – och så långt det är möjligt – ska samma 
rutiner tillämpas för såväl rapportering som löneutbetalning.

Reviderat samverkansavtal

Parterna har kommit överens om en del nya formuleringar i det 
centrala samverkansavtalet. Det handlar mest om förtydliga att sam-
verkansavtalet beskriver förhållandet mellan arbetsgivare och det 
lokala facket samt att det bygger på ett ömsesidigt ansvarstagande. 
Försäkringar, pension och sjuklön
Införandet av ITP-systemet gör att det nu i avtalet finns regleringar 
kring både ITP och det gamla PISA-avtalet.
• Reglerna för sjuklön kompletteras så att de omfattar både det 
gamla PISA-systemet och det nya ITP-systemet.
• Det blir vissa omflyttningar i Del I och det införs en övergångs-
regel rörande PISA som säger att arbetsgivaren ska fortsätta för 
teckna tjänstegrupplivförsäkring för de som kvarstår i PISA-systemet 
enligt tidigare regler.

Avdrag för längre tjänstledighet

Vid tjänstledighet som överskrider en månad som ska inte avdrag 
göras baserat på dagslön. Det har visat sig vara en dålig beräk-
ningsgrund som kan ge både för höga och för låga löneavdrag. 
Nu kommer månadslönen ligga till grund för löneavdrag vid tjänst-
ledighet som omfattar en hel kalendermånad eller flera.

Instrumentavtalet

Den här delen av avtalet börjar gälla från och med 1 januari 
2017. Beroende på vilket instrument och försäkringsvärdet på detta 
erhålls ett lönetillägg, fastställd i Riksavtalet, för den som håller med 
eget instrument. Detta är fortfarande ett lönetillägg och påverkar 
den allmänna pensionen och SGI – sjukpenninggrundande inkomst.
Arbetsgivarna ska framöver stå för kostnaderna för underhåll och 
förbrukning. Det slutgiltiga utformandet fastställs lokalt.
Symf och SvS är eniga om att nuvarande nivåer för underhåll och 
förbrukning som huvudregel inte ska försämras. Det gäller för både 
tidsintervall, kvalitet och kvantitet.

Musiker ska teckna en fullvärdesförsäkring för det instrument som 
lönetillägg utgår för och arbetsgivaren betalar ut ersättning för detta 
enligt överenskommelse.
För frilansare utgår instrumentlönetillägg som innehåller samtliga 
ovanstående delar.
I överenskommelsen står: Uppkommer oklarheter kan man intill 
utgången av 2018 vända sig till Symf och Svensk Scenkonst, varpå 
en central partsgemensam arbetsgrupp ska lämna råd hur oklarhe-
ten ska hanteras. n

Symf

Nya riksavtalet klart!
Ett ettårigt Riksavtal och löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden blev resultatet av årets avtalsrörelse. Anders Filén som 
har förhandlat fram avtalet på styrelsens uppdrag säger: ”Ett hyggligt avtal sett till att vi försvarat våra medlemmars behov av 
skydd bland annat runt arbetstider och rätten till facklig ersättning.” Här kommer en redogörelse för avtalets viktigaste delar.
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Arbetsmiljöverket har sedan 1970-talet gett ut 
en hel radda med föreskrifter som behandlar 
olika aspekter av arbetsmiljön. Här hittar man 
både bindande föreskrifter och allmänna råd. 
De bindande föreskrifterna har en helt annan 
juridisk status än de allmänna råden som mera 
ska ses som rekommendationer.

Föreskriften inleds med en genomgång av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Man betonar 
att chefer och arbetsledare ska få kunskaper 

i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. 
Samma sak gäller om kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska 
sätta upp mål som ”ska syfta till att främja hälsa och öka organi-
sationens förmåga att motverka ohälsa.” Det brukar sällan erbjuda 
svåra problem. Sen gäller det att arbetstagarna ges möjlighet att 
medverka i arbetet. Det brukar vara knepigare. Självklart ska det 
också finnas en arbetsmiljöpolicy.
Den här föreskriften tar upp tre huvudområden: Arbetsbelastning, 
arbetstid och kränkande särbehandling.

ARbETSbELASTNINg

”Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogen-
heter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälso-
sam arbetsbelastning.” Det betyder helt enkelt att resurserna ska 
anpassas till kraven i arbetet. Om detta skulle överföras till musik-
området kan vi se att det kommer att erbjuda vissa problem. Kan vi 
verkligen fortsätta att spela den krävande repertoaren när vakanser 
inte tillsätts och vikarier inte tas in? Kan de stora operakörpartierna 
verkligen sjungas när körmedlemmarnas antal hela tiden minskar? 
Tror vi verkligen att arbetsgivarna kommer ”att minska arbetsmängd, 
ändra prioriteringsordning, variera arbetsuppgifterna, ge möjlighe-
ter till återhämtning, tillämpa andra arbetssätt, öka bemanning eller 
tillföra kunskaper” som arbetsmiljöverket föreslår för att förebygga 
ohälsosam arbetsbelastning?

”Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbets-
uppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfres-
tande leder till ohälsa hos arbetstagarna.”
Föreskriften pekar ut arbetsuppgifter och arbetssituationer som kan 
vara starkt psykiskt påfrestande, exempelvis att bemöta människor i 
svåra situationer, utsättas för trauman, lösa konflikter och fatta svåra 
beslut under press där också etiska dilemman ingår. Man skulle 

också kunna lyfta fram musikområdet med dess å ena sidan extremt 
höga konstnärliga krav som å andra sidan möts av mycket liten 
möjlighet till påverkan av den enskilde musikern.

ARbETSTId

”Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att mot-
verka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetsta-
garna.”
Här har man plockat fram en hel rad med exempel som skulle 
kunna inverka negativt på arbetstagares hälsa: Skiftarbete, arbete 
nattetid, delade arbetspass, stor omfattning av övertidsarbete och 
långa arbetspass är några av dem. Även här kan musikområdets 
aktörer känna igen sig. Föreskriften slår fast att arbetsgivaren bör 
särskilt uppmärksamma möjligheterna till återhämtning. Man hän-
visar till arbetstidslagen som anger gränserna för hur mycket man 
får arbeta och vilka viloperioder som krävs: ”Arbetstidslagen anger 
därmed de yttersta gränserna för arbetstiden men innehåller inga 
regler om hur arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstidens förlägg-
ning i arbetsmiljöarbetet.” Det är lagen som gäller och föreskriften 
kan i det här fallet endast ge råd om hur arbetsgivaren kan agera.

