
 

 

Underlag till nulägesbeskrivningar i regionala kulturplanen 
 
 
Föreliggande text skall ses utifrån föreningen Media Artes perspektiv: den nutida 
konstmusikens situation och möjligheter. Med andra ord, en nulägesbeskrivning. 
Men först: 
 
 
Kort historik och några allmänna synpunkter. 
 
Bildandet av Media Artes i Växjö, för nästan trettio år sedan, baserade sig på det 
faktum att ingen i Växjö och regionen dessförinnan företrätt och drivit den nutida 
konstmusikens sak. Jo, konstmusik, men inte nutida – en avgörande distinktion. 
Situationen var för övrigt vid denna tidpunkt densamma i hela landsorten. Man kan 
dessvärre, med oroande förvåning, konstatera att människor i många regioner runt 
om i landet fortfarande saknar reella möjligheter att lyssna på nutida musik, det vill 
säga, nyskriven konstmusik. I Växjö och regionen är situationen annorlunda. Varför? 
Svaret är redan antytt ovan. Media Artes sådde ett frö för ca tre decennier sedan, ett 
frö som sedan dess vuxit med kraft. Nyfikenhet och spänning var motivet. Skulle det 
gå att bygga upp en konstnärligt medveten publikverksamhet med intresse för  
nykomponerad musik?  
 
Media Artes kastades omgående in i ett sisyfosarbete som pågår än i dag. Det 
långsiktiga perspektivet är således klarlagt (ett av våra nyckelbegrepp). Redan efter 
ca två år emellertid kom verksamheten till en vändpunkt. Publiken svek. En 
grundläggande analys pekade på en rad brister: otillräcklig marknadsföring, 
opedagogiska programval, olämpliga konsertlokaler etc., men framför allt – den 
nutida konstmusiken säljer sig inte själv via utbudskataloger (ett av våra 
nyckelbegrepp). Med detta menar vi att en levande kontakt med den publik som vi vill 
locka till oss är en absolut förutsättning för att lyckas. Att delaktiggöra publik och 
medlemmar genom olika pedagogiska aktiviteter är en nödvändighet. Med denna 
insikt, visade det sig, var Media Artes dagar räknade som enbart konsertgivande 
förening. Vi utvecklade en hel rad andra aktiviteter: kursverksamhet, workshops, 
föreläsningar/pretalks, skolkonserter (inte minst de små barnen som ständigt har  
varit föremål för vår pedagogiska omtanke), CD-utgivning (liten men viktig), 
kompositionsbeställningar, festivalverksamhet, samarbete med andra konstnärliga 
uttryck etc. Parallellt med dessa åtgärder började Media Artes utveckla sin  
elektroakustiska studio, BlomdahlStudion, forum för unga musikskapare. Hela denna 
kedja av pedagogiska åtgärder hade ett och samma mål, att bädda för den nutida 
musiken generellt med fokus på det nykomponerade verket och uruppförandet. På 
detta sätt, genom ett långsiktigt  byggnationsarbete (ett av våra nyckelbegrepp), ville 
vi skapa förståelse för den nutida konstmusiken. I vår ambition att skapa möjligheter 
och sprida förståelse och intresse har vår åtgärdskedja succesivt vuxit; en ny länk i 
denna kedja är t.ex. samarbete (ett nyckelord). Här finns en lång rad 
samarbetspartners, från institutionella, regionala och lokala, till ideella föreningar och 
arrangörer. 
 
Med önskvärd tydlighet har Media Artes visat att det inte är något problem att skapa  
gehör för den nutida konstmusiken. Detta trots att vi ständigt måste slå hål på den 
mer eller mindre befästa myten som lär ut att den nutida konstmusiken är svår och 



 

 

