
 
 

Musik i Syd - Kronoberg 
 

Underlag / Kulturplan Kronoberg 
 
Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 
 
Styrelse: Ja Kvinnor: 6 Män: 5   

Organisationsform: Aktiebolag 

Styrdokument: 

Verksamheten baseras på flera styrdokument. Ett generellt dokument för 
Musik i Syd antogs 2003-01-01, detta har sedan reviderats vid flera tillfällen. 
Särskilda verksamheter inom Musik i Syd har också specifika styrdokument, 
detta gäller i ett Kronobergssammanhang för bl.a. Musica Vitae och 
Smålands Musikarkiv. 

Antal anställda: Ca 70 (hela MiS), varav ca 30 (Kronoberg) 

Antal frilans/år: Ca 600 (hela MiS), varav ca 250 (Kronoberg) 

Arrangemang/ 
utställningar/ 
föreställningar per år 2043 (hela MiS), varav 465 (Kronoberg)* 

Besökare/ deltagare: 

231511 (hela 
MiS), varav 
58873 
(Kronoberg)  Varav barn & unga: 

66556 (hela 
MiS), varav 
18379 
(Kronoberg)     

Scen: 

Musik i Syd har ingen fast scen för sin verksamhet. Genom ett uppdragsavtal 
med Växjö kommun ansvarar MiS för konsertverksamheten i Växjö 
Konserthus. 

Utställningslokal:   

Verkstad:  

Repetitionslokaler: 

Musica Vitae har fram till halvårsskiftet 2011 haft repetitionslokaler på 
bottenvåningen i annexet till Elite Hotell Konserthuset. Med all sannolikhet 
kommer orkestern att framledes repetera i Emigrantinstitutets samlingssal. 

Samverkar med: 

Förutom arrangörer (se nedan!) exempelvis: Musik- och kulturskolor, kyrkor, 
hembygdsföreningar, studieförbund, teaterföreningar, kommuner och bibliotek 
(i synnerhet barn- och ungdom), Linnéuniversitetet, Kulturparken AB, 
Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Sagomuseet, Kafé de Luxe, 
Berättarnätet, Ljungbergmuseet, Föreningen Tyrolens vänner, Cirkus i 
Glasriket, Musikhuset BG, Huseby Bruk AB, Korröstiftelsen 

Arrangörsföreningar: 

Växjö Konsertförening, Tingsryds konsertförening, Musik i Glasriket 
(arrangörsföreningar i länet), Media Artes, Valshuset, Föreningen Jazz i 
Växjö, Alvesta Jazz och Blues, Tyrolen, Pop Corner, GARF, Christina Nilsson 
Sällskapet, Skatelövs Spelmanslag, Musikhuset BG, Alvesta Teaterförening, 
Växjö Teaterförening, Godsmagasinet i Ljungby, Bygdeton i Lidhult. 

Omsättning: 78.364.478 

Egenfinansiering: 24.771.678 (ca 30%) 

  

    
 
* Gäller även konserter utanför G- och M-län. 
 

Antal konserter med enbart egna 
fast anställda musiker 

Antal konserter med egna och 
visstidsanställda musiker  

Antal konserter med enbart 
frilansmusiker Totalt 

25 420 1687 2132* 



 

 

INLEDNING 
 
Musik i Syd är ett aktiebolag som gemensamt ägs av Landstinget Kronoberg och Region 
Skåne. Genom arbetet i dessa två län har Musik i Syd stor erfarenhet av att verka i en större 
region, som påminner om den eventuella framtida regionala indelningen i landet. Musik i 
Syd har den största länsmusikverksamheten i landet och förmedlar ca 2500 konserter per år, 
varav drygt hälften för barn och unga. Merparten av konserterna genomförs med frilansande 
musiker och ensembler, vilket innebär att Musik i Syds verksamhet är av stor betydelse för 
det fria kulturlivet och frilansmarknaden i Kronoberg och södra Sverige. Musik i Syd driver 
två konserthus, i Kristianstad och Malmö (Palladium). År 2009 tog Musik i Syd på uppdrag av 
Växjö kommun även över konsertverksamheten i Växjö Konserthus. Därigenom skapas 
möjligheter att bygga upp en mer långsiktig planering av verksamheten och att öka 
mångfalden och bredden i utbudet. Det öppnar också för en långsiktig planering med 
samverkande orkesterinstitutioner såsom exempelvis med symfoniorkestrarna i Malmö och 
Helsingborg. Målet är också att jämsides med detta ha ett kvalitativt och spännande utbud 
inom jazz-, kammar-, kör-, folk- och världsmusik, både på en nationell och internationell 
nivå, och därigenom nå en större och bredare publik i Växjö och Kronoberg. Musik i Syd har 
varit initiativtagare till, och samordnare av, ett utvecklat samarbete mellan länsmusiken i 
södra Sverige med, förutom Skåne och Kronoberg, även Halland, Kalmar och Blekinge län. 
Detta har bland annat resulterat i en gemensam utbudskatalog, gemensamma 
utvecklingsprojekt och regelbundna träffar med arrangörer från dessa län. Dessutom har 
Musik i Syd bjudit in arrangörer från hela landet till vissa av dessa arrangörsmöten. Inom 
kulturpolitiken på både nationell och regional nivå ser Musik i Syd behovet av ett tydligt 
medborgarperspektiv samtidigt som man lyfter fram kulturens kopplingar till andra 
områden, som civilsamhället. Musik i Syd ser också många fördelar med ett ökat regionalt 
ansvar. Ett starkt lokalt och regionalt engagemang i kulturfrågor är en förutsättning för att 
kulturens position i det framtida samhället stärks. I samspelet mellan stat och region är det 
av stor betydelse att staten kan uppträda som en tydlig aktör med ett tydligt och legitimt 
mandat att förhandla om reella resurser och inriktningsmål. Generellt kan man konstatera 
att Musik i Syd idag bedriver verksamhet i länets samtliga kommuner. Detta gäller inte minst 
barn & ungdom, där dagis, förskole- och skolbarn i hela länet får del av Musik i Syds 
produktioner. Härvidlag finns det dock fortsättningsvis en del tydliga skillnader i antalet 
konserter kommunerna emellan. När det gäller offentliga konserter fördelar sig länets 
kommuner i tre tydliga ”nivåer”. I Alvesta och Tingsryds kommun genomförs påfallande 
många konserter i samarbete med Musik i Syd. Detta gäller i dessa kommuner både säsongs- 
och festivalkonserter. I en form av mellannivå befinner sig Älmhults och Ljungby kommun. 
Här genomför Musik i Syd en rad offentliga konserter, men inte i den omfattning som gäller 
för Alvesta och Tingsryd. Detta kan naturligtvis delvis förklaras med att Älmhult och Ljungby 
till viss del saknar livaktiga musikarrangörsföreningar. Detta gäller i ännu högre grad för 
Uppvidinge, Lessebo och Markaryds kommuner och det är följdriktigt också så att det är i 
dessa kommuner Musik i Syd samarbetar kring minst antal offentliga konserter. En intressant 
iakttagelse är att det finns tydliga skillnader kommunerna emellan om man jämför 
aktiviteten inom barn & ungdom kontra offentliga konserter. I något fall kan en kommun 
som har en förhållandevis låg nivå när det gäller offentliga konserter istället utmärka sig 
inom området barn & ungdom. Två intressanta exempel på detta är Lessebo och Uppvidinge 