KRäNKANdE SäRbEHANdLINg

”Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte 
accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för 
att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till 
kränkande särbehandling.”
Även här betonas vikten av en skriftlig policy och man slår fast 
att chefer och arbetsledande personal har ett särskilt ansvar när 
det gäller att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande 
särbehandling. Rekommendationen är att ha ett gemensamt arbete 
kring bemötande och uppträdande för att motverka kränkande 
särbehandling. Det är viktigt att hålla ögonen på vissa förhållanden 
i verksamheten, exempelvis konflikter, arbetsbelastning, arbetsfördel-
ning, förutsättningar för samarbete och konsekvenser av föränd-
ringar.

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Hur ska vi må bättre på jobbet och hur ska vi orka jobba längre när pensionsåldern troligtvis kommer att höjas succesivt? Arbets-
miljöutmaningarna hopar sig i också takt med att stressen på våra arbetsplatser ökar. Arbetsmiljöverket har nyligen kommit ut med 
en ny föreskrift som ger riktlinjer för hur arbetsgivarna ska förebygga ohälsa i arbetslivet. den började gälla sista mars i år och 
heter Organisatorisk och social arbetsmiljö.
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JÖNKÖPINGS  
S INFONIETTA 
söker:

Alternerande konsertmästare
Stämledare fagott 
Stämledare andrafiol

 

Läs mer på:  
www.smot.se/jobb

Läs mer på  
smot.se/lediga-tjanster
Sista ansökningsdag 30 maj 

Självfallet ska det finnas rutiner på arbetsplatsen för hur kränkande 
särbehandling hanteras. Tre punkter är viktiga:
1. VEM som tar emot information om att kränkande särbehandling 
förekommer,
2. VAD som händer med informationen, vad mottagaren ska göra, 
och
3. HUR och VAR de som är utsatta snabbt kan få hjälp.
Man konstaterar att det vanligtvis är till den närmaste chefen som 
en sån här situation ska rapporteras och om det inte går så får en 
högre chef ta hand om frågan. Vad som händer om det är den 
högste chefen som står för den kränkande särbehandlingen nämns 
det inget om.
Sammanfattningsvis kan sägas att föreskriften om Organisatorisk 
och social arbetsmiljö är ett ganska tandlöst verktyg för den som 
känner sig drabbad av den problematik som föreskriften tar upp. 
Det är mycket litet som är tvingande och det kommer även i 
fortsättningen vara svårt att bevisa sambanden mellan arbetsbelast-
ning, arbetstider och ohälsa. Föreskriften har också fått kritik från 
flera stora arbetstagarorganisationer, just för att den inte är tillräck-
ligt tydlig och för att kraven på arbetsgivarna inte ställts högre. n

(Den här föreskriften ersätter a) Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 
1980:14) om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, b) Arbetar-
skyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1990:18) om omvårdnadsarbete i enskilt 
hem, och c) Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:17) om krän-
kande särbehandling i arbetslivet.)

 

www.fioler.se
Medlem av:

Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers d’Art 
Verband Deutscher Geigenbauer und Bogenmacher e. V.

Sveriges Violinbyggarmästare

När ljud
blir konst

Konsulter inom akustik och AV-teknik • www.artifon.se

Akustikåtgärder i Eric Ericsonhallen Stockholm
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Fyra år efter att Västerås Stad anslog 2,7 miljoner extra för att 
Sinfonietta skulle få sextioprocentig tjänstgöring och tre år efter att 
det genomfördes är musikerna från och med nästa år tillbaka på 
50 procent. Hur kunde det bli så här?
Västmanlandsmusikens ledning lade fram en utredning i oktober 
förra året. Där fanns tre olika förslag till möjliga förändringar som 
man ansåg kunna göras för att få bukt med det ekonomisk under-
skott som började bli besvärande. Ett underskott som man menade 
var helt och hållet orsakat av Sinfoniettan. Ett av förslagen skulle 
innebära att Västerås Sinfonietta avvecklades och lades ner. För att 
behålla orkestermusiken i Västerås Konserthuset var tanken att Väst-
manlandsmusiken skulle hyra in andra orkestrar från hela Sverige. 
Det var det förslaget som styrelseordförande Anders Teljebäck och 
direktören Dag Celsing förordade.

Förslaget väckte högljudd kritik från Musiksverige i allmänhet 
och från Västeråsarna i synnerhet. Dessutom ansågs utredningens 
kvalitet inte vara av yppersta klass (för att uttrycka sig milt).Den 
tidigare statliga utredaren och musikchefen Fredrik Österling kall-

lades in för att göra en analys av utredningen och se om det gick 
att hitta andra sanningar än de som Celsing och Anders Teljbäck 
framförde. Det gjorde det. Det fanns mycket att erinra, inte minst 
vad gäller den ekonomiska rapporten som var svår att tyda och 
saknade nedbrutna siffror som skulle kunna göra det möjligt att se 
varifrån underskottet verkligen kom ifrån.

Man tvingades backa från nedläggningsförslaget och förordade 
istället en nedskärning av Sinfoniettans tjänster till 50 procent, vilket 
var ett av de andra två alternativen som utredningen hade fört 
fram. Symf menade att man hade brutit mot förhandlingsplikten som 
regleras av MBL, medbestämmandelagen och stämde Västman-
landsmusikens ledning.

Tiden efter det har präglats av misstroende mellan ledning och 
musiker. I början fördes informella samtal mellan den lokala avdel-
ningsstyrelsen och Anders Teljebäck. När sedan arbetsmiljöproble-
men började hopa sig vägrade han träffa det lokala facket med 
hänvisning till de pågående MBL-förhandlingarna.
Symf ville tillsätta en arbetstagarkonsult ganska tidigt under hösten 
men arbetsgivarna gjorde motstånd. Man tyckte dels att det var för 
dyrt och att en utredning riskerade att bli för omfattande. Dessutom 
ville Dag Celsing bestämma vilka konsulten skulle få prata med. Det 
drogs i långbänk. Så långt förhalades det hela att när väl arbets-
tagarkonsulten fick klar sin rapport, så ignorerades den av Dag 
Celsing som menade att den kommit in för sent. Sanningen är att 
den lämnades över under pågående lokal förhandling.