otillgänglig om man inte är specialist. Skall man avdramatisera frågan en gång för 
alla är det inte krångligare än så: hårt arbete krävs, ett genomtänkt, pedagogiskt 
koncept samt – en mer rättvis finansiell fördelning mellan den klassiska och nutida 
konstmusiken. Det är också så, och konstigt vore annars, att den klassiska musiken 
också förutsätter den nykomponerade musiken (en av våra nyckelsanningar). Man 
kan fråga sig, vem tjänar på mytbildningen kring ”den svåra, nykomponerade 
konstmusiken”? Ingen! All konstnärlig verksamhet kräver kreativa nyskapare – friskt 
blod. Vår klassiska konstmusik är otroligt konservativ. Vad är man rädd för? Är det 
verkligen publikbehov som styr programsättningen i de stora orkestrarna, 
grammofonindustrin, media, radio/TV, etc. eller,  är det rent av branschen själv som 
styr? (en av våra nyckelfrågor). Ett intressant perspektiv infinner sig då man vänder 
blickarna mot andra konstnärliga genrer: bildkonsten, dansen, litteraturen etc. Här 
frodas den konstnärliga kreativiteten, och det gör den i nära kommunikation mellan 
publik och nu levande konstnärer, koreografer, författare etc. Våra klassiska 
orkesterinstitutioner framstår som veritabla museer. Nykomponerad musik idag 
spelas så sällan att ord som tonsättare och ljudkonstnär knappast längre har någon 
innebörd för gemene man. När den nutida konstmusiken trots allt lyckas passera 
programrådens filter sker det ofta med verk som kanske har 70-80 år på nacken och 
där upphovsmannen ”bara helt nyss” har gått ur tiden. Situationen är oroande. Det 
har gått så långt att det klassiska musik-etablissemanget myntat begreppet 
ungdomlig musik, vilket man idag menar räcker för att fylla de ”nutida normerna”. 
Sanningen är den att det är skillnad på nutida musik och nutida musik. Det är ju de 
unga, tonkonstnärerna som för utvecklingen vidare vilket är logiskt - inget konstigt 
med det - de som skapar för den samtid de lever i, de som talar till oss, till dig och 
mig. När de är döda är det försent. Det finns falanger, vilket är riktigt oroande, som 
betecknar den nutida konstmusiken som experimentmusik vilken vi skall bespara 
publiken. Slik musik hör hemma på institutioner, på musikhögskolor etc., bakom lås 
och bom. Man behöver inte ens vara konsument av nykomponerad konstmusik för att 
förstå orimligheten i ett sådant resonemang.  
 
Mot denna bakgrund och utifrån ett konstmusikens överlevnadsperspektiv är det av 
mycket stor vikt att den nykomponerade musiken nu sätts på agendan. Den klassiska 
och den nutida konstmusiken kompletterar varandra: frukter på samma träd. Sten 
Hansson, tonsättare och tidigare ordförande i FST (Föreningen Svenska Tonsättare), 
sa en gång: ”Har ni tänkt på att den nutida konstmusiken vore otänkbar utan den 
klassiska? Men har ni då tänkt på att det också är tvärtom, den klassiska 
konstmusiken vore otänkbar utan den nutida”? 
 
Vi menar att det är hög tid att beakta den nutida konstmusikens berättigande, eller 
snarare nödvändighet. Vi vill inte infektera en framtida, fruktbar diskussion i ämnet till 
förfång för vårt lokala/regionala kultursamhälle. Det handlar inte heller om att sno åt 
sig poänger på andras bekostnad. Vi vill emellertid peka på den orimliga snedfördel- 
ning som råder mellan den klassiska och nutida konstmusiken. Vi talar nu om en 
verklighet där den nutida konstmusiken tilldelas en försvinnande liten del av den 
totala, konstmusikaliska kakan. Samma snedfördelning råder för övrigt också 
nationellt och internationellt. Således, ingen slump. Media Artes har sedan snart 30 
år visat, utifrån ett mönsterperspektiv -  det goda exemplet - vad som är möjligt. För 
att kunna utveckla och expandera vår verksamhet vidare önskar vi att, genom samar- 
bete/diskussioner med Regionförbundet södra Småland och andra parter, kunna 
skapa gynsamma former för en utveckling av det regionala musik-/kulturlivet. 



 

 

Nulägesbeskrivning av den kulturella infrastrukturen för konst/kulturområdet som 
man företräder 
 
Växjö har sedan många år varit en av landets mest aktiva landsortsstäder sett utifrån 
ett nutida konstmusikaliskt perspektiv. Här finns Musica Vitae, här har funnits nyss 
avvecklade CoMA och här finns sedan snart 30 år föreningen Media Artes. De två 
förstnämnda verksamheterna (är/har varit) hemmahörande inom ramarna för Musik i 
Syd. Detta har gjort Växjö till en spännande musikstad med konstmusikalisk 
framtoning. Lägger man därtill Växjö Konsthalls och Italienska Palatsets 
verksamheter så framtonar Växjö generellt som en exceptionell ort för konstnärligt 
nytänkande, med stark betoning på just nytänkandet. 
 
