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KALMAR LÄNS MUSIKSTIFTELSE

Trots pandemin har vi nått ut till vår
publik inte bara i länet utan även nationellt och internationellt.

Ingrid Marmvik
Länsmusikchef

Jag vill börja med att rikta ett stort
och innerligt tack till alla medarbetare och musiker inom Länsmusiken. Utan ert engagemang och
alla era idéer, hade 2021 sett helt
annorlunda ut.

Tack vare att vi fortsatt med de digitala
sändningarna, som initierades under
2020, har vår verksamhet pågått
med oförminskad intensitet. Under
sommaren, när möjligheten fanns att
framträda utomhus, genomfördes för
första gången en turné där samtliga
kommuner besöktes. Våra små filmade
musikaliska klipp från kommunerna
har haft många klick på internet. De
streamade konserterna och evenemangen i all ära men det är de tillfällen vi fått spela live för publik som vi
minns allra bäst.
Vi har klarat pandemiåret på ett mycket bra sätt men det har tagit hårt på
krafterna och jag önskar nu att vi får
möjlighet att återgå till en mer normal
verksamhet, inte minst för att komma
ifatt i planeringen, så att framtiden blir
hållbar för hela organisationen.

Nöden var även detta år uppfinningarnas moder. På en släpvagn har
musikerna framträtt på nya spelplatser
i hela länet och har på många orter
nått en ny publik. Under hösten var
det även möjligt att spela för publik på
våra vanliga scener. Glädjen, hos publiken men kanske främst bland våra
musiker, var lätt att skönja.

Peter Högberg
Ordförande, Kalmar Läns
Musikstiftelse
Så har ännu ett år passerat för
Kalmar Läns Musikstiftelse. Ett år
som åter speglats av pandemins
begränsningar. Till viss del kunde
dock verksamheten komma igång
med framträdanden för länets
invånare.

Även 2021 har varit bra ur ett ekonomiskt perspektiv, men som jag skrev
förra året så kommer vi ha kostnader
längre fram för de uppskjutna produktioner som finns planerade.
Som ordförande så imponeras jag av
våra medarbetares snabba omställningsförmåga. Med nya restriktioner
så har planer grusats och nya fått ta
vid. Oförtrutet kommer det hela tiden
nya idéer om möjligheter att nå ut
till länets invånare med musiken. Det
är med en stolthet och lätthet, som
ordförande, att leda en sådan organisation.

Kreativiteten och spelglädjen
flödar hos Camerata Nordica

Under sommaren har vi spelat som
aldrig förr. Det märks på organisationen att vi har slagit i taket för hur
mycket som kan göras. I framtiden
måste vi tillsammans finna ett lägre
tempo eller en annan arbetsfördelning
för att inte riskera medarbetares hälsa.
Detta är något som vi lyft fram i våra
kontakter med regionen.
När jag skriver detta så har regeringen
beslutat om att restriktionerna ska
upphöra vilket gör att vi kan hoppas
att få se fram emot ett fantastiskt
musikår.
Jag vill till sist å styrelsens vägnar rikta
ett mycket stort tack till alla medarbetare och frilansare som gjort 2021
möjligt. Ni har haft en förmåga att se
möjligheter där vi andra tyckt det varit
mörkt. Ni har fått oss att se en ljus
framtid med era fantastiska digitala
föreställningar och nya scener där vi
kunnat möta en ny publik.