kommuner, där det genomförs relativt få offentliga konserter samtidigt som dessa båda 
kommuner är tydligt aktiva när det gäller att beställa barn- och ungdomsproduktioner. Den 
raka motsatsen gäller exempelvis för Alvesta kommun som märkbart utmärker sig på 
offentligsidan, medan man i denna kommun har en betydligt lägre nivå på barn- och 
ungdomssidan. 
 
 
 

BARN OCH UNGA 
 
Musik i Syd har en bred och omfattande verksamhet för barn och unga med en uttalad 
ambition att tillgodose och utveckla barns och ungdomars möten med levande musik. En 
målsättning med utbudet är att det skall stimulera till ett eget aktivt deltagande. Under 2010 
anställdes ytterligare en barn- och ungdomsproducent i Växjö för att förstärka och utveckla 
denna verksamhet i Kronoberg. För övrigt pågår fortsättningsvis arbetet med att stärka den 
regionala verksamheten, både vad det gäller barn och ungdom, samt vuxenproduktioner i 
hela länet. Detta gäller för både basverksamheten och Musica Vitaes konserter. En av Musik 
i Syds viktigaste målgrupper är alltså barn- och ungdomsarrangörer inom alla genrer. Deras 
engagemang och kunskap är helt avgörande för att bibehålla och utveckla verksamheten. 
Det är därför en viktig uppgift att stärka deras roll och medverka till att man känner sig 
stimulerad och road i sitt arbete. Vi försöker ha en aktiv dialog med arrangörer inom barn- 
och ungdomsområdet. För Musik i Syd är det viktigt att verksamheten utvecklas tillsammans 
med lokala arrangörer/eldsjälar. När det gäller barn- och ungdom ser det olika ut från 
kommun till kommun och från ort till ort, och det är därmed komplicerat att hitta generella 
modeller. Projekt av utvecklingskaraktär sker i första hand på orter där det finns starka och 
engagerade arrangörer, gärna i kombination med en medveten kulturstrategi från 
kommunens sida. Som en direkt följd av denna prioritering har Musik i Syd under 2010 
skapat ett utvecklingscentrum för barn- och ungdomskultur inom musikområdet med säte i 
Kristianstad. Detta centras verksamhet kommer naturligtvis också Kronoberg till del. Genom 
att Musik i Syd varje år når ca 100 000 barn och unga finns generellt goda förutsättningar för 
att kunna driva en sådan verksamhet. Musik i Syd har också i sitt ordinarie barn- och 
ungdomsutbud flera program som är direkt riktade till Skapande Skola. Musik Direkt har 
genomförts i Kronoberg sedan starten av arrangemanget och utvecklas i positiv riktning. 
Intresset hos ungdomar i Kronoberg att delta vid länsuttagningarna ökar stadigt.  
 
