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Norsk musikkråd og
Musikkens studieforbund
•

har henholdsvis 37 og 32 nasjonale musikkorganisasjoner innen alle sjangre som
medlemmer, 16 felles regionledd og 100 felles lokalledd (musikk- og kulturråd)

•

utgjør et betydelig kompetansesenter for det frivillige musikklivet, og vet hva musikklivet
har behov for (opplæring, lokaler, støtteordninger m.m.)

•

representerer og er et talerør for musikklivet i Norge, og bidrar til innflytelse for små og
store organisasjoner som ønsker «å skape det gode musikkliv»

•

er et fellesskap som inspirerer og motiverer på tvers, er limet i lokalsamfunnet og skaper
trivsel og mening, og bygger og vedlikeholder engasjement og demokratiske tradisjoner

•

er to forvaltningsorganer som formidler tilskudd til organisasjoner, lag og grupper

•

bidrar til å skape et rikt og levende kulturliv i hele landet

NORSK MUSIKKRÅD er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge.
Norsk musikkråd representerer alle musikksjangre og favner i all hovedsak det frivillige
musikkfeltet, men har også medlemmer som representerer deler av det profesjonelle musikklivet.
Norsk musikkråd arbeider i tråd med verdigrunnlag og formålsbestemmelse bestemt av
Musikktinget, der medlemsorganisasjonene og regionleddene møter. Norsk musikkråd skal bidra
til at alle får mulighet til å utøve og oppleve musikk, delta i musikkopplæring for utvikling av egne
ferdigheter, for rikere opplevelser, for personlig vekst, og for økt livskvalitet. Norsk musikkråd skal
også bl.a. arbeide for bedre planlegging for kultur i det offentlige, både nasjonalt, regionalt og
lokalt.
Norsk musikkråds største musikkfaglige innsatsområde er arbeidet med flere, bedre og rimeligere
lokaler for øving og framføring av musikk.
Norsk musikkråd forvalter de statlige nasjonale støtteordningene Frifond musikk, Frifond
kompetanse og aktivitet, KOMP og Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner.
www.musikk.no

Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds felles nettportal. Her
finner du lenker til medlemsorganisasjonene, regionleddene, og
mange lokalledd.

www.musikklokaler.no

Dette er vårt eget kunnskapsnettsted for initiering, etablering,
utbedring og drift av musikklokaler. Her finner du mye stoff av både
faglig og strategisk karakter.

www.frifond.no/musikk

Frifond musikk er en støtteordning for lokal, frivillig kulturaktivitet.
En tredjedel av deltakerne må være under 26 år.

www.musikk.no/komp

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og
andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, blues, viser,
folkemusikk, verdensmusikk og lignende.

www.musikk.no/lokmr

Nettsted for lokale musikkråd, kulturråd, kulturnettverk mm.

MUSIKKENS STUDIEFORBUND er voksenopplæringsarenaen for det frivillige musikklivet i Norge.
Gjennom vår virksomhet bidrar vi til levende lokalsamfunn, inkluderende fellesskap, utvikling og
ivaretakelse av kulturtradisjoner. Årlig støtter studieforbundet nær 6 000 kurs med 83 600
deltakere og 296 000 kurstimer. Tilskudd til kurs etter godkjent studieplan søkes via
www.musikk.no – Musikkens studieforbund - Kontaktskjema.
Musikkens studieforbund er
- Norges nest største studieforbund, og fordeler tilskudd til kurs etter Lov om voksenopplæring
- en demokratisk organisasjon med verdigrunnlag og vedtekter vedtatt av våre eiere,
medlemsorganisasjonene
- medlem i Voksenopplæringsforbundet (VOFO), studieforbundenes interesseorganisasjon
Gjennom våre regionledd og sentraladministrasjonen i Oslo gir vi råd og veiledning til lokale lag band, kor, orkestre, klubber og grupper som driver organisert opplæring på sitt felt og innen sin
sjanger.