Arbetstagarkonsulten slog fast att de 2,7 miljoner kronor som 
ägarna Västerås Stad hade gett Västmanlandsmusiken för att 
finansiera Sinfoniettans sextioprocentiga tjänster inte i sin helhet 
att används till det utan hade fördelats på hela verksamheten. Det 
förnekades först av ledningen. Sedan bytte man taktik och menade 
att alla pengar som kommer till organisationen tillhör alla delar 
av verksamheten. Det framgår dock av både ansökan om dessa 
pengar och av det protokollförda beslutet om den ökade tilldel-
ningen att dessa pengar skulle vara öronmärkta för Sinfoniettans 
tjänsteutökning. 

den psykosociala arbetsmiljön för musikerna försämrades av miss-
troendet och av den ökade polariseringen mellan musiker och led-
ning. Både Symf och Unionens skyddsombud reagerade på detta 
men några åtgärder sattes inte in. Då anmälde skyddsombuden 
arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket som kom för att informera sig 
och för att träffa parterna i februari. Nu överväger de ett föreläg-
gande med tvingande åtgärder för att få ordning på arbetsmiljön. 
Ännu är dock inget slutgiltigt beslut taget.

beslutet som Västmanlandsmusikens styrelse tog den elfte maj 
markerar slutet på en lång och smärtsam process för förtroende-
valda och musiker i Västerås Sinfonietta. Frågan är om förtroendet 
mellan musiker och ledning någonsin kommer att återupprättas. 

den elfte maj tog styrelsen för Västmanlandsmusiken beslutet att återigen låta Västerås Sinfonietta bli en halvtidsorkester. Symf 
kämpade mot beslutet men hade till slut inget att sätta mot politikerna i styrelsen. Att det är en kulturpolitisk skandal råder det inget 
tvivel om. det är också en regionalpolitisk skandal. När kommunstyrelsens ordförande också agerar ordförande i Västmanlandsmu-
sikens styrelse finns inte längre något som helst utrymme för en öppen debatt.

En halv orkester

Västerås Sinfonietta. Foto: Jonas Bilberg

Västerås Sinfonietta förlorade slaget om sina tjänster



9 

Dag Celsings förordnande som direktör löper ut sista december 
2017. Men det är bara förordnandet som gör det. Hans anställ-
ning kvarstår. Det är styrelsen för Västmanlandsmusiken som får ta 
det problemet när den tiden kommer.

Anders Teljbäck är Socialdemokraternas starke man i Väs-
terås. Hans position som både kommunstyrelsens ordförande och 
ordförande för Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken har visat 
sig vara olyckligt. Han kan ju inte gå och tigga mer pengar till 
verksamheten av sig själv. Framför allt inte när han inte vill ha den 
verksamhet han är satt att försvara. Det har gruffats i den Social-
demokratiska gruppen i Västerås men har inte mobiliserat något 
motstånd mot Teljebäck. Man följer snällt partipiskan. Miljöpartiet 
och Centern är enligt utsago inga ivriga supportrar till Sinfonietta 
eftersom den har en så pass begränsad verksamhet ute i länet. Och 
det kan heller inte Sinfoniettan ha eftersom Dag Celsing inte vill ha 
in orkestern i länsmusikverksamheten. Styrelsen är alltså inte Sinfo-
niettans bästa kompisar och man undrar varför de överhuvudtaget 
väljer att sitta med i en styrelse när man inte försvara den verksam-
het man är satt att styra.

Vad finns det för ljuspunkter i det här? En positiv sak är att 
Västerås konsertbesökare har uttryckt sitt fulla stöd för orkestern. 

Sinfoniettan har fått det bevisat att de är omtyckta och behövda. De 
är en resurs att slå vakt om. Det kan komma väl till pass när det är 
dags för kommunval igen.

diskussionen om huruvida det är relevant att Västerås Stad finan-
sierar en länsmusikverksamhet med 90 procent och landstinget som 
borde ha huvudansvaret bara skjuter till 10 procent av de regionala 
och kommunala anslaget har tagit fart. Att Landstinget förmedlar 
de statliga anslaget bör inte vara skäl nog för att slå sig till bröstet. 
Kanske har kommunen fått upp ögonen för detta märkliga förhållan-
det. Då finns det på sikt möjlighet att säkra Sinfoniettans försörjning 
med kommunala och statliga pengar och låta landstinget huvudfi-
nansiera länsmusiken.

Arbetsmiljöverket kan komma att tvinga arbetsgivaren att vidta 
åtgärder för att komma till rätta med bristerna i arbetsmiljön. Även 
det bör ägarna och styrelsen reagera på och ifrågasätta huruvida 
de har satt rätt man på rätt plats.
En sak är klar. Det kommer att behövas stora förändringar och 
prestigelösa insatser för att få en stukad Sinfoniettamusiker att tycka 
att det är kul att gå till jobbet igen. n

Jonas Nyberg

Alternerande 
konsertmästare
PROVSPELNINGSDATUM
21 & 22 september 2016

PROVSPELNINGSVERK
· Mozart – Konsert för violin D-dur 
 KV 218/A-dur KV 219
· 1:a satsen ur violinkonsert 
 – av Beethoven, Brahms, Tjajkovskij  
 eller Sibelius

Stämledare viola
PROVSPELNINGSDATUM
3 & 4 oktober 2016

PROVSPELNINGSVERK
·	Hoffmeister	eller Stamitz 
 – Violakonsert i D 
 1:a & 2:a satsen med kadens
· 1:a satsen ur en konsert 
 – av Walton eller Bartók

Mer information på

malmoopera.se

MALMÖ OPERA SÖKER



Operan Vägen hem hade urpremiär för två år sedan i London. Den 
sattes upp på English National Opera och regisserades av Katie 
Mitchell. Produktionen är ett samarbete mellan English National 
Opera, Young Vic, Parisoperan och Kungliga Operan i Stockholm.