Visioner 
MiS skall erbjuda olika former av musikupplevelser i förskola, skola, konserthus, kyrka och 
andra miljöer genom uppsökande verksamhet och offentliga konserter.  
MiS skall erbjuda musikprogram anpassade för olika åldrar inom målgruppen 1-19 år.  
MiS skall inspirera till att musikupplevelsen fördjupar och utvecklar en kontinuerlig 
pedagogisk verksamhet.  
MiS skall med kontinuitet presentera både mångfald och mångkultur och visa på den 
rikedom som vårt mångkulturella samhälle erbjuder och därmed skapa ett ökat intresse och 
bidra till förståelse för olika kulturer. 
MiS skall bland annat genom familjekonserter erbjuda olika generationers gemensamma 
musikupplevelser  



MiS skall i samverkan med högskola och lärarutbildning verka för att utveckla musikprogram 
för barn och unga.  
MiS skall i nära samverkan med musiker och artister utveckla nya program för en ung publik.  
MiS skall initiera och ta ansvar för samarbeten mellan olika institutioner och andra aktörer 
med den gemensamma målsättningen att främja barns och ungdomars kulturupplevelser.  
MiS skall utveckla samarbetsprojektet ”Tallgården” med skolor och bibliotek för att främja 
integrationen mellan nationaliteter, skapa mötesplatser och motverka segregeringen.  
MiS skall fortsättningsvis utveckla ”Stora familjedagen på Växjö Konserthus” under höstarna 
tillsammans med Musica Vitae och kulturinstitutionerna 
MiS skall genomföra årligen återkommande ”Picknickfamiljekonserter” i Kulturparken och på 
Tyrolen. 
 
 
 

SAMVERKAN MED DET FRIA MUSIKLIVET 
 
Musik i Syds basverksamhet består till allra största delen av frilansande musikgrupper. 
Denna verksamhet har utvecklats positivt i Kronoberg under senare år i samarbete med 
arrangörer som Föreningen Jazz i Växjö, Alvesta Jazz & Blues, Pop Corner, Folk- och 
världsmusikföreningen Valshuset, Tingsryds Konsertförening, Kafe De Luxe, Tyrolen, Växjö 
Konsertförening, Christina Nilsson-sällskapet, Media Artes m.fl. m.fl. I södra Sverige har 
Musik i Syd byggt upp ett nära samarbete med länsmusiken i Halland, Blekinge och Kalmar. 
Detta har resulterat i gemensamt produktionsutbud, gemensamma arrangörsträffar, samt 
utvecklingsprojekt som involverar samtliga fem län. Erfarenheten av detta arbete är så här 
långt enbart positivt.  
 
 
 

SATSNING PÅ ARRANGÖRSNÄT OCH KOMMUNALT 
ENGAGEMANG 
 
Hela Kronoberg måste vara delaktigt i att utveckla en kulturstrategi. Kommunerna måste ta 
sitt ansvar och medverka till att hela regionen upplevs som en kulturregion. En viktig fråga är 
på vilket sätt vi säkerställer ett fungerande arrangörsskap. Utan kompetenta och engagerade 
arrangörer kommer delar av kulturlivet att få stora svårigheter att utvecklas eller rent av 
överleva. Musik i Syd har arbetat med ett pilotprojekt med avsikt att undersöka och 
kartlägga arrangörskapet idag, samt urskilja och arbeta med möjliga modeller för framtiden. 
Ett fungerande och väl utvecklat arrangörskap, med stark lokal förankring, är en 
förutsättning för att nå ut med kultur- och konstarter till en publik i hela landet, och i 
förlängningen uppnå viktiga kulturpolitiska mål. Ett projekt som belyser arrangörernas roll ur 
olika perspektiv – och som till innehåll inkluderar utveckling med forskningsinriktning på 
området – menar vi är av nationellt intresse.  
 
 
 



MUSICA VITAE 

 
Stråkorkestern Musica Vitae är Musik i Syds egen kammarorkester. Orkestern består av 15 
fast anställda stråkar med basen i Växjö. Finansiering sker genom Landstinget Kronoberg, 
Växjö kommun, Statens kulturråd (orkesterbidrag) och statliga bidrag genom Musik i 
Kronoberg. Musica Vitaes uppdrag är att verka lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. Musica Vitae verkar utifrån ett mångfalds perspektiv. Det innebär att oavsett 
var man är, vem man är eller i vilken livssituation man befinner sig vill orkestern vara en 
möjlighet med sin musik. Orkesterns koncept är att möta och samverka med andra 
konstformer och kulturinstitutioner. Kvalitetsaspekten är det bärande fundamentet i all 
Musica Vitaes verksamhet. 
 
Barn och unga. Vision: att regelbundet nå ut till alla barn i vår region 
Skapande skola 
I samverkan med skolor i länet vill Musica Vitae utveckla Skapande skola-projekten. Vi har 
positiv erfarenhet av detta genom tidigare projekt i Lessebo och Växjö.  
 
CD projekt 
För några år sedan producerade Musica Vitae en CD tillsammans med Det Goda Livet. CDn 
riktade sig till barn och beskrev känslor i musiken. CDn delades ut genom BVC i länet till alla 
tre åringar. Vi planerar att gå vidare med liknande projekt. 
 
Särskolan 
Dessa barn hamnar ofta utanför det ordinarie kulturutbudet. I samarbete med Särskolan vill 
vi utveckla ett samarbete. Just nu genomför vi projektet Teckensång som vänder sig till barn 
och personal från särskolan. 
 
Dans 
Musica Vitae vill utveckla samarbetet dans/musik för unga. Musica Vitae genomförde 
nyligen ett stort projekt tillsammans med Skånes Dansteater. Diskussioner pågår hur vi kan 
utveckla samarbetet mot en ung publik.  
 
Skolkonserter 
Varje vår bjuder Musica Vitae in länets alla lågstadiebarn till skolkonserter. 6-7 av länets 8 
kommuner brukar vara representerade.  
 
Studiebesök 
Musica Vitae har en uppbyggd verksamhet med studiebesök av barngrupper. Med 
orkesterns flytt till Emigranthuset kan vi tillsammans med annan pedagogisk verksamhet vid 
Glasmuséet/Smålands Museum utveckla denna del. 
 