Om vi återgår till musiken så var numera avvecklade CoMA Sveriges enda centrum-
bildning för nutida konstmusik med bred framtoning, dvs inte bara representerande 
en liten och smal sektor inom den nutida konstmusiken. Verksamheten hade 
mönsterbildande prägel och verkade utifrån ett lokalt/regionalt såväl som nationellt/ 
internationellt perspektiv. CoMA var en av de viktigaste resurserna i Sverige för det 
nutida, fria och konstnärligt nytänkande musiklivet. 
 
Tittar vi på Musica Vitae, denna synnerligen kompetenta kammarorkester, en av de 
bästa i Sverige, så är orkestern förankrad i en klassisk tradition med sina 15 stråkar. 
Orkesterns gör då och då  föredömliga framträdanden med nyskriven musik men 
motsvarar trots det inte det unga, nutida och snabbt föränderliga musiklivets behov 
av flexibilitet: datorer, elektronik, varierande instrumentationsmöjligheter, pedagogisk 
sakkunskap etc. Man måste också komma Ihåg att orkestern, trots sin relativa 
litenhet och i sammanhanget, måste betraktas som en ”tungfotad koloss”. Vad de 
unga tonsättarna och musiklivet behöver är smidiga, mindre ensembler som själva är 
besjälade av konstnärligt nytänkande. 
  
Ovanstående beskriver, lokalt och regionalt, med all önskvärd tydlighet de 
reducerade förutsättningarna för den nutida konstmusiken, en genre som är avgjort 
viktig för hela musiklivet. Egentligen är den nutida konstmusiken i vedertagen mening 
inte en genre, den är alltid ny - den åldras aldrig – den hinner aldrig bli klassisk.  
Därför är den också viktig för musiklivet som en referens. Den unga tonsättar-
generationen bryter ständigt ny mark. Med reservation för liknelsen - den utgör en 
slags forskargärning. En konsert med nutida konstmusik –  där verket som uruppförs 
aldrig tidigare klingat – är alltid ett äventyr. Detta är omistliga värden som vi inte har 
råd att äventyra.  
 
Med andra ord, hur ser nuläget ut i Växjö. Media Artes finns kvar, ett Media Artes 
som har kompetens, vilja och uthållighet att driva den nutida konstmusiken vidare. 
Media Artes har också all den erfarenhet som krävs för uppgiften. Media Artes är inte 
bunden till fast anställda musiker utan är en flexibel verksamhet som samarbetar 
med det fria musiklivet och kan skapa förutsättningar efter behov. Ensemble-
konstellationerna är varierbara med ömsom lokal/regional och nationell/ internationell 
prägel. Media Artes har sina samarbetspartners förtroende och publikens, även om 
detta inte alltid innebär att man delar uppfattning om musikens kvalitativa värde, men 
detta är ju i sig en konstens styrka. Media Artes pedagogiska och långt drivna 
ambitioner att förmedla den nutida konstmusikens sak är uppbyggd på mångårig 
erfarenhet och innehåller stora värden. Media Artes täcker upp utbildningskunskaper 



 

 

i både analog och digital kompositionsteknik, Media Artes studio (BlomdahlStudion) 
är ett vattenhål för tonsättare och kreativa ungdomar och skapar också 
utbildningsmöjligheter i kursform för hela regionen. Media Artes nätverk på det lokala 
och regionala planet är väl utbyggt men vi strävar ständigt efter att bygga ut våra 
kontakter ytterligare. 
 
När vi talar om ljudkonstnärers, dvs tonsättares villkor lokalt/regionalt så existerar 
faktiskt inga villkor att diskutera. Situationen är dessvärre sådan att musik-/kulturlivet 
inte uppmärksammat denna problematik. Man betraktar musiker, pedagoger, 
tonsättare etc., det vill säga ”musikfolket”, som en sammantagen kategori. 
Tonsättaren ingår således ”per automatik” i denna brokiga samling. En enkel analys 
beskriver omgående orimligheten i detta synsätt (vi talar då om ett lokalt/regionalt 
perspektiv): Tonsättaren komponerar ett verk som spelas av en ensemble. Musikerna 
får betalt för sitt arbete, men tonsättaren får inte en krona. Alla i musiklivet 
involverade har någon form av lön/betalning/ersättning: kammarmusiker, pedagoger, 
kyrkomusiker etc. Alla är styrda av fackliga avtal medan däremot tonsättaren styrs av 
beställningsverksprincipen, det vill säga, om ingen formell beställning gjorts så blir 
tonsättaren, han/hon, utan ersättning. Vid ytterst, ytterst få tillfällen har det hänt att 
någon gjort en formell, lokal/regional beställning av någon tonsättare i regionen (så 
långt vi känner till är det bara Växjö domkyrka som gjort detta). Det räcker med att 
titta på hur det ser ut på bildsidan med beställningar, utsmyckningar osv för att förstå 
hur missgynnad den nutida konstmusiken är i detta avseende. 
 
