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STYRELEIAR HAR ORDET

Etter det ekstraordinære årsmøtet hausten 2016, sette me i gang ein gjennomgang av organisasjonen vår.
Årsmøtet i 2017 gav styret tillit til å halda fram med dette arbeidet, og i 2017 har me spurt:
Korleis kan me på best mogeleg vis vera til nytte for det frivillige musikklivet i Hordaland? Ved å kontakta
medlemmane våre og andre aktørar i Hordaland, såvel som å læra av andre stader i landet, har me skaffa oss eit
grunnlag for vidare innsats. Dette har vore eit lærerikt og inspirerande år, og me gler oss til å halda fram.
Me merkar at det er samanheng mellom det me ser i møtet med musikklivet og den retninga Norsk Musikkråd
sentralt signaliserer. Det er gledeleg og rett at heile organisasjonen no fokuserer meir mot grasrotplanet.
Eit nytt mål no, kan vera å komma i kontakt med dei som ikkje tradisjonelt har vore opptekne av å organisera
seg: T.d. grupper med få medlemmar. Dei utgjer ein vesentleg del av det frivillige musikklivet, og det er viktig for
oss å kjenna til deira utfordringar.
I 2017 såg me også opptakten til endringar som vil få store følgjer for Hordaland musikkråd si daglege drift.
Norges Korforbund har i ein periode forvalta sine eigne VO-midlar. No er dei tilbake hos oss i Musikkens
studieforbund. Endringa vil ikkje få store konsekvensar for dei ulike kora, men det vert ein langt større jobb å
administrere denne utvida potten enn det har vore før.
Sogn og Fjordane har ikkje eit eige musikkråd, og Møre og Romsdal har så langt forvalta VO-midlane der. Seinhaustes 2017 vart det signalisert at me skal ta over denne forvaltninga frå 2018.
Det er spennande tider. Me må møta disse med gode løysningar.

Beste helsing
Tore Kloster
styreleiar
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OM OSS
Hordaland musikkråd er en sjangeruavhengig paraplyorganisasjon for hele bredden av det frivillige musikklivet i Hordaland.Vi er fylkesledd av Musikkens studieforbund (MSF) og Norsk musikkråd (NMR), og representerer dermed fylkets frivillige musikkliv både regionalt og nasjonalt.
Våre oppgaver er å:
- skape møteplasser og nettverk for å fremme kompetanse og samarbeid for fylkets frivillige
musikkliv, og tilby disse kontor- og møtefasiliteter i “Musikkorridoren”.
- arbeide for fylkets frivillige musikkliv sine rammevilkår. Vi har særlig fokus på gode musikklokaler
til både øving og framføring.
- informere om de nasjonale støtteordningene for det frivillige musikklivet i fylket: Voksenopplæringstilskudd (VO), KOMP og Frifond musikk. De to sistnevnte forvaltes av Norsk musikkråd nasjonalt.
- som fylkesledd av Musikkens studieforbund bidra til å utvikle kurs og studieplaner, og saksbehandle VOkurs arrangert av våre medlemsorganisasjoner og deres lag i Hordaland.

Vårt styre:
Styret frem
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Srtyremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

til årsmøtet 2017:
Tore Kloster		
Irene Bjørke		
Magne Åsnes		
Axel Fjeld		
Halvard Bjørgo		
Borghild Opdahl 		
Tordis Marie Espeland
Marion Rodgers Løseth

Norsk sangerforum
Hordaland folkemusikklag
De Unges Orkesterforbund Hordaland
Ung i Kor - Vest
Voss musikkråd
Hordaland folkemusikklag
Norsk sangerforum
Folkeakademiet Hordaland

Styret etter
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varameldem

årsmøtet 2017:
Tore Kloster		
Irene Bjørke		
Halvard Bjørgo		
Kristin Mestad		
Marianne Stockinger
Axel Fjeld		
MarionRodgers Løseth
Susann Klubben		

Norsk sangerforum
Hordaland folkemusikklag
Voss musikkråd
Bjørgvin kirkesangforbund
AKKS Bergen
Ung i kor Vest
Folkeakademiet Hordaland
Ung i Kor - Vest

Møter og representasjon:

Styret har i 2017 hatt 7 møter og behandlet 47 saker. 		
					