Vuxna. Vision: att regelbundet besöka alla kommuner i länet  
Utveckla arrangörsnät 
Det absolut viktigaste är att hitta samarbetspartners i kommunerna. Det kan se ut på olika 
sätt. I Tingsryd finns Konsertföreningen, i Ljungby hoppas vi kunna utveckla ett samarbete 
med Ljungberg- museet. I Älmhult jobbar vi mot deras kultursekreterare. I Markaryd har vi 
haft direktkontakt med kultur/fritidschefen. Ibland är det kyrkor vi samarbetar med. Idag har 



vi inget heltäckande, fungerande arrangörsnät i länet. Det måste finnas en mottagare i varje 
kommun.  
 
Utveckla konsertformen 
Det är ett helt annat medieutbud idag än för några år sedan. Utan att tumma på kvalitet och 
integritet måste vi utveckla konsertformen och placera oss i människors vardag. Exempel på 
detta är lunchkonserter, efter jobbet konserter mm.  
 
Gränsöverskridande samarbeten 
Vi tror att människor idag är mycket bredare i sitt kulturintresse än tidigare. Vi möter dessa 
förväntningar när vi samarbetar med andra konstformer som dans/bild/film etc.  
Amatörmusiklivet 
När vi har turnéer med olika solister, dirigenter, professionella körer etc finns möjlighet att 
genomföra master classes och work shops för Kulturskolor och övriga amatörmusiklivet. 
 
Samarbete med det professionella, fria kulturlivet. Vision: att vara ett nav för det fria 
kulturlivet 
Musica Vitae samarbetar kontinuerligt med det fria kulturlivet i form av ensembler, 
danskompanier, solister, dirigenter, koreografer, ljussättare, tonsättare etc. Vår idé är att 
bygga ut detta samarbete och i projektform skapa nätverk av fria kulturaktörer runt 
orkestern. Varje projekt bör omfatta 3 år och ha en nyskapande konstnärlig idé.  
 
Ljungbergmuseet och Cirkus i Glasriket 
I vårt län är Ljungbergmuseet i Ljungby en av aktörerna. Vår idé är att utveckla nya 
konsertformer som anpassas efter olika förutsättningar och initiativ. Vi har en pågående 
diskussion att hitta ett kontinuerligt samarbete med museet. Cirkus i Glasriket är ett annat 
exempel på fri kulturverksamhet som i projektform skulle kunna härbärgeras av 
kulturinstitutionerna. En skiss till detta finns på annan plats i Kulturplanen. 
 
Internationella samarbeten. Vision: att skapa kontakter och vara ambassadörer för regionen 
internationellt 
Musica Vitaes turnéer sträcker sig över stora delar av världen. Genom åren har ett stort 
kontaktnät byggts upp med internationella agenturer, artister, dirigenter, ensembler och 
tonsättare. I samverkan med regionen, näringslivet och andra kulturaktörer som t ex 
Glasmuseet vill vi utveckla detta kontaktnät. Kulturen har en oerhört stor potential som 
kontaktskapande. Musica Vitae och Glasmuseet är exempel på två kulturinstitutioner som 
har stort internationellt anseende och som borde utnyttjas mer i internationella kontakter. 
 
Nya medier. Vision: att genom digitala medier nå ut till en ung, ny publik 
Vi uppgraderar vår hemsida så man aktivt kan lyssna och ladda ned vår musik. När vi arbetar 
med Skapande skola och andra projekt mot barn och unga kommer vi att lägga ut interaktivt 
material. Vi finns på Facebook och andra social medier. Vår ambition är att ligga i framkant 
på detta område. 
 
Samverkan i länet. Vision: att skapa en gemensam plattform för alla kulturinstitutioner och 
fria kulturaktörer i länet.  



Exempel Cirkus i Glasriket; En bärande idé är samverkan med det fria kulturlivet och 
institutionerna i länet. Regionteatern, Kulturparken och Musik i Syd/Musica Vitae har i olika 
delar framgångsrikt redan samarbetat med Cirkus i Glasriket.  Detta samarbete skulle också 
kunna vara ett underlag för arbetet med kulturplanen för vårt län. Cirkus i Glasriket har sin 
huvudsakliga finansiering genom projektmedel. Kulturrådet har lämnat bidrag i tre år och nu 
det fjärde året ett reducerat bidrag. För att ge en mer långsiktighet föreslås att 
institutionerna tillsammans garanterar CiG en basverksamhet.  I projektform kan man sedan 
fokusera på olika delar t ex musik, teater, dans, glas etc. Respektive institution går då in 
tillsammans med CiG och gör projektansökan. Ansökan kan göras hos Kulturrådet, 
Musikplattformen eller annan. Man kan säga att institutionerna inom befintliga ramar 
växelvis blir värdar för CiG. Ett samarbetsavtal bör upprättas och omfatta 3-5 år. Det viktiga 
är att CiG har en garanterad verksamhet under avtalstiden som sedan kan expandera i olika 
delar beroende på idéer och projektmedel. Man kan säga att institutionerna gemensamt 
skapar en bas för Cirkus i Glasriket.  
 