På premiärdagen visar sig Orionteatern från sin allra charmigaste 
sida. Ballonger vid entrén och en foodtruck med sötsaker, lemonad 

och fish and chips står utanför på gatan. Den skönt ruffiga miljön 
känns välkomnande. I teaterrummet, som från början inhyste en 
mekanisk verkstad då den här delen av Södermalm var ett industri-
område, lyser scenbilden som en karamell. Det är fullt med folk. 
Barn och vuxna. Föreställningen börjar och det är full fart. Joanna 
Lees musik är fräsch, lekfull och lysande instrumenterat för två fioler, 
kontrabas, flöjt, klarinett, slagverk och piano. Dirigenten Mattias 
Böhm ger insatser på löpande band. Allt finns i partituret. Varenda 
rörelse och händelse på scenen illustreras av ljudeffekter från orkes-
tern eller av de fyra Grunkorna som är i ständig rörelse. Storögda 
vuxna och barn släpper inte koncentrationen en sekund under de 
50 minuter som Vägen hem ”tar sig hem”. Det är oförutsägbart, 
fasligt skojigt och det finns inte en död sekund. Det är i ögonblick 
som det här som det finns anledning att jubla över att skattepengar 
verkligen satsas på kvalitetsföreställningar för barn. 

På Orionteatern regisserade Katie Mitchells förlängda arm, Robin 
Tebbutt. Ett par veckor före premiären, mitt i repetitionsarbetet, tar 
han sig tid för en intervju. 
– Det är tredje gången jag gör den här operan. Första gången var 
i London som assistent åt Katie Mitchell och sedan tog jag hennes 
regi till Parisoperan. Nu är jag här, säger han.

Kungliga Operan tar Vägen hem
Kungliga Operan flyttade under våren in på Orionteatern i Stockholm. där satte man upp barnoperan Vägen hem. Handlingen 
bygger på en barnbok av Oliver Jeffers och Joanna Lee har komponerat musiken. Lördagen 14 maj var det premiär som värmde 
de mest förhärdade hjärtan. Lekfullt, genommusikaliskt och ömsint berättade ensemblen historien om pojken som flyger till månen 
i sitt flygplan (en Spitfire, så klart) och blir kompis med en marsian. 

Opera för barn på Orionteatern

Pojken, grunkorna, pingvinen och flygplanet på Orionteatern i Vicki Mortimers scenografi. Foto: Markus Gårder

Pojken gör sin första flygtur. Foto: Markus Gårder



11

Tebbutt säger att i rollen som biträdande regissör ingår det att 
förvalta och utgångspunkten är att inte ändra på någonting. Men 
helt plötsligt dyker det upp en bra idé och då kan man ändra en 
smula.
– Ett exempel är när Jens Person kommer in som brevbärare och 
ska lämna över ett paket. Han har så skojiga ben och rör sig så 
bra. Vi fick ändra i musiken så att det skulle passa hans entré. Vi 
strök en halv takt så att musiken som illustrerar dörrgnisslet skulle bli 
lite rappare. Det är ett exempel på friheter jag kan ta mig, säger 
han.

Han tycker inte att det egentligen är någon större skillnad att göra 
det här eller i England. Att svenska inte är hans språk ställer inte 
heller till det nämnvärt. Han litar på att översättningen är bra även 
om han ibland kollar några detaljer för att vara helt säker på att 
bearbetningen stämmer helt överens med originalet.
– Barn är ju alltid barn oavsett varifrån de kommer. Men vi har 
gjort en liten extrakoll och bjöd in en barngrupp till ett genomdrag 
då vi ställde frågan om de förstod och om de kunde höra alla ord, 
säger Robin Tebbutt.

Robin Tebbutt tycker om sitt liv som kringresande regissör. Han lutar 
sig mot sin långa erfarenhet och det lugn som med åren har infun-
nit sig. Och han får bra betalt för sin tjänster. Nästan jämt.
– I Paris erbjöd de mig en mycket blygsam lön. Jag blev förvånad. 
Och tog upp saken. De försökte förklara för mig att det här var ju 
en barnföreställning och med studenter i rollerna. Dessutom var det 
ju så låga biljettpriser, säger han med ett leende.

– Här får han säkert bättre betalt, säger Torbjörn Eriksson, Ope-
rans presschef.
– Det visar i så fall att vi satsar på barnopera, säger Malin 
Emilson som är sopran i Kungliga Operans kör och sjunger en av 
solistrollerna i Vägen hem.

Men barnopera har länge varit styvmoderligt behandlad. Kanske 
är en av anledningarna att Kungliga Operan saknar en scen för 
den här typen av föreställningar. Rotundan är för liten och Operans 
stora scen är för stor.
– En barnscen ingår i ett av de önskemål som vi har inom ramen 
för en ny opera i Operan, säger Torbjörn Eriksson.

Han menar att trenden att sambeställa och samproducera kommer 
att fortsätta, inte bara vad det gäller barnopera. Det är självklart 
av ekonomiska skäl då det blir billigare när fler operahus kan dela 
på kostnaderna. Dessutom vill tonsättarna inte att deras verk bara 

ska uppföras på en enda scen under en begränsad period och 
sedan kanske aldrig mer.

Ett sådant exempel är Alice i Underlandet, baletten, som först 
sattes upp på Covent Garden och efter det i Toronto som hade 
beställt den tillsammans med engelsmännen. Nu när Kungliga 
Baletten sätter upp den är det i samproduktion med Det Kongelige 
i Köpenhamn. För Operans del finns det en fördel med att göra 
på det här sättet.
– Det är ju en fördel om man först vet hur ett verk tagits emot på en 
annan scen. Det är lite vinna eller försvinna för nyskriven musikdra-
matik. Oavsett hur bra recensioner ett verk får så kanske den bara 
sätts upp en enda gång, säger Torbjörn.

För Malin Emilson är det här första gången hon gör en solistroll 
utanför operahuset. Hon och tre andra solister gör rollerna som 
Grunkor, ett lätt kaotiskt gäng som stökar till men också förstärker 
handlingen med kommentarer och ljudeffekter.
– Jag tror att en annan sopran var tillfrågad först men sen fick jag 
frågan om jag ville vara med och vara en grunka. Vem kan säga 
nej till det?

Men det var ingen lätt uppgift hon tog sig an. Allt som grunkorna 
gör är inskrivet i partituret och timingen är knepig att få till.
– Den stora utmaningen är att lära sig läxan. Det är verkligen jät-
tesvårt och jag är otroligt lättad att det inte bara är jag som tycker 
det.

Det är inte så mycket sång utan mer ljudeffekter att göra. Och allt 
är koreograferat. Det finns inget utrymme för misstag och allt måste 
sitta ihop. Det är mycket, mycket att hålla reda på. Därför har det 
varit tryggt att ha regissören Robin Tebbutt eftersom att han har 
gjort den tidigare.
– Han kan ju verket väldigt väl. Men han är så generös så han 
tillåter att vi påverkar och att det blir små ändringar. Då kan Robin 
säga: Det där är ju mycket bättre!