 
En beskrivning av det egna uppdraget. Hur och vilka som påverkas av 
organisationens arbete (prioriterade områden, målgrupper eller teman, 
verksamhetens spridning i länet)  
 
Det egna uppdraget kan naturligtvis i grunden betraktas som självvalt – det ligger i 
den ideella föreningens organisationsform - även om Kulturrådet och Växjö kommun 
är precisa i sina krav för tilldelning av verksamhetsbidrag. Kulturrådets krav täcker 
också in, förutom ett mångfaldskrav, ett ”verkställighetskrav” där vi förbinder oss att 
seriöst stödja yrkesverksamma artister/ensembler med bl a rimliga gager. Växjö 
kommun har på samma sätt ett långt drivet mångfaldskrav, samt löpande, treåriga 
överenskommelser där Media Artes utgör en pusselbit i ett större kommunalt helhets- 
perspektiv.  
 
Man kan lugn påstå att stora delar av Växjö kommuns musik-/kulturliv har påverkats 
av Media Artes verksamhet. Verksamheten har funnits i många år och blivit ett 
varumärke och referenspunkt för Växjös visionära och nytänkande musik-/kulturliv. 
Har man inte varit på någon av våra konserter eller performances så har man i alla 
fall hört talas om oss. Samtidigt som Media Artes konstmusikaliska sikte är intressant 
för en äldre och medelålders publik så är verksamheten tillräckligt uppkäftig för att 
också locka ungdomarna. Häri ligger en stor mission, en generationsbrygga som 
gynnar, lockar, irriterar och bär vidare konstnärliga och kulturella värden som inte 
nödvändigtvis ligger i linje med den breda samhällsuppfattningen. Denna grundsyn 
får också en mer ”städad” prägel genom våra pedagogiska aktiviteter och projekt, 
från samarbeten med t ex Linnéuniversitetets kompositionsklass till kurser på Växjö 
Konsthall: ”Hur man syr sin egen synt” och Circuit bending. 
 



 

 

Det är många idag som ”fostrats” i Media Artes synsätt, ett sökande efter mening och 
alternativa värden - musik måste inte vara enbart underhållning - men här finns också 
”vanliga lyssnare” som funnit och finner spänning i Media Artes okonventionella 
programval och idéer.   
 
För många av våra samarbetspartners, institutioner, organisationer, föreningar/ 
arrangörer, erbjuder Media Artes en möjlighet att ”uppdatera” sig. Vi står med ena 
benet i nuet och med det andra i framtiden. Media Artes är förvisso en spegel av vår 
egen tid, men också en visionär och aktiv utformare av vårt framtida musik-/ 
kultursamhälle. Vi gläds av att dela med oss och ser också att vårt koncept och 
framtida perspektiv är lockande också för många av våra partners, t ex: Musica Vitae, 
Växjö Konsthall, Kollektiv Radio, Växjö domkyrka, Linnéuniversitetet, Växjö 
Kulturskola, Italienska Palatset, Kafé De Luxe, Växjö Konsertförening, Smålands 
Museum, St Sigfrids Folkhögskola, Maria kyrkan, Tillbakakaka-Festival, tidigare 
Utvandrarnas Hus och RiFiFi med flera.   
 
När vi talar om Media Artes prioriterade område/-n kan inte svaret bli annat än ”den 
nutida konstmusiken”. Detta torde vara uppenbart. Den nutida konstmusiken utgör 
motiv, syfte och drivkraft formulerade i mål, resultat och framtidsvisioner. Vägen dit 
går emellertid via en rad för samhället och Media Artes angelägna frågeställningar,  
t ex mångfaldsfrågorna (se nedan). Dessa frågor satta i ett nutida konstmusikaliskt 
perspektiv blir av extraordinär betydelse. Rättvisefrågorna i sig går inte att ducka för 
och inte heller har vi råd att negligera dem, de är som sagt av största, låt säga helt 
avgörande betydelse för den nutida konstmusiken. 
 