 
 

SMÅLANDS MUSIKARKIV           
 
Smålands Musikarkiv bildades 1992 och är ett i raden av regionala musikarkiv i Sverige. 
Sedan 2003 är arkivet knutet till Musik i Syd med ett särskilt anslag från Landstinget 
Kronoberg för sin verksamhet. Under ett antal år har arkivet även fått särskilda projektanslag 
från Riksarkivet och olika forskningsstiftelser. Arkivets huvudsakliga primärsamlingar finns 
för närvarande i landstingets arkiv på SSS-området, medan bibliotek, kopiesamlingar och 
administration finns i anslutning till Musik i Syds lokaler i Gamla Badhuset. Samlingarna 
(innefattande arkivalier, böcker, instrument, skivor m.m.) ägs av Landstinget Kronoberg och 
arkivets databaser ingår i landstingets nätverk. I en framtida vision är det rimligt att 
samlingarna naturligt ingår i det framtida lokalhistoriska arkiv som projekteras på Pinnmon i 
Sandsbro. Den ”operativa” delen kan dock fortsättningsvis med fördel knytas till Musik i Syd. 
Smålands Musikarkiv fungerar numera i praktiken också som ett sydsvenskt 
folkmusikinstitut. Arkivets primära mål är att vara en källa och en kunskapsbas för forskning 
inom och utveckling av det regionala musiklivet. Arkivets samlingar omfattar musik från 
både Småland och angränsande landskap. En viktig uppgift är att dokumentera både 
regionens musiktraditioner och ett nutida musikliv i alla sina olika uttryck. Ett annat viktigt 
mål för Smålands Musikarkiv är att ha en aktiv profil när det gäller att levandegöra 
samlingarna. Detta kan ske i form av publicerandet av böcker, häften och artiklar, men också 
genom konserter, kurser, utställningar och föreläsningar. Arkivet har också en regelbunden 
CD-utgivning. Smålands Musikarkiv har ett brett samarbete med olika universitet, 
musikhögskolor och andra institutioner. Smålands Musikarkiv rymmer regionalt 
musikmaterial av stort kulturhistoriskt värde. Material som behövde och behöver 
dokumenteras, arkiveras, bevaras och tillgängliggöras. Arkiven i samhället är dess minne och 
arkivens handlingar eller dokument är en tillgång för forskning och tjänar som en sorts 
kulturellt och historiskt bevismaterial. Smålands Musikarkiv har dessutom ett särskilt uttalat 
förmedlande uppdrag i nutiden med en betydande utåtriktad verksamhet i form av 
föreläsningar, utställningar och olika dokumentationsprojekt. Arkivet har via externa medel 
från bl.a. Riksarkivet påbörjat ett stort digitaliseringsprojekt för att rädda äldre 
ljudinspelningar. Smålands musikarkiv har etablerade kontakter med forskare inom 



verksamhetsområdet bl.a. vid Linnéuniversitetet, men även kontakter med kolleger vid 
andra institutioner i Norden. År 2011 avslutas samarbetet mellan Smålands Musikarkiv och 
Linnéuniversitetet kring projektet "Forum för intermediala studier", som bl.a. resulterat i en 
nationell digitaliserad visportal och tre antologier kring ballader och svensk visdiktning. 
 
 
 

ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD 
 
I Musik i Syds utbud för barn och ungdom har vi ett omfattande antal produktioner som 
representerar både mångfald och mångkultur. Det är av största vikt att barn och unga tidigt 
ges möjlighet att uppleva den rikedom som finns i vårt mångkulturella samhälle och därmed 
öka förståelsen, engagemanget och intresset för kulturell mångfald. I vårt ordinarie 
konsertutbud erbjuder vi flera ensembler och produktioner inom mångkulturområdet, både 
för offentliga konserter, familje- och skolkonserter. En tydlig mångfaldsprägel har naturligtvis 
Korröfestivalen och ett annat exempel på en sådan verksamhet är den konsertserie som 
föreningen Valshuset och Musik i Syd gemensamt svarar för i Växjö. Den återkommande 
världsmusikfestivalen World Mix genomförs vartannat i både Skåne och Kronoberg. 
Utmärkande för festivalen är att den innehåller både offentliga konserter och konserter och 
projekt för barn och ungdom.  
 
 
 

FOLK- OCH VÄRLDSMUSIK 
 
Musik i Syd är en betydande arrangör av folk- och världsmusik i Växjö och Kronoberg. I 
samarbete med Föreningen Valshuset anordnas ett omfattande säsongsprogram på olika 
scener i Växjö och länet. Musik i Syd ansvarar bl.a. för planeringen och genomförandet av 
Korröfestivalen – Sveriges största folkmusikfestival. Musik i Syd ansvarar också för 
genomförandet av festivalen World Mix i Kronoberg och Skåne under varannan höst. Under 
de senaste åren har en bredare satsning gjorts på att erbjuda folk- och 
världsmusikproduktioner till arrangörer inom hela Musik i Syd-området, bl.a. genom att 
erbjuda konserter i en särskild utbudsserie. Detta har resulterat i återkommande konserter 
på flera scener i regionen. Flera arrangörer ger också enstaka offentliga folkmusikkonserter 
med viss regelbundenhet. Inom ramen för Musik i Syds arrangörsprojekt har också hållits 
olika nätverksmöten för folk- och världsmusikarrangörer i Skåne och Kronoberg. Tanken är 
att liknande kontinuerliga möten ska hållas regelbundet i framtiden.  
 