Musikkens studieforbund driver landsomfattende tiltak som Musikk i fengsel og frihet (Miff)
og Krafttak for sang. I tillegg samarbeider vi med våre medlemsorganisasjoner om pedagogisk
utviklingsarbeid. Her finner vi prosjekter innenfor så ulike felter som instruktøropplæring,
mobilapplikasjoner for korsangere, organisasjonsarbeid, noter for svaksynte - og mye mer!
NORSK MUSIKKRÅD OG MUSIKKENS STUDIEFORBUND har felles regionledd og lokalledd, og i stor
grad felles medlemsorganisasjoner. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har dessuten
felles landsmøtehelg, felles strategi- og handlingsplan, og samarbeider tett om flere faglige
prosjekter og andre satsingsområder.
Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har et godt integrert kontorfellesskap i Musikkens
hus i Schouskvartalet i Oslo, telefon nummer 2200 5600. Her har også flere av våre
medlemsorganisasjoner og andre kulturaktører kontorer, tillegg til Oslo musikkråd.
Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund skal arbeide overfor det politiske systemet,
myndigheter på alle plan, opinion og publikum, media med mer slik at musikkorganisasjonene og
det frivillige musikklivet får bedre arbeidsvilkår, bedre rammebetingelser og bedre mulighet til å
drive sine aktiviteter og tiltak.
NORSK MUSIKKRÅDS OG MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS FELLES REGIONLEDD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Østfold musikkråd
Akershus musikkråd
Oslo musikkråd
Innlandet musikkråd
Buskerud musikkråd
Vestfold kulturnettverk
Telemark kulturnettverk
Aust-Agder musikkråd
Vest- Agder musikkråd
Rogaland musikkråd
Vestland musikkråd
Møre og Romsdal musikkråd
Trøndelag musikkråd
Nordland musikkråd
Troms musikkråd
Finnmark musikkråd

www.musikk.no/ostfold
www.musikk.no/akershus
www.musikk.no/oslo
www.musikk.no/innlandet
www.musikk.no/buskerud
www.vestfoldkulturnettverk.no
www.musikk.no/telemark
www.musikk.no/aust-agder
www.musikk.no/vest-agder
www.musikk.no/rogaland
www.musikk.no/vestland
www.musikk.no/moreogromsdal
www.musikk.no/trondelag
www.musikk.no/nordland
www.musikk.no/troms
www.musikk.no/finnmark

NORSK MUSIKKRÅDS OG MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS FELLES LOKALLEDD:
Oversikt finner du på de lokale musikk- og kulturrådenes egen nettportal,
www.musikk.no/lokmr, eller på de enkelte regionleddenes nettsteder. På de lokale
musikkrådenes nettportal finner du bl a stoff om etablering og drift av lokale musikkråd.

NORSK MUSIKKRÅDS OG MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS MEDLEMSORGANISASJONER:
Organisasjoner som kun er medlem i Norsk musikkråd er merket med (*). Organisasjoner som kun
er medlem i Musikkens studieforbund er merket med (^).
AKKS
BandOrg
Creo (*)
De Unges Orkesterforbund
Dissimilis Norge
ESTA Norge (^)
Folkeakademienes Landsforbund (*)
FolkOrg
Foreningen norske kordirigenter
JM Norway (*)
Klassisk
Korpsnett Norge
Kulturforbundet Delta (*)
Musikk fra livets begynnelse
Musikk i Skolen (^)
Musikkpedagogene Norge
Norges kirkesangforbund
Norges Korforbund
Norges Musikkorps Forbund (*)
Norsk Bluesunion
Norsk Country Musikk Forbund (^)
Norsk Forening For Musikkterapi
Norsk jazzforum
Norsk Kammermusikkforbund
Norsk Mandolin- og Balalaikaorkesterforbund
Norsk Munnspillforum
Norsk musikkbibliotekforening (*)
Norsk Sangerforbund
Norsk sangerforum
Norsk Stemmepedagogisk Forum
Norsk Suzukiforbund
Norsk Viseforum
Norske Konsertarrangører
Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund
Norske Trekkspilleres Landsforbund
Pascal Norge
Samspill International Music Network (*)
Ung i Kor
Ung Kirkesang

www.akks.no
www.bandorg.no
www.creokultur.no
www.unof.no
www.dissimilis.no
www.esta.no
www.folkeakademiet.no
www.folkorg.no
www.fonoko.no
www.jmn.no
www.klassisk.net
www.korpsnett.no
www.delta.no/yrke/kulturforbundet
www.musikkfralivetsbegynnelse.no
www.musikkiskolen.no
www.musikkpedagogene.no
www.kirkesang.no
www.kor.no
www.musikkorps.no
www.norskbluesunion.no
www.musikkterapi.no
www.jazzforum.no
www.kammermusikkforbundet.no
www.nmbof.org
www.musikk.no/nmf
www.musikkbibliotekforeningen.no
www.norsksangerforbund.com
www.sangerforum.no
www.evta.no
www.norsuzuki.no
www.viser.no
www.konsertarrangor.no
www.nasol.no
www.trekkspillforbundet.no
www.pascalnorge.no
www.samspillmusic.no
www.ungikor.no
www.sang.no