Administrasjon og styre tilstreber å være tilstede på relevante arenaer. Blant annet stiller vi på innspillsmøter
og sender høringer på tema som er viktige for det frivillige musikfeltet. Vi deltar også i andre relevante
sammenhenger, vi var på fylkeskulturkonferansen, og er alltid tilstede på fagsamlinger i regi av våre moderorganisasjoner; Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Ansatte:

Ved årets slutt hadde vi 1,8 årsverk. 0,4 av disse var utleid til vår medlemsorganisasjon Ung i Kor - Vest.

4

ÅRSMELDING HORDALAND MUSIKKRÅD 2017

VÅRE MEDLEMMER

Våre hovedorganisasjoner Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund representerer 34 lands-omfattende
musikkorganisasjoner.Våre medlemmer er lag og fylkesledd av disse. I tillegg har vi lokale musikkråd i flere
kommuner.

Medlemsorganisasjoner på landsplan

Fylkesledd i Hordaland

AKKS								AKKS Bergen
Bandorg
De Unges Orkesterforbund					
De Unges Orkesterforbund - Hordaland
Dissimilis Norge
Folkeakademienes Landsforbund 				
Folkeakademien Hordaland
FolkOrg							Hordaland Folkemusikklag
Musikk fra livets begynnelse			
Foreningen norske kordirigenter
Korpsnett Norge
KLASSISK		
Kulturforbundet
Musikernes fellesorganisasjon				
MFO Hordaland
Musikk i skolen
Musikkpedagogene Norge					Musikkpedagogene Bergen
Norges Kirkesangerforbund					Bjørgvin Kirkesangforbund
Norges korforbund						Norges korforbund Hordaland
Norsk Bluesunion
Norsk country-musikk forbund				
Norsk Country Forum - Hordaland
Norsk forening for musikkterapi
Norsk Jazzforum						Bergen jazzforum/Vestnorsk Jazzsenter
Norsk kammermusikkforbund
Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund
Norsk munnspillforum
Norsk musikkbibliotekforening
Norske Konsertarrangører
Norsk Sangerforbund					
Bergen og Hordaland Sangerforbund
Norsk sangerforum
Norsk Stemmepedagogisk Forum
Norsk Suzukiforbund
Norsk Viseforum
Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund
Norske trekkspilleres Landsforbund			
Hordaland krets av NTL
Pascal Norge
Ung i Kor							
Ung i Kor - Vest
Ung Kirkesang						Ung Kirkesang Bjørgvin

LOKALE MUSIKKRÅD

Lokale musikkråd har ulike roller og mandat i hver enkelt kommune. Dette gir stor variasjon i hvilke oppgaver de utfører og hvilket aktivitetsnivå de ligger på. Noen eksempler på oppgaver lokale musikkråd utfører
er: Musikkpolitisk arbeid, fordeling av kommunalt driftstilskudd, arrangering av konferanser, musikksommerskoler, temakurs og felleskonserter på tvers av sjangre.
Dette er våre lokale musikkråd:
Askøy sang- og musikksamskipnad, Austevoll musikkråd, Etne musikkråd, Meland musikkråd, Radøy musikkråd,
Sotra musikkråd, Stord musikkråd,Vaksdal musikkråd,Voss musikkråd.
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RAMMEVILKÅR
HORDALAND MUSIKKRÅD SKAL “arbeide for å betre medlemmene sine økonomiske og organisatoriske rammevilkår” og “utvikle og ivareta vaksenopplæringsordninga til det beste for musikklivet,
i samarbeid med Musikkens studieforbund.” Fra Handlingsprogrammet 2017 - 2019
Våre nasjonale støtteordninger, VO, Frifond musikk og KOMP, har i 2017 gitt nesten 3,3 millioner
kroner til det frivillige musikklivet i Hordaland. Vi gleder oss over et økende antall søknader og høyere
tilskudd til Hordaland.
Som fylkesledd av Musikkens studieforbund er kursutvikling og arbeidet med Voksenopplæringstilskuddet (VO) en av de største arbeidsoppgavene våre, og den aktiviteten der vi er i tettest kontakt
med medlemmene. VO er en viktig ordning som støtter opplæringen i det frivillige musikklivet, som for
eksempel kor, orkester, band, korps og spelemannslag. Hordaland musikkråd veileder søkerne i prosessen,
og saksbehandler rapporterte kurs. Vår nye medlemsorganisasjon, Norges Korforbund, bringer med seg
mange lag, og dette fører til en kraftig økning av kurs i Hordaland fra 2018. Vi har i 2017 startet forberedelsene til den økte arbeidsmengden dette vil føre til.
Frifond musikk er en støtteordning for det uorganiserte musikklivet for barn og unge. Mange band og nye
grupper får sine første tilskudd gjennom denne ordningen som er viktig for at de yngste skal kunne etablere
egen musikkaktivitet, og få på plass nødvendige instrumenter og utstyr for dette.
KOMP støtter kortere kompetansegivende kurs innen det rytmiske feltet, og er en viktig ordning som
hjelper det frivillige musikklivet å realisere spennende prosjekter.