 

 
KORRÖ FOLKMUSIKFESTIVAL 
 
Man kan konstatera att Korröfestivalen under många år erbjudit en unik blandning av 
professionell svensk, nordisk och internationell folk- och världsmusik. Utan att överdriva kan 
man med fog hävda att Korröfestivalen har stärkt sin ställning som det centrum kring vilket 



mycket av folk- och världsmusiklivet i hela södra, för att inte säga, hela Sverige kretsar. 
Samtidigt har festivalen försökt behålla sin ursprungliga stämning av intimitet och närhet. 
Redan mellan åren 1994-1998 fick Korröfestivalen ett femårigt bidrag inom EU:s Mål 5b. I 
det här avseendet var festivalen det första kulturevenemang i Kronoberg och t.o.m. i Sverige 
(!) som fick EU-bidrag. Man kan konstatera att festivalen fortfarande är Kronobergs läns 
största återkommande och nationellt mest uppmärksammade musik- och kulturhändelse. 
Korröfestivalen genomförs under fyra sommardagar sista helgen i juli och innefattar ett 
drygt hundratal festivalkonserter på fem konsertscener. I festivalprogrammet har också 
ingått ett femtontal kortkurser och verkstäder, dans på tre dansbanor, aktiviteter för barn, 
samt konserter med speciella teman eller inramningar. Som avslutning på festivalen hålls 
under söndagen en stor folkmusikmässa i Rävemåla kyrka med därpå följande traditionell 
spelmansstämma i Rävemåla hembygdsgård. Korröfestivalen har under innevarande period 
varit beroende av en rad insatser från både institutioner och ideella krafter och därigenom 
fungerar festivalen fortsättningsvis som ett viktigt nav och en plattform för kulturutbyte, 
turism och samarbete i regionen. Den positiva utveckling som Korrö generellt haft under 
innevarande treårsperiod, med tillbyggnad och renovering av restaurang, kök och andra 
byggnader, och det därtill kopplade anmärkningsvärt ökade intresset för Korrö som besöks-, 
kultur- och turistmål hade varit väldigt svårt att tänka sig utan de positiva spin-off effekter 
som dynamiken kring festivalen haft och producerat. Man kan alltså konstatera att festivalen 
tydliggjort och förstärkt sin roll i ett allmänt besöksnärings- och turismsammanhang i länet. I 
detta perspektiv kan man reflektera över att en festival av Korrös dignitet borde kunna 
åtnjuta ett årligen återkommande regionalt stöd vid sidan av Musik i Syds prioriterade 
satsningar. Korröfestivalen har tydligt markerat sin mångkulturella profil. En av festivalens 
grundintentioner har varit att skapa förståelse för och kunskap om olika länders och 
kulturers musik. En viktig utgångspunkt i det här sammanhanget har varit att vara öppen för 
samtal, våga tänka och handla i nya banor och efter nya förutsättningar. Detta är en mycket 
viktig framtidsfråga för festivalen. I tider när olika nationella krafter söker sin hemvist i 
företeelser som uppfattas som garanter för tradition och musikarv är det av största vikt att 
Korröfestivalen står helt fri och öppen mot både svensk och andra kulturers folkmusik. 
 
UngScen 
Ung scen är en helt ny satsning där Korröfestivalen lyft fram unga och nya folk- och 
världsmusikgrupper. Här har givits möjlighet att lyssna på dem som kanske blir 
morgondagens folk- och världsmusikstjärnor! Tanken med denna satsning är också att nya 
grupper och aktörer ska få inflytande över festivalens framtida utveckling. Projektet har 
genomförts med stöd från utvecklingsmedlen från Regionförbundet Södra Småland och 
genom ett treårigt utvecklingsbidrag från Kulturrådet. Projektet UngScen har under perioden 
2008-2010 utgått från två konkreta satsningar:  
1. En kursvecka före själva festivalen i dans, sång och spel för ungdomar mellan 15 och 25 år. 
Denna vecka har under innevarande treårsperiod blivit en stor framgång och närmare ett 50-
tal ungdomar har varje år deltagit i detta ”Korröläger”. Lärare på lägret var erfarna och 
kunniga folk- och världsmusikanter som bl.a. Ulrika Gunnarsson, Filip Bagewitz, Allan Skrobe, 
Jeanett Rousu och Patrik Andersson. Deltagarna i detta läger framträdde sedan vid ett flertal 
tillfällen i mindre och större konstellationer på UngScen. Denna satsning permanentas 
fr.o.m. 2011 och kommer fortsättningsvis att ingå i Korröfestivalens fasta program. 
2. Ett festivaltält har anpassats och avsatts under innevarande period för projektet Ung scen. 
I detta sammanhang har under 2008-2010 närmare ett femtiotal ungdomsgrupper från 



Sverige och Norden framträtt under tre dagar. Utöver detta har också Korrölägret och 
vinnarna i folk- och världsmusikklassen i tävlingen Musik Direkt tagit plats på denna scen. I 
samband med Sveriges Radios direktsändningar från festivalen gjordes också en rad inslag 
och bandningar från UngScen.  
 