Grunkorna är centrala i föreställningen och de fyra sinsemellan har 
olika grunk-personligheter utkristalliserats. En är sprallig, en som är 
lite buttrare och en som är lite efter. Vad valde du?
– Jag valde den spralliga! n

Jonas Nyberg

Scenografen till Vägen hem, Vicki Mortimer, har fått operavärldens  
kanske finaste pris, International Opera Awards som delades ut i  
London den 15 maj. Utöver scenografin har Vicki Mortimer gjort  

föreställningens kostymer.

Pojken har soppatorsk och marsianen motorhaveri. Foto: Markus Gårder

Pingvinen får en kram som tack för all hjälp. Foto: Markus Gårder
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Den gamla salen byggdes 1944. Då som repetitionssal åt Malmö 
Symfoniorkester. Senare togs den över av Malmö Operaorkester. 
Trots att den byggdes ut 1985 blev den aldrig vidare populär hos 
musikerna. 

– Salen var under-
dimensionerad och 
arbetsmiljön var under 
all kritik. Ljudnivån var 
extremt hög, säger 
Nicklas Holmberg, 
Symfs lokale ordfö-
rande, när han, Teddy 
Walter och Hanna 
Hajslund lotsar runt på 
byggarbetsplatsen i 
april.

70 miljoner
Malmö Stad som äger 
operahuset tog beslutet 
att bygga en ny sal 
2014 efter minst 20 
år av diskussioner. Nu 
står den alltså färdig. 
Ungefär 70 miljoner 
kronor kostade byg-

get och eftersom Malmö Opera är kulturminnesmärkt har det blivit 
en hel del kompromisser. Man har så långt som möjligt försökt få 
nybygget att harmoniera med förlagan, det gamla huset. Det har 
bland annat medfört att ljusinsläppet lämnar en del övrigt att önska. 

Regionen betalar mest
En rejäl hyreshöjning blir det. 4,6 miljoner kronor mer om året men 
det kompenserar Region Skåne för med 4,1 miljoner och Malmö 
Stad med 460 tusen kronor. 
– Det kommer att bli ett lyft både konstnärligt och arbetsmiljömäs-
sigt, säger Teddy Walter, som spelar kontrabas i orkestern.

Fler övningsrum
I det nya huset som inrymmer orkestersalen byggs också nya 
övningsrum. Sedan tidigare finns det sju övningsrum i huvudbygg-
naden och tillsammans med de som finns i gula paviljongen, fem 
minuters promenad bort, blir det en klar förbättring. De nya utrym-
mena kommer att skapa nya möjligheter.
– Hittills har vi inte haft så mycket schemalagda stämrepetitioner 
men nu finns möjligheter till det, säger Teddy.

Slipper lastbil
Orkesteradministrationen kommer också att flytta in och få nya 
lokaler i det nya huset. Musikerna tycker att det är bra att kunna ha 
daglig kontakt med orkesterchefen Henrik Marmén och hans stab. 
En stor förändring och förbättring blir den gång som förbinder orkes-

I juni flyttar Malmö Operaorkester in i sin nybyggda orkestersal. det blir en efterlängtad flytt. den gamla salen var trång och bullrig. 
den nya är luftig och väl tilltagen. den har till och med plats för uppåt 150 åhörare och kommer bli ett tillskott både som konsertscen 
och hemvist för orkestern. 

Malmö Operaorkester flyttar in
Nu står Malmö Operas nya orkestersal snart färdig

Musikerna Nicklas Holmberg, Hanna Hajslund och Teddy Walter poserar utanför Malmö Opera.

Orkestersalen som byggarbetsplats.



13  

tersalen med operahuset. Nu kan man lätt transportera instrumenten 
fram och tillbaka mellan orkesterdiket och repetitionssalarna. Tidi-
gare tvingades man att hyra lastbil i princip varje dag för att forsla 
orkesterns slagverk, kontrabasar och andra otympliga instrument.

Missnöje med paceringen
Dagen när Symfoni var på besök på Malmö Opera presenterade 
operachefen Bengt Hall det nya säsongsprogrammet. Sedan var 
det möte med orkesterchefen och orkestern. Ett ämne som väcker 
starka känslor är placeringen av orkestern. Det finns ett utbrett 
missnöje med att orkestern placeras längst bak på scenen istället för 
att sitta i orkesterdiket under musikalföreställningarna. Regissörerna 
tycker att det är toppen att få ha skådespelarna och sångarna så 
nära publiken som möjligt. Orkestern anser att de blir undanskuf-
fade.
– Man kan se en fara, rent fackligt. Man fasar ut orkestern genom 
att först göra dem osynliga och sen skruva ner volymen, menar 
Teddy Walter.

Svårt att få en dialog 
När det är opera får orkestern sitta i diket. Ett minus är att orkestern 
alltid mickas upp när de sitter på scenen och de menar att livekäns-
lan försvinner. Man upplever också att Ronny Danielsson som är 
något av Malmö Operas husregissör när det handlar om musikaler 
inte är intresserad av orkestern.
– Det är svårt att få till en dialog med honom. Det här är en musik-
teater. Vi gör inte teatermusik. Det är en viktig skillnad, säger Teddy.

Festivaler i augusti
Nästa säsong följer det upplägg man har som är ungefär lika år 
från år. En bred musikal på hösten och en stor opera på våren, 
Kinky Boots respektive Aniara. Men mer kommer. Figaros Bröllop 
i november och La Gioconda i mars nästa år. Ett samarbete med 
Skånes Dansteater blir det också samt familje- och barnföreställ-
ningar och mycket annat. Säsongen startar tidigt i augusti med ett 
gästspel på Copenhagen Opera Festival. Efter det är det dags för 
den allt större Malmöfestivalen. Både i Köpenhamn och i Malmö 
blir det en konsertant tjuvstart av Figaros Bröllop.