TILDELINGER I HORDALAND:
Voksenopplæringstilskudd til kurs i Hordaland:
År				
2014		
2015
2016
Ant. kurs			361		
Ant. deltakere		
3330		
Ant. studietimer		
20 638
Statstilskudd i kroner 1 500 699

414		
3865		
24 242
1 566 845

411		
3767		
24 173
1 571 590

2017

445
4133
26 778
1 808 959

Frifond musikk - tildelinger til uorganiserte lag i Hordaland:
År
		
2014		
2015		
2016
2017

Ant. tiltak 		196		195		224		289
Tildeling i kroner		
929 670
949 040
1 417 378 1 313 100

KOMP - støtte til kortere kurs innen det rytmiske feltet i Hordaland:
År			
2014		2015		2016		2017

Ant. tiltak			8		6		8		12
Tildeling i kroner
93.900
48.000
56 000
146 000
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MUSIKK FOR ALLE / MUSIKK I FENGSEL OG FRIHET
HORDALAND MUSIKKRÅD SKAL “vere ein pådrivar for sosial inkludering, og motarbeide utanforskap i musikk- og kulturfeltet“ og “vidareutvikle og oppretthalde noverande nivå innan prosjektet
”Musikk i fengsel og frihet” (Miff), både gjennom aktivitet og politisk arbeid i samarbeid med
relevante aktørar.” Fra Handlingsprogrammet 2017 - 2019
Musikk i fengsel og frihet (Miff) er en av arbeidsoppgavene vi har som ledd av Musikkens
studieforbund. Miff er et samarbeidsprosjekt mellom HMR, fengselundervisningen v/Åsane videregående
skole, Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel. Målet er at musikkaktiviteter skal hjelpe den innsatte til å tilpasse
seg livet utenfor murene, og stimulere til et rusfritt liv. Opplæringstiltaket “Miff” er et nasjonalt tiltak med
administrativ leder ansatt i Musikkens studieforbund. I tillegg til musikktilbudet inne i fengselet har vi ulike
bandsammensettinger med faste ukentlige øvinger for tidligere innsatte.
Av musikktilbud i 2017 vil vi trekke fram:
- Ukentlig band- og instrumentalopplæring på en rekke steder, både for innsatte i fengslene for løslatte på
USF Verftet. Dette oppleves som en verdifull aktivitet og et positivt holdepunkt i løpet av uken for deltakerne.
- Flere opplæringstiltak på Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel. Ungdomsenheten har fire fengselsplasser
for innsatte i alderen 15 til 18 år og vi har hatt flere tiltak i 2017 tilknyttet skolens ferier, da de innsatte i
disse periodene har mindre aktivitetstilbud enn vanlig.
- Kor- og sangopplæring på Ulvsnesøy. Vår sangpedagog tilbyr i perioder sang- og koropplæring til innsatte
på Ulvsnesøy. Dette er et populært supplement til den løpende band- og instrumentalopplæringen som
foregår, og vi ser at koraktiviteten skaper mange fine musikkopplevelser for deltakerne.
- Arrangørskolen 2017. Arrangørskolen er et kompetansegivende ukeskurs som tar for seg ulike sider rundt
konsertarrangering. Gjennom en felles gruppeinnsats, veiledet av ulike lærere fra det profesjonelle feltet,
jobber deltakerne fram et avsluttende konsertarrangement med innleid band. Vi holdt i 2017 Arrangørskolen for tredje gang, men for første gang innenfor murene i Bergen fengsel. Over 100 innsatte var samlet
til den avsluttende konserten som takket være deltakerne ble en stor suksess både musikalsk, praktisk og
sikkerhetsmessig. Noe lignende var aldri gjort i fengselet før, og ga derfor nyttig kunnskap om hva slags
kulturarrangement man faktisk kan gjennomføre i et fengsel.