Nordic Stage 
En viktig framtidssatsning är att jämsides med Ung Scen att skapa en specifik scen och 
plattform på festivalen där den nya och unga nordiska och europeiska folkmusiken lyfts fram 
och får uppmärksamhet. Tanken är att detta projekt – Nordic Stage – ska genomföras för 
första gången under Korröfestivalen 2012. Erfarenheterna från detta första år ska sedan leda 
fram till en än mer utvecklad och etablerad scen under kommande år 2013 och 2014. 
Korröfestivalen ska i samarbete med andra nordiska organisationer inom folk- och 
världsmusikområdet inventera intressanta unga grupper och musiker som ska ges möjlighet 
att framträda i det här sammanhanget. Korröfestivalen skall i sin marknadsföring särskilt 
lyfta fram denna satsning och denna scen. En ung nordisk eller europeisk folkmusikgrupp ska 
varje år under den treåriga projektperioden bli ”Young folkmusicians in residence” med en 
rad andra åtaganden (workshops m.m.) under festivalen, men också i Musik i Syds allmänna 
folk- och världsmusikutbud under respektive år. En tydlig profil inom det här området har 
redan märkts under de senaste årens festivaler. Under 2010 framträdde exempelvis: 
Geitungen (NO), Erlend Viken & Aslak Opsahl Brimi (NO), Karl Seglem Quintet (NO), Kristian 
Bugge (DK), Selsølåter (DK), Blatentsaine (FIN), Polka Chicks (FIN), The Auvo Quartet (FIN), 
Phönix (DK), Habadekuk (DK), Frigg (FIN, NO), Johanna Juhola Trio (FIN), Väsen (S), Sågskära 
(S), Nordic (S), samt det stora musik- och dansprojektet ”Reel around the North Sea” med 
musiker och dansare från Skottland, Shetlandsöarna, Norge, Sverige och Danmark (som bl.a. 
inkluderar banden Bodega från Skottland och Geitungen från Norge). Förhoppningen med 
satsningen Nordic Stage är att denna helt igenom ska interagera med allt som sker idag på 
den unga folkmusikscenen i Norden och Europa. Här ges alltså en möjlighet för en rad både 
kända och mindre etablerade nordiska och europeiska grupper att möta en stor 
festivalpublik, men också att möta en rad andra unga musiker som befinner sig i samma 
situation. Det tar naturligtvis tid att få genomslag för den här typen av satsning. Tanken är 
att Nordic Stage under den kommande treårsperioden ska bli alltmer etablerad som en 
självklar och viktig del av Korröfestivalen. Genom det här projektet kan förhoppningsvis 
också några nya nordiska grupper bli etablerade på ett internationellt plan. Korröfestivalen 
satsar mycket medvetet på att lansera unga folkmusikgrupper; att blanda traditionellt med 
experimentellt och att erbjuda ett stort och brett utbud av kortkurser och verkstäder. I 
samband med festivalen anordnas också en längre veckokurs för nordiska ungdomar, där 
medverkande musiker från Nordic Stage kan fungera som gästlärare och förmedla idéer 
kring arrangemang och låtar. På samma sätt kan dessa musiker också ingå som en naturlig 
del i festivalens olika workshops. Nordic Stage ska i samarbete med Sveriges Radio självklart 
få en framträdande position i bevakningen av festivalen. Konserterna på Nordic Stage får 
därmed en naturlig förmedling till en bredare publik än den rena festivalpubliken. Utöver 
detta kommer det också att skapas en specifik MySpace- och Facebook-sida för Nordic Stage. 
Korröfestivalen har i arbetet kring Nordic Stage nära kontakter med bl.a. FolkBaltica-
festivalen i Flensburg, Ravne Per-festivalen i Köpenhamn, Linköpings Folkmusikfestival, 
Kaustinenfestivalen,  Urkult i Nämforsen, Ransätersstämman, Jørn Hilme-stemmet i 
Fagernes, Osafestivalen i Voss och Viljandi Folkmusikfestival i Estland. 
 



 
 

INTERNATIONELL PROFIL 
 
Internationellt utbyte och internationella kontakter är redan idag en viktig och självklar del 
av kulturlivet, för såväl utövare som publik. För många utövare är Europa redan idag en 
given kulturmarknad – en utveckling som med stor sannolikhet kommer att utvecklas 
ytterligare. Det är också av stor vikt för svensk kulturpolitik att aktivt arbeta för en lansering 
av svensk kultur internationellt. Med den utveckling som varit på den nationella nivån, är det 
inte helt givet var ansvaret och engagemanget för utlandsverksamheten finns på det 
nationella planet. För att säkerställa att Sverige tar en tätposition i arbetet med 
internationellt kulturutbyte, är det av största vikt att den regionala nivån engagerar sig även 
i detta avseende. Musik i Syds internationella profil mera i detalj framgår i övrigt under det 
som redovisas i detta underlag för bl.a. Musica Vitae, Korröfestivalen, World Mix och Folk- 
och världsmusik.. 
 
 
 

TONER PÅ HUSEBY 
 
Sedan 2009 driver Musik i Syd i samarbete med Huseby Bruk AB, Växjö Konsertförening, 
Christina Nilsson-sällskapet och Huseby vänner en ny sommarmusikfestival på Huseby slott 
kallad Toner på Huseby. Tanken med denna festival är att ytterligare öka attraktionskraften 
kring ett av länets populära turistmål sommartid. 
 