En av de målgrupper som vi alltid, sedan Media Artes tillblivelse, värnat om är barn 
och ungdomar. Lite krasst uttryckt, kanske man säga, handlar det om överlevnad – 
utan återväxt ingen nutida konstmusik. Våra pedagogiska idéer har gett mycket bra  
resultat. Man skulle kunna säga att de varit helt avgörande för vår verksamhet. Media 
Artes hela koncept bygger på en, i åldershänseende, väl anpassad pedagogik som 
börjar tidigt och stegvis fortsätter vidare upp till universitetsnivå - utan pekpinnar. Här 
samarbetar vi mycket med bl a Växjö Kulturskola och Linnéuniversitetet.  
 
Tematiska tankegångar utvecklas ofta i Media Artes till långsiktiga, processlika 
projekt. Dessa lappar över varandra. Just nu håller vi på med t ex tre olika projekt:  
- Media Artes Artist in Residence - Anne Pajunen (arbete i processform över 2-3 år)  
Samarbete med bl a Växjö Kulturskola, Växjö Konsthall, nedslag på olika ställen i  
Kronobergs län.  
- Komposition och genus – utvecklingsprojekt för unga kvinnliga tonsättare (Media 
Artes/Hans Parment, samarbete med Växjö Kulturskola, FST, MHS i Malmö, 
Kulturskolan i Malmö). 
- Kurser och workshops/Jan Carleklev/Växjö Konsthall – circuit bending, 
noisemaskiner, hacka leksaker, performance/ljudskulpturer, rita ljud och 
kroppssynthar). 
 
 
En av våra regionala ambitioner sedan mycket lång tid har varit att få igång en aktiv 
Kommunikation, ett samarbete med aktörer/arrangörer runtom i Kronobergs län. 
Naturliga samarbetspartners med primärt nutida konstmusik på agendan är få. Vi  



 

 

har då arbetat utifrån andra perspektiv. Vi har specialsytt samarbetsformer där vi 
anpassat oss till våra partners förutsättningar. Detta har utvecklats på ett spännande 
sätt och vi har fått mycket positiva reaktioner. 
Vi har också arrangerat och drivit egna utomhusprojekt i spännande miljöer. Vår 
ambition är att utveckla denna verksamhet i högre omfattning.  
Exempel på verksamhetens spridning i länet:  
Ljungby (Sagomuseet, Godsmagasinet), Säljerydfestivalen, Lessebo (Trio Tribukait/ 
skolor, Pärlor för Svin/Lessebo Kulturskola), Tolg kyrka (Musik i vår tid), Älmhult 
(Stensjöäng, Skogskatedralen, Agetorp), Öjaby (Tillbakakaka-Festival), Tingsryd 
(Söderportkyrkan, Nelsons Garden AB, Tingsås kyrka, Tingsryds Konsertförening, 
Tingsryds-gruppen) m fl. 
 
 
Organisationens verksamhet utifrån ett mångfaldsperspektiv 
 
Mångfaldsfrågorna har en framskjuten plats i Media Artes verksamhet.  
 
Genusrågor 
På agendan har vi anledning att ständigt aktualisera genusperspektivet. Vi försöker 
så långt möjligt att få en jämn fördelning. Vi kan inte helt styra detta när vi engagerar 
artister eftersom ensembler i det här avseendet är sammansatta efter eget 
gottfinnande. Ibland kan vi kompensera detta genom att anställa intressanta grupper 
som har en klart kvinnlig ”dominans”. Vi letar efter denna typ av grupper.  
 
Samma sak gäller tonsättare. Vi försöker också här få en jämn fördelning. Svenska 
kvinnliga tonsättare utgör ca 15% av tonsättarkåren. Många av dem vägrar att utgöra 
”alibi”. Könskvotering är en känslig fråga i konstnärliga sammanhang. Många vill 
uppskattas i första hand som konstnärer. Vi är dock mycket medvetna om denna 
problematik och försöker använda de verktyg som vi trots allt har. Vi prioriterar helt 
enkelt kvinnor.  
 