Den 64 man och kvinnor starka orkestern gör också ett par egna 
konserter i och utanför huset. Håll utkik efter Malmö Opera-orkester 
nästa säsong. Chansen är stor att de kommer låta bättre än någon-
sin nu när de har äntligen fått en orkestersal som det faktiskt går att 
repetera i. n

Jonas Nyberg

KUNGLIGA OPERAN

Söker

VIOLIN II tutti
Två tjänster

till 
KUNGLIGA  

HOVKAPELLET 

Mer information finns på
www.operan.se/jobb

Stolta partners till Kungliga Operan
KPMG   MasterCard   Nordea

Samarbetspartner
Savana   Wallenius Lines

Stolta partners till Kungliga Operan
KPMG   MasterCard   Nordea

Samarbetspartner
Savana   Wallenius Lines

KUNGLIGA OPERAN

Söker

Alternerande stämledare 

VALTHORN
till 

KUNGLIGA  
HOVKAPELLET 

Mer information finns på
www.operan.se/jobb

I maj i år började finputsningen av orkestersalen. Foto: Henrik Marmén
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Frilansavdelningen

Frilanstelefon: 08-693 03 36 (telsvar) 
E-post: frilans@symf.se

Tack för mig!
Efter många år i frilansstyrelsen så slutar jag nu med mina uppdrag 
inom Symf. Det har varit roliga och lärorika men tuffa år. Här kom-
mer nu en liten reflektion över frilansverksamheten. Kärnproblemati-
ken handlar i huvudsak om hur jag som frilansmusiker överlever. Inte 
bara ett eller två år, utan hur klarar jag mig fram till pension.
Grunden är självklart att det måste finnas arbetstillfällen i en tid där 
dessa konstant minskar för alla som frilansar. En anställning i en 
deltidsorkester gör livet något lättare för många frilansare eftersom 
de ger en viss grundtrygghet. Men samtidigt så måste man fylla 
med på arbete upp till heltid vilket inte alltid blir möjligt på grund 
av planeringen i den ensemble man är anställd i. 

Till viss del kan vi skapa arbete själva genom egna kammarmu-
sikprojekt. Tyvärr är det sällan som dessa projekt genererar några 
stora intäkter men dom bidrar ändå en del. Olika nätverk byggs 
upp bland oss som frilansar för att skapa arbetstillfällen. Stockholm 
Concert Orchestra gör ett fantastiskt arbete för frilansmusiker och 
jag önskar att fler orkesterarrangörer skulle ha samma inställning till 
oss frilansmusiker. 

Men sett till helheten så har förutsättningarna för ett liv som frilan-
sare blivit sämre. Verksamhetens inriktning har förändrats hos en del 
arbetsgivare. Folkoperan är ett exempel där man tråkigt nog gått 
ifrån att ha varit en relativt stor arbetsplats till att ha en liten orkester 
med få och korta kontrakt. I Stockholmsregionen så kommer Stock-
holms Konserthus med sin orkesterakademi på ett mycket negativt 
sett påverka frilansmarknaden.

Slutligen till en känslig och svår fråga som väcker stor irritation 
bland alla som frilansar, Är det rimligt att personer med 100% 
tillsvidareanställning kan hoppa in mer eller mindre kontinuerligt i 
andra orkestrar utan att ta tjänstledigt? Jag måste själv erkänna att 
jag i svunnen tid har gjort så, vid enstaka tillfällen, när jag har haft 
tillsvidareanställning. Jag kommer kanske att bli lockad att göra så 
igen om situationen skulle uppstå. Oavsett vad man tycker om det 

så får det stora konsekvenser för oss frilansare. Så jag önskar att 
man tänker till en gång extra innan man tackar ja till ett inhopp, el-
ler snarare att den som frågar tänker både en och två gånger innan 
frågan ställs! 

Självklart så är det både en ekonomisk och politisk fråga. Om 
det fanns betydligt mer pengar inom kulturen så skulle det också 
finnas fler arbetstillfällen. Konsekvensen av att tillsvidareanställda 
tar vikariat i andra orkestrar skulle inte bli så stor. Om inhopparen 
dessutom fakturerar blir det en ren lönedumpning. Lockande för 
arbetsgivaren. När uppräkningar uteblir så är det enkelt att spara in 
på extramusiker. Vi måste därför i branschen gemensamt kämpa för 
att kulturbudgeten höjs och inte sänks. 

Ett stort tack från mig till alla styrelseledamöter i frilansavdelningen 
samt till alla medlemmar. n

Fredrik Dickfelt, f d ordförande i Frilansstyrelsen

Några ord från din efterträdare:

Jag vill tacka dig Fredrik för den insats som du har gjort för Symf och alla 
oss som frilansar. Jag hoppas dock att jag kan få fortsätta att använda din 
kunskap och erfarenhet även i fortsättningen även om du nu av olika orsaker 
väljer att kliva av det aktiva arbetet i Symf. Det har varit trevligt att samar-
beta och jag värdesätter det både som kollega och vän.

Gunnar Jönsson, nyvald Frilansordförande, avdelning 14

behöver du anställa professionella frilansmusiker?
de hittar du i

FRILANSKATALOgEN
på  

www.symf.se 
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Symfs medlemsförsäkringar:
Instrumentförsäkringen finns hos en 
av Europas ledande försäkringsgivare 
inom Fine Art.

Sjukvårdsförsäkringen är konstruerad 
för att du som musiker snabbt ska 
komma under specialistvård om du 
råkar ut för en skada eller sjukdom.

I Gruppförsäkringen ingår livförsäk-
ring, olycksfallsförsäkring, sjukför-
säkring och barnförsäkring. Alla 
försäkringarna har bra villkor och 
låga premier.

Symf kan erbjuda en hemförsäkring 
och bilförsäkring med enkel premie-
beräkning. Försäkringarna tecknas på 
www.bostadsforsakringen.se där du 
lätt kan jämföra med din nuvarande 
premie.