Fra Arrangørskolen i Bergen fegsel 2017.
Foto: Mari Tangen, Musikkens studieforbund / Musikk i fengsel og frihet
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ROM FOR SPILLEGLEDE / MUSIKKLOKALER
HORDALAND MUSIKKRÅD SKAL “arbeide for at det frivillige musikklivet skal ha gode, tilpassa og
tilgjengelege øvings- og konsertlokale, mellom anna ved å påverke offentlege byggje- og rehabiliteringsprosjekt.” og vi skal “vere ein fagleg sterk og attraktiv part i høyringar, planprosessar og andre
aktuelle fora, også i samarbeid med Norsk musikkråd i eit fylkesperspektiv.” Fra Handlingsprogrammet 2017 - 2019
Over 80 % av landets 10 000 lokaler benyttet til musikkaktivitet i det frivillige musikklivet er
uegnet til formålet. Arbeidet for å bedre de fysiske rammevilkårene for det frivillige musikklivet er derfor
en viktig oppgave for HMR som er opptatt av å bygge egen kunnskap og dele denne videre. Gjennom opplæring, utveksling og samarbeid med både moderorganisasjonene og de andre fylkesmusikkrådene er vi del
av en større satsing på musikklokaler. I Hordaland jobber vi også for å dele kunnskap om musikklokaler med
flest mulig relevante aktører gjennom kartlegginger, akustikkmålinger og informasjonsarbeid. I 2017 har vi
begynt å forberede en bredere kartlegging av musikklokaler på Stord, vi har gitt råd til Bergen kommune om
kartlegging av lokaler for det frivillige musikklivet, og vi har utført flere akustikkmålinger. Vi har også hatt et
økt fokus på å påvirke planlegging av nybygg, og rehabilitering av lokaler som berører det frivillige musikklivet. Hordaland fylkeskommune har finansiert et KUP-prosjekt om musikklokaler der vi nettopp har fått
fokusere på å øke egen kompetanse, drive kartleggingsarbeid, og dele kunnskap. Kartleggingen på Stord er
den siste fasen av dette prosjektet, og det avsluttes med en presentasjon av våre funn på vår fagkonferanse
på Stord i april 2018. Arbeidet for bedre musikklokaler er en del av den nasjonale satsingen “Rom for spilleglede”.

POLITIKK OG PÅVIRKNING
HORDALAND MUSIKKRÅD SKAL “arbeide aktivt mot media for å få fram dei gode historiane frå
regionalt og lokalt musikkliv, i samarbeid med medlemsorganisasjonane” og “arbeide strategisk og
politisk i samråd med medlemsorganisasjonane.” Fra Handlingsprogrammet 2017 - 2019
I 2017 hadde vi en politisk aksjon igangsatt av vårt nasjonalledd Musikkens studieforbund i samarbeid med
Voksenopplæringsforbundet. Målet var å sette fokus på viktigheten av å bevare Voksenopplæringstilskuddet
(VO) som en viktig støtte til det frivillige musikklivet. I sitt forslag til statsbudsjett kuttet regjeringen støtten
til studieforbundsaktivitet med 28 millioner kroner, noe som ville ført til 1 million kroner mindre til musikkaktivitet i Hordaland. Tilskuddet som tildeles via studieforbundene i Norge har blitt mer enn halvert siden
1990-tallet, dette til tross for at det daglig snakkes varmt om frivilligheten. Frivilligheten kan ikke leve av
godord alene, for selv om det utføres tusenvis av timer frivillig ulønnet arbeid på konsertsteder, på festivaler,
på klubber og i lag omkring i landet, trenger det frivillige musikkfeltet både profesjonelle instruktører og
øvingslokaler til sine kurs. Lavere tilskudd til kursarrangørene fører til høyere kontingenter og dermed
høyere terskel for delaktighet blant alle de vi ønsker å inkludere og integrere. Oxford Research (2014)
dokumenterer i rapporten «En ordning, et mangfold av løsninger» betydningen av opplæringen som studieforbundene formidler, og understreker hvor stor betydning tilskuddet har for små kurs på små steder. En
sum som kan synes betydningsløs for en politiker kan utgjøre et være eller ikke-være for en liten musikkorganisasjon, faren er derfor at det er de små kursene i distrikter der kurstilbudet allerede er dårlig som
først forsvinner ved eventuelle nedskjæringer.
Flere av våre medlemsorganisasjoner bidro med historier fra sin musikkhverdag som vi spredte via nett og
sosiale medier. Lykken var stor da politikerne reverserte det planlagte kuttet i statsbudsjettet.
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MØTEPLASSER
HORDALAND MUSIKKRÅD SKAL “arrangere faglege og kunnskapsrike møteplassar for fylkets
musikkliv og medlemsorganisasjonane” og “ha ein god dialog med medlemsorganisasjonane
gjennom både formelle og uformelle kanalar” Fra Handlingsprogrammet 2017 - 2019
I sammenheng med vårt årsmøte i Lindås våren 2017 arrangerte vi fagseminar med temaene inkludering
og tilrettelegging, og det frivillge kulturlivets rammevilkår i en ny storkommune.
I første del innledet Venja Ruud Nilsen, universitetslektor ved Norges musikkhøgskole, med et foredrag om
hvordan Musikk i fengsel og frihet ble til, og fortalte om sine opplevelser og erfaringer med å arbeide med
innsatte på Bredtveit kvinnefengsel.
Panelet i debatten om inkludering:
Venja Ruud Nilsen, universitetslektor ved Norges musikkhøgskole, snakket om musikkterapi i fengsel.
Ingvill Espedal, Ung i Kor, «Barn synger», fortalte om kor for barn i familier med vedvarende lav inntekt.
Viggo Bjørge, inkluderingsagent i Musikkorpsforbundet, tok opp temaet om musikktiltak i asylmottak.
Thomas Kristiansen, organisasjonssekretær i Hordaland Barne- og ungdomsråd, stilte spørsmålet om hvorvidt barne- og ungdomsorganisasjonene er tilgjengelige for alle.
I del to, om det frivillge kulturlivets rammevilkår i en ny storkommune, satt:
Astrid Aarhus Byrknes, ordfører i Lindås kommune
Sølvi Knudsen, leder av utvalg for levekår i Meland kommune
Jon Askeland, ordfører i Radøy kommune
Viggo Bjørge, fra korpsmiljøet i Nordhordland
Tone Stedal Haugland, seniorrådgiver hos Hordaland fylkeskommune.
Ordfører i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes, satte tonen for diskusjonen i andre del: “ Kulturlivet kjenner ikke
kommunegrensene”, og ordfører på Radøy, Jon Askeland, kunne følge opp med at kulturlivet har en gyllen
anledning til å påvirke kommunen gjennom å være “framoverlente og proaktive”. Det er oppløftende å høre
at prosessen i regionen er god og ikke veldig konfliktfylt. For å utvikle felles identitet i den nye kommunen,
har man en enestående mulighet til å bygge dette på kulturlivet og kulturelle aktiviteter. Et nytt kulturhus
kan bli en samlende faktor og styrke samholdet ytterligere.Videre ser vi store muligheter for det lokale
kulturlivet ved å samle seg og gå i front i byggingen av den nye kommunen.Ved å være i forkant og engasjert
i prosessene, har kulturlivet en enestående mulighet til å påvirke kulturpolitikken i den nye kommunen.