C A M E R ATA N O R D I C A

Camerata Nordica genomförde en spektakulär utomhuskonsert på Borgholms Slott

2020 blev ett prövoår för oss när
det gäller att sända konserter
digitalt. Under våren 2021 skapades många projekt med Camerata
Nordica där vår nyvunna kunskap
och våra digitala investeringar
kom väl till pass.
Över 150 konserter och skolaktiviteter kunde, trots Coronapandemin,
genomföras tack vare de digitala
sändningarna på Camerata Play för
offentliga evenemang och BoU Musik
Play för barn och unga.
Våren 2021 lanserades nya idéer där
vi provade möjligheter att erbjuda digitala sändningar på ett annat sätt än
den vanliga streamade konserten. Det
blev mer genomarbetade produktioner
direkt för kameran med t.ex. Kitchen
Reweiv, en konsert/ljusshow inspelad
i Kalmar Slott liksom en liveshow med
Titti Sjöblom, Ehrling Eliasson och våra
musiker. Allt för att utöka vårt utbud
till publiken i vår region.
Vi lanserade även vårt projekt #12
kommuner i två varianter: Först med
en kort musikvideo filmad i varje
kommun i allt från toppen av Garpens
fyr till Glasfactory. Allt var tillgängligt

online och reaktionerna i regionen var
mycket positiva och antalet visningar
var enormt.
Den andra var vårt projekt ”Musik på
Släp” under två sommarveckor där vi
reste runt med vår trailer och besökte
var och en av våra 12 kommuner med
en utomhuskonsert.
Sommaren bjöd också på andra upplagan av Kalmarsund Sommarfestival där
vi bjöd på mer än 25 konserter runt
om i Kalmar län med allt från familjekonserter till mästerverk från kammarmusikens repertoar till Camerata
Nordicas tre utomhuskonserter som
med Vivaldis Fyra årstider fick avsluta
sommarsäsongen.
Under hösten kunde vi äntligen påbörja en normal säsong med närmare
100 konserter och skolaktiviteter för
orkestern. Vi kunde turnera igen, såväl
i Kalmar län som i övriga Sverige men
även internationellt med konserter i
både Schweiz och Belgien med några
orkester- och kammarmusikprojekt.
I november spelade vi våra första
symfonikonserter med 40 musiker på
scenen i produktionen Beethoven 250
där vi tillsammans med Gotlandsmu-

siken och Östgötamusiken framförde
Beethovens Femte symfoni.
Sammanfattningsvis har 2021 varit ett
utmanande år för både musiker och
administration med nya situationer
och projekt men också möjligheten att
åter få spela för en livepublik. Men,
alltid med risken att behöva ställa in
på grund av covid-19. När vi tittar
i backspegeln har mycket uppnåtts
och det har definitivt stärkt Camerata
Nordica för framtiden.

Exempel på Camerata Nordicas
produktioner:

CN Emil Jonasson klarinettkvintett
CN Mélodie Zhao och Matilda Lloyd
CN Schubert oktett
CN Kalmarsund Summer Festival
CN Öland Chamber Festival
CN On the road
CN Astrid och musiken

CN Mélodie Zhao Recital
CN Barbara Prager och Julia Ekström
CN Rösträtt
CN Dance
CN Dvorak Strauss
CN Alice, Titti och Mollie
CN Suites

CN Mumindalen
CN Lilla Trollflöjten
CN Beethoven 250+
CN Itamar Zorman

Zéphyrin Rey-Bellet
Konstnärlig chef och
orkesterchef

KAMMARMUSIK OCH JAZZ

Första halvan av 2021 ställdes alla
konserter in eller flyttades vilket
bäddade för en ovanligt packad
höstsäsong med hela trettiotre
konserter i regionen.
Inräknat alla konserter i Legato-samarbetet var sextiofem konserter planerade i och utanför regionen. Tjugosju
konserter ställdes in och trettioåtta
kunde genomföras under detta andra
coronapräglade år. Mycket av arbetet
har gått ut på att hitta nya speltillfällen för artister som tidigare fått
sina konserter inställda. Vi har haft
grupper som flyttats både en, två och
tre gånger och några som ännu vid
årsskiftet inte fått möjlighet att möta
vår publik. När väl höstens konserter
började genomföras var det svårt för
arrangörerna att få tillbaka sin gamla
publik. En viss tillströmning av nya
människor kunde visserligen skönjas
på sina håll men det kompenserade
inte för de (ofta) äldres försiktighet och
avhållsamhet. Vi har från många håll
fått höra att den ”gamla” publiken
inte vågat sig tillbaka och arrangörerna
lider av detta.
Den generositet vi försökt visa gentemot artisterna genom att i möjligaste
mån ersätta alla inställda konserter
med minst halva gaget, även om vi
avtalsenligt inte alltid varit tvingade
därtill, har varit väldigt uppskattat av
många. Vi har på det sättet försökt ta
ansvar gentemot utövarna i branschen
och hoppas att de orkar hålla ut och
lyckas överleva pandemin.
Legatosamarbetet flyter på bra och
intresset för katalogen verkar öka. Ju
bättre samarbetet fungerar desto enklare och smidigare blir det att utnyttja