 
 

MUSIK I VÅRDEN (SJÄLAGLAD) 
 
Via Musik i Syds olika projekt kring ”Musik i Vården” (bl.a. Själaglad) sprids fortsatt kulturella 
uttryck inom musik, bild, rörelse, berättande och skapande för äldrevården i Kronobergs län. 
Genom upplevelsedagar som innehåller en kombination av fortbildning, inspiration och 
kulturupplevelser erbjuds vårdtagare, anhöriga och personal möjlighet att mötas i kulturens 
tecken. Utmaningen att få äldreboenden att bli mer stimulerande och attraktiva kräver ett 
helhets grepp från samtliga kulturinstitutioner i länet. Genom att samordna resurser skulle 
man med relativt enkla medel göra vardagen mer innehållsrik för våra äldre. En vision är att 
varje institution fick i uppdrag att ansvara för exempelvis ett halvår i taget då man på ett 
aktivt sätt deltar med händelser/aktiviteter på äldreboenden i en kommun. Det krävs 
impulser och stimulans för att ge energi åt dem som dagligen arbetar i denna bitvis tunga 
arbetsmiljö. En värdig vardag för våra gamla behöver inte bli kostsamt – med rätt inställning 
och samordningsmöjligheter skulle ett team med aktörer kunna lägga upp en arbetsmodell 
som sen kunde cirkulera ute i kommunerna. En annan vision är att samordna större 
konserter för äldre på dagtid – med sponsrade resor av länstrafiken! Är det en UTOPI? 
 
 
 



MUSIK I SAGOBYGD 
 
Musik i Sagobygd är en festival som drivs av Musik i Syd med förankring i Alvesta, Ljungby 
och Älmhults kommuner. Musik i Sagobygd övergick 2008 från att vara en fristående festival 
till en bli ”en musikalisk del” av Ljungby Berättarfestival. Det har med facit i hand visat sig 
vara ett steg i rätt riktning. Det mesta av verksamheten ligger över fem dagar i juni månad. 
En vision är att festivalen också ”spiller över” i konserter under andra tider på året. 
Fortsättningsvis ligger sången, det vokala i centrum för festivalen, och visionen är att 
utveckla detta ytterligare i framtiden.  
 
 
 

TYROLENPROJEKTET 
 
Genom beviljade medel från Leader Linné genomfördes hösten 2010 en förstudie inför ett 
interaktivt mobilt museum stationerat på festplatsen Tyrolen i Blädning. Tyrolenprojektet 
utgår från en både unik och specifik plats – ett nöjescentrum som i sig genererat 
oförglömliga upplevelser och minnen. En plats som under sin storhetstid omedvetet befann 
sig i den svenska nöjeskulturens absoluta epicentrum. Platsens berättelse är en viktig del av 
vår historia, där det lokala perspektivet många gånger kan vara en del av det globala, vilket 
exempelvis är särskilt tydligt i Tyrolens arkitektur. Merparten av detta material som sträcker 
sig från 1962-2010 finns idag bevarat på Smålands Musikarkiv. Projektet bör kompletteras 
med berättelser och minnen från allmänheten – från 1960-talet fram till våra dagar. 
Materialet kan samlas in via upprop i lokalpressen, men också via personliga kontakter och 
samarbeten med Berättarnätet Kronoberg, föreningsliv, sociala medier och privatpersoner. 
Det finns möjligheter att med modern teknik lyfta fram muntliga berättelser och visualisera 
och presentera en stor mängd av material av skilda slag. Genom berättelsen blir historien 
levande och fängslande och vår nutid begriplig. Projektet är ett samarbete mellan 
Föreningen Tyrolens vänner, Musik i Syd, Kulturparken Småland, Sagomuseet i Ljungby, 
Alvesta kommun och Linnéuniversitetet. 
 
 
 

CIRKUS I GLASRIKET 
 
Regionteatern, Kulturparken och Musik i Syd / Musica Vitae har i olika delar framgångsrikt 
samarbetat med Cirkus i Glasriket och därigenom manifesterat ett tydligt exempel på 
samverkan mellan det fria kulturlivet och institutionerna i länet. Cirkus i Glasriket har hittills 
haft sin huvudsakliga finansiering genom projektmedel. Kulturrådet har under en period 
lämnat bidrag och för att skapa mer långsiktighet kan institutionerna tillsammans garantera 
CiG en basverksamhet eller en ”plattform”. I projektform kan man sedan fokusera på olika 
delar t ex musik, teater, dans, glas etc. Respektive institution går då in tillsammans med CiG 
och gör projektansökningar inom sina respektive områden. Man kan säga att institutionerna 
inom befintliga ramar växelvis blir värdar för CiG. Ett samarbetsavtal bör upprättas och 
omfatta 3-5 år. Det viktiga är att CiG har en garanterad verksamhet under avtalstiden som 
sedan kan expandera i olika delar beroende på idéer och projektmedel. 



 
 
 

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALDSPLAN 
 
Personalsammansättningen på Musik i Syd är, beträffande fast anställd personal, jämnt 
fördelad mellan män och kvinnor. När det gäller medverkande artister, tonsättare och övrig 
tillfälligt anställd personal har vi inte någon statistik att tillgå, men det är vår uppfattning att 
det i verksamheten är en förhållandevis jämn fördelning mellan män och kvinnor. Då det 
gäller historisk konstmusikrepertoar domineras den av män (få kvinnliga komponister). I våra 
tonsättarprojekt söker vi numera efter en tydlig balans mellan manliga och kvinnliga 
tonsättare. Nya Unga Toner, ett kompositionsprojekt som vänder sig till barn och ungdomar, 
jämt fördelat pojkar/flickor, leds av två kvinnliga tonsättare. Det är inte helt enkelt att 
genom ett utbud inom olika genrer och ett publikarbete uppnå en jämn fördelning av manlig 
och kvinnlig publik. Vi tror att den viktigaste insatsen i detta avseende är att nå en stor barn- 
och ungdomspublik och att vi i våra projekt, t.ex. Musik Direkt, som är mycket omfattande i 
vår region, når barn och ungdomar av båda könen. 
 
 
 
 
 