Fra venstre: Tore Kloster, styreleder HMR, Viggo Bjørge, inkluderingsagent Norges Musikkorpsforbund, Astrid
Byrknes, ordfører i Lindås kommune, Jon Askeland, ordfører i Radøy kommune og Tone Stedal Haugland,
seniorrådgiver i kultur- og idrettsavdelingen i Hordaland fylkeskommune.
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SIGNATUR ÅRSMELDING 2017

Bergen 31. desember 2017
15. mars 2018

Tore Kloster				Irene Bjørke				Marius Dale Romslo
Styreleder				Nestleder				Daglig leder

Halvard Bjørgo			Kristin Mestad				Marianne Stockinger
Styremedlem				Styremedlem				Styremedlem
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Fra våre vedtekter
§ 1 VERDIGRUNNLAG
Grunnlaget for Hordaland musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er
en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet,
identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er
knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som
grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering.
For Hordaland musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av
fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.
Hordaland musikkråd ble stiftet 28.10.1978 og er partipolitisk nøytralt.
§ 2 FORMÅL
Hordaland musikkråd er fylkesledd/regionledd av Norsk musikkråd og Musikkens
studieforbund.
Hordaland musikkråd er et samarbeidsorgan og en interesseorganisasjon for
musikklivet i Hordaland.
For å nå sine mål skal Hordaland musikkråd
• Utøve musikkpolitisk arbeid i fylket og nasjonalt i samarbeid med Norsk
musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonene
• Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid
i musikk og innen musikklivet
• I tråd med § 2 i vedtektene til Musikkens studieforbund fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikkliv
• Koordinere og initiere faglig og organisatorisk arbeid og samarbeid innen
musikklivet
• Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver
tid disponerer til beste for musikklivet

Hordaland musikkråd
Georgernes verft 12
5011 BERGEN
Besøksadresse:USF Verftet, inngang E - 4. etg.
E-post: hordaland@musikk.no
Tlf 55 55 76 80