Vår styrelse består av en tredjedel kvinnor (2 kvinnor och 4 män) 
 
 
Etnisk tillhörighet  
Inom den nutida konstmusikvärlden har det sällan varit några problem kring detta 
begrepp. Precis som när det gäller genus så formas ensembler utifrån ett etniskt 
perspektiv utan att vi kan påverka detta. Ofta väljer vi internationella ensembler och 
artister och detta balanserar på ett bra sätt de helt svenska ensemblerna.  
 
En del av Media Artes medlemmar har ett annat etniskt ursprung vilket tillfört många 
positiva erfarenheter.  
 
Ibland har vi i projektform (tillsammans med Kulturskolan) samarbetat med grupper 
bestående av barn med annan etnisk tillhörighet.  
 
Styrelsen (6) består av en tredjedel med annat etniskt ursprung (2). 
 
 
 



 

 

Ålder 
Vi driver kurser (Circuit bending, Studiokunskap) där våra medlemmar möter 
medlemmar från andra (ungdomsrelaterade) föreningar. Åldersspridningen blir stor. 
Spännande, roligt och mycket intressant. 
 
Vi har också en mycket positiv åldersspsridning inom styrelsen (från 35 – 73). 
 
Funktionshinder 
Tidigare har vi ibland haft problem genom att vi inte har kunnat erbjuda lokaler 
rustade för funktionshindrade. Nu har vi till stor del, genom ny lokal, löst detta 
långsiktigt. 
 
 
Samarbeten eller nätverk med olika aktörer 
Linnéuniversitetet (komp.klassen), Växjö Kulturskola, RANK (Riksförbundet för 
Arrangörer av Nutida Konstmusik som vi ofta samverkar med – i många av dessa 
projekt samarbetar vi regionalt), ISCM (International Society for Contemporary 
Music – samarbeten kring CD-produktioner), Växjö Konsthall etc. etc, (vi har en lång 
rad samarbetspartners - en av våra grundprinciper är att de flesta kontakter som 
vi etablerar skall  övergå i mer eller mindre djupa samarbeten - vi menar att 
samarbetet i sig är mycket fruktbart och skapar mervärden för alla). 
 
 
Internationella kontakter 
Vi har tidigare samarbetat mycket nära CoMA/Musik i Syd. I detta samarbete har 
vår överenskommelse varit att CoMA handhaft de internationella kontakterna. Efter 
CoMAs avveckling kommer vi nu själva att åter ta upp dessa kontakter och utveckla 
samarbeten och utbyte vilket kommer att resultera i fler internationella artister/ 
ensembler.  
 
 
Förslag på utvecklingssatsningar inom ramen för regionala kulturplanen 
Anne Pajunen är tonsättare, musiker och performanceartis. Vi är mitt uppe i 
diskussioner om ett  Composer/Artist in Residence-skap inom Media Artes ramar. 
Hennes residence-skap kommer att sträcka sig över 2-3 år och inkludera samarbeten 
och performance-föreställningar lokalt/regional med samarbetspartners. 
 
 
Organisationens egen vilja att utveckla någon verksamhet ytterligare inom ett 
länsuppdrag 
Vi har två projekt (i prioritetsordning) som vi mycket gärna skulle vilja utveckla 
vidare. Vi har funderat på båda dessa och betraktar dem som mycket angelägna inte 
bara för oss själva och medverkande artister utan i lika hög grad för publiken.  
 

1. Vi vill utveckla performance-föreställningar runt om i regionen på spännande 
platser (bland annat utomhus – sommartid -12). Vi tänker oss ett relativt litet 
antal medverkande artister (kanske 2-3 samt 1-2 tekniker) för att smidigt 
kunna förflytta föreställningen. Vi planerar att använda oss av ljussättning, 
elektronik/PA samt viss rekvisita. 



 

 

2. Vi skulle vilja ”återupprätta” vårt internationella samarbetsnät. Vår idé är att 
inleda detta arbete med en internationell ensemble (ensemble ännu inte 
diskuterad men skulle kunna bli en slagverksensemble? -  vi tänker oss 1 
konsert i Växjö och 2-3 ute i regionen). Vi skulle gärna vilja att konserterna 
utifrån ensemblestorlek är relativt omfattande (5-6 medverkande) eftersom vi 
vill ge tyngd åt framträdandena inför en publik som möjligen kan vara ovan 
inför en annorlunda musik. Tidpunkten har vi ännu inte diskuterat men tänker 
oss vår eller höst, inomhus -12.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