Läs mer i detalj  om de olika försäk-
ringarna på Symf hemsida 
www.symf.se 
Frågor om Symfs medlemsförsäk-
ringar besvaras av Direct på telefon 
026-614100 eller på symf@direct.se.

betalar du rätt avgift?
Symfs medlemsavgifter 

Fullvärdigt medlemskap:       varav frilansavgift

Avgiftsnivå I  Inkomst över 275 000   280:-/mån  54:-/mån

Avgiftsnivå II  Inkomst mellan 200 000 - 275 000 240:-/mån  46:-/mån

Avgiftsnivå III Inkomst under 200 000   180:-/mån  34:-/mån

Avgiftsnivå IV  Första verksamhetsåret   135:-/mån  26:-/mån

Avgiftsnivå V  Yrkesverksam pensionär   135:-/mån  26:-/mån

Avgiftsnivå VI  Dubbelansluten (från annat förbund än LF) 135:-/mån  26:-/mån

Medlemskap med begränsade förmåner:  
Studerandemedlem, pensionär: 300:-år (Information, rådgivning, hemsida, tidning 
och försäkringsförmåner ingår)
Vilande:  300:-år (Information, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)
Symf intro, för de som går förberedande musikutbildning 0:-/år 
(Information, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)

Vid föräldraledighet från första dagen och vid sjukskrivning mer än tre månader är 
avgiften reducerad. Tänk på att för avgiftsnivå II-III krävs intyg. 
Kontakta medlemsregistret så får du veta hur du ska gå till väga.

Har du inget företag och behöver få hjälp med att fakturera för giget?
Vill du slippa sköta bokföring och skatteinbetalningar?

Läs mer på www.ama.se eller ring oss idag! 08-587 060 92

AMA:s fakturaservice fi nns för dig som är musiker eller artist och är UTAN eget företag 
eller F-skattesedel. Vi hjälper dig med fakturering till arrangörer och uppdragsgivare 
som vill få en faktura istället för att bli arbetsgivare.

AMA redovisar och betalar in dina sociala avgifter, ger dig arbetsgivarintyg, 

arbetsförsäkring och betalar in pension åt dig. Enkelt för dig och du får mer tid över till musiken!
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Östgöta blåsarsymfoniker gjorde nu under våren ett stort 
musikprojekt i samarbete med gotlandsmusiken. de framförde 
tillsammans Carl Orffs Carmina burana med lokala körer i Visby, 
Linköping och i Östersund. den maffiga konsertturnén avlöstes 
av skol- och familjeföreställningar, i varje fall för Crusellkvintet-
ten.  I ett fullsatt dansens hus i Linköping spelade de dansföre-
ställningen Hans och greta. Jaha, tänker ni kanske. Vad är det 
för speciellt med det? Jo, danssatsningen som på senare år har 
gjorts av Kulturrådet är mycket sällan knuten till musiker och 
levande musik. Och klassisk balett är inte vardagsmat i barnkul-
turutbudet i landet.
Det finns ett ungt nystartat danskompani i Linköping, Folke Danstea-
ter. De tre dansarna tog kontakt med Katariiina Matthiesen som är 
producent på Östgötamusiken. De hade en idé. De vill sätta upp 
Hans och Greta som en balettföreställning. Musiken skulle vara 
Engelbert Humperdincks ur den senromantiska operan Hänsel und 
Gretel. Handlingen skulle vara den traditionella, den som alla barn 
har hört eller läst. 
– Först suckade jag lite och tyckte att traditionellt kändes tråkigt. Jag 
tänkte lite på saken och fick en idé. Vi skulle kunna göra häxan till 
en kärlekslös hollywoodfru, säger Katariiina Matthiesen.

Kostym och koreogrfi
Och så fick det bli. Ingvar Karkoff kontaktades för att arrangera om 
musiken för blåsarkvintett. Han tog sig tid och satte igång att arbeta 
om de delar av operamusiken som hade valts ut. Kostymer och 
koreografin skötte medlemmarna i Folke Dansteater.
– Dansarna har gjort ett jättebra jobb. De har valt ut bra delar av 
operan, säger Katarina Andersson, valthornist i Crusellkvintetten.

Fokuserade på musiken
Blåsarkvintetten är annars vana att producera sina egna föreställ-
ningar. Och de brukar mest vara ute i länet och spela själva. Den 
här gången fick de en annan roll. 
– Den här gången har vi musiker ansvarat för det musikaliska arbe-
tet. Eftersom vi spelar både utantill och dansar så har det varit skönt 
att fokusera på det, säger Katarina Andersson.

Efaret och proffsigt
Musikerna i kvintetten sitter inte bara still framför sina notställ. De 
reser sig ibland och som skogsväsen smyger de in bland dansarna 
och spelar och hjälper till att föra handlingen framåt.
Att göra häxan till en glamorös och självupptagen hollywoodfru 
visade sig vara helt rätt. Barnen skrattar hjärtligt när hon dyker upp. 
Men i övrigt sitter de trollbundna och andäktigt tysta. Även de allra 
minsta barnen följer varenda rörelse och lyssnar till varenda ton. 
Trots att det här är danskompaniets första produktion så känns det 
erfaret och proffsigt. Musiken och dansen sitter ihop och allt flyter 
på.
– Det är fantastiskt kul att barnen får se riktig klassik balett med 
riktig levande musik, säger Katariiina Matthiesen.

KLassisk balett
och

Crusellkvintetten

Matilda Larsson och Maria Wulcan från Folke Dansteater.



Bli inte rökt
Skydda ditt viktigaste instrument

Hörseln gör ingen comeback. Gör som 
Sveriges musiker- och artistelit. Skydda 
din hörsel med Bellman ER. Formgjutna 
hörselskydd med kompromisslös ljud-
kvalitet och oslagbar passform.

Tel 031 748 37 50
bellman.com/bellman-er

annons-bellman-er-90-130-symfoni.indd   1 2016-04-06   10:19:08

Flera ensembler
Östgötablåsarsymfoniker delar upp sig i fler ensembler än Crusell-
kvintetten. Östgötabandet spelar företrädesvis jazz och så finns det 
Östgöta Brasskvintett. Alla de mindre ensemblerna turnerar regel-
bundet var för sig. Därför kändes samarbetet med Gotlandsmusiken 
och Carmina Burana så mäktigt.
– Det var fantastiskt att få vara en så stor blåsorkester. Otroligt inspi-
rerande att spela stora verk och inte hela tiden tvingas att arrangera 
ner musiken, säger Katarina Andersson.

Samarbeten är framtiden
Kanske är det sådan här samarbeten 
som är framtiden för Sveriges blåsorkest-
rar. Samtliga lider av underfinansiering 
och det är sällan pengarna räcker till 
större produktioner. Då blir förmågan 
att gå ihop och göra gemensamma 
produktioner enda sättet att hålla svensk 
professionell symfonisk blåsmusik vid liv.

Nästa säsong har Östgöta Blåsarsym-
foniker ett samarbete med Göteborg 
Wind Orchestra och det finns planer 
på fler produktioner ihop med Gotlands-
musiken.

För den som vill se Hans och Greta så finns chansen både i Öster-
götland och Sörmland till hösten 2016 och våren 2017. n

Jonas Nyberg

Crusellkvintetten spelar Humperdicks musik i Hans och Greta.

Katarina Andersson, hornist i 
Crusellkvintetten.

SVERIGES RADIOS  
SYMFONIORKESTER
CHEFSDIRIGENT DANIEL HARDING

SÖKER

TUTTI VIOLA

PROVSPELNING  DEN
26 SEPTEMBER 2016 

Ansök senast den
8 augusti via

berwaldhallen.se

BERW0078_Platsannons_Provspel_90x130.indd   1 2014-05-07   15:27
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 S T R Å K S T U D I O N
VIOLINATELJÉ

Violinbyggarmästare
Michael Wallmo

Tegnérvägen 5b
802 67 Gävle
073-5150992

michael@wallmo.com
wwwww.thebowstudio.com

www..olaffaren.se                                      

Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08-668 13 15, mån-fre 11-18  &  lör 11-15

 perpetual
violoncello

En ny cellosträng från Pirastro
Välj mellan medium och soloist

z

 

 
 

 

Blåsarsymfonikerna söker tubaist
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% med provtjänstgöring i 6 månader fr.o.m. 

2016-10-01 eller enligt överenskommelse. Ansökan sker med CV. 
Provspelningen äger rum efter personlig kallelse.

Datum för provspelning: 20 september (enskilda prov) och 21 september (orkesterprov). 
Obligatoriska stycken: Ralph Vaughan Williams Tuba Concerto, sats 1 och 2

Orkesterutdrag läggs upp på www.musikaliska.com senast 4 veckor innan provspelningen.

Om provspelningen och ansökan: Lena Jakobsson, lena.jakobsson@musikaliska.com
Facklig representant: Magnus Olsson, SYMF magnus.olsson@musikaliska.com

Skicka din ansökan senast
den 1 september 2016 till jobb@musikaliska.com
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Välkommen - kanske!

Vi satt där och hade ett spännande utbyte av tankar och erfaren-
heter av att göra böcker för barn. Vi undrade vilken roll kriget och 
kurdernas självständighetskamp spelade i deras berättelser, (det här 
var före IS vidriga framfart i regionen) och de undrade i sin tur om 
det var sant att man kunde skriva barnböcker om hur barn blir till i 
vårt land.

De flesta av oss i Barnboksakademin har blivit inbjudna till olika 
länder och haft workshops och utbyten med kollegor och träf-
fat barn. Och tillsammans, som barnboksakademi, har vi också 
internationella utbyten. Det är fantastiskt att få resa och uppleva 
spännande möten i andra kulturer.

Det finns pengar att söka för att sprida svensk kultur utomlands. 
Man kan lätt slå sig för bröstet och tycka att vi har en förträfflig 
barnkultur här i landet, som alla borde få lära sig mer om. Jag 
erkänner att jag tänkte något åt det hållet när jag förra året var in-
bjuden till en festival i Moskva och slet mitt hår i frustration över en 
Kafka-liknande visumprocess. Ni har ju bjudit IN mig, för tusan! Det 
är NI som vill att jag ska komma till ert land! Ni borde vara glada!

Nu var det ju aldrig fråga om att jag inte skulle få visum. Bara en 
stelbent byråkrati. Till skillnad från konstnären Mona Aghababaee, 
från Iran, som var inbjuden att ställa ut på konstmässan Supermar-
ket i Stockholm. Hon fick inget visum. Politiskt skum figur? Nej då. 
Men kommer man från Iran, eller något annat land det är synd om, 
kanske man inte vill åka hem igen när man väl kommer hit.

Nu verkar det här tyvärr inte vara en engångsföreteelse. Min bror 
har stött på problemet mer än en gång. Som arrangör på numera 
nedlagda Rikskonserter var det naturligtvis pinsamt och ytterst 
frustrerande när folkmusikartisten man lyckats boka för en turné inte 
fick visum till Sverige. Han hade visserligen turnerat länge runt hela 
världen med sin musik, men han kom ju från ett lite exotiskt land.

Det var förstås ett misstag. Men en annan ung musiker från Kenya, 
som inte fick åka på sitt livs resa till folkmusiklägret i Rättvik fast 

arrangörerna betalade resa och uppehälle, var ju i ett annat läge. 
Han var både fattig och utan jobb i hemlandet. En typisk sån som 
vill stanna i det här landet.

Jag hade en bild av att vi, oavsett ras och ursprungsland, möts som 
jämlikar i ett internationellt kulturutbyte. Men medan vi i Sverige är 
vana att resa vart vi vill och vara välkomna överallt är det inte alls 
säkert att man är välkommen hit till oss. Vi möts faktiskt inte på lika 
villkor. n

Jens Ahlbom
(Jens inlägg publicerade först på Svenska Barnboksakademins 

hemsida: www.barnboksakademin.com)

Jens Ahlbom är först och främst illustratör, men har även skrivit några bil-
derböcker själv och tecknar serier ibland. Han illustrerar gärna böcker om 
teknik (Mulle Meck), historia eller andra länder och kulturer, men viktigast 
är berättandet. Bilderna måste vara lockande och spännande, men också 
berätta en historia.

Anmäl dig till 
Nordisk 

Orkesterakademi
31 oktober – 4 november 2016

Ravel: Bolero
Strauss: svit ur Rosenkavaljeren
Gisladóttir: Uruppförande, 
dirigent Christian Kluxen

Nytt för i år: 
kursen ges också som
fristående universitetskurs

www.helsingborgskonserthus.se

Vi satt runt ett bord i en samlingssal i något slags folkets hus i Sulaymaniyah i Kurdistan i norra Irak. det var Niklas Krog, Monica 
Zak och jag, och Rewas, vår tolk, och en samling seriösa, allvarliga män i övre medelåldern. Jag vill minnas att de alla hade mus-
tasch, och var barnboksförfattare.
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symfoni, Box 49144
100 29 Stockholm

Nu finns Symf på Facebook! det gillar vi. gör det du också!

Violoncell byggd av Giambattista Bodio, Venedig 1820.
Såld av Sebastian Skarp Violinateljé, 

Regeringsgatan 72, 111 39 STHLM. Tel: 08-22 24 20. 
www.sebastianskarp.se

Expertis, värderingar och handel.