Exempel på produktioner:
Göran Söllscher & Hans Pålsson (inställd)
Mika Takehara (inställd)
Amatis pianotrio (inställd)
Katarina & Svante Henrysson
Lundgren UNIT (inställd)
Petri/Hannibal (inställd)
Wirénkvartetten (inställd)
Emma Johansson (inställd/flyttad)
Duo Boz’art (inställd)
Filip Jers kvartett (inställd/flyttad)
Klara Schumann (inställd)
Trio Zefyra

Romeo och Julia Kören
de potentiella synergier som uppstår.
2021 gjorde vi ett prematurt inträde
i ”På turné” genom en konsert med
Göteborg Baroque i Kalmar Domkyrka.
Hela säsongen för ”På turné” har ju
blivit förskjuten pga. pandemin vilket
gjort att vårt inträde i samarbete också
skjutits fram. Eftersom det saknades
bokningar för Göteborg Baroque
och det råkade finnas en intresserad
och lämplig arrangör fick vi trots det
möjlighet att boka en produktion i
Kalmar. Vi hoppas att i framtiden kunna utnyttja den infrastruktur som ”På
turné” kan erbjuda och därigenom få
lite större och konstnärligt intressanta
produktioner till regionen.
Nu sätter vi än en gång vårt hopp till
att corona ebbar ut så vi får göra mer

av det vi egentligen vill och ska ägna
oss åt – musik, musik och ännu mer
musik.

Oddsize (inställd)
Nyårskonsert (inställd)
Samuel Berthod (inställd)
Tiljans hjältinnor
Carl Petersson
Magiska Mozart
Magnus & Irina
Wirénkvartetten med David Härenstam
Filip Jers duo
Anna Christensson
Mattias Stålh Diokrati (inställd/flyttad)
JazzAppear (inställd/flyttad)
Cajsa Zerhouni (inställd)
Solistpriset
Duo Accordeon

Avemo/Derwinger/Mårtensson
Jenny Lindh
Maria Paulin kvintett
Brinkman/Meidal
Jazzboken
Harry Allen Quartet
Victoria Tolstoy
Second Linde Jazzband
Zuckerman/Kvam
Romeo & Julia Kören
Alf Hörberg trio
Hans Backenroth
Göteborg baroque
Johan Grim Band
Gad/Jansson Group

Urban Wedin
Producent

BARN OCH UNGA
2021 blev ett år som gick i pandemins tecken. Tack vare ett digitalt
omställningsstöd kunde Barn och
Unga starta en egen play-kanal.
Plattformen blev ett verktyg för att
möta de behov som uppstod i samband
med att många av våra uppdrag ersattes med digitala sändningar.
Rösträtt - sång på förskola
Under våren 2021 lanserades en programserie med våra rösträttscoacher
Mats Genfors och Kristina Ruhnström.
Sammanlagt filmades 8 avsnitt varav
5 erbjöds till samtliga kommuner. Det
nationella projekt som Barn och Unga i
Kalmar län ingår i har under året engagerat flera kommuner. Tyvärr kunde få
av de planerade workshopen genomföras. Vi hoppas att 2022 innebär att
våra röstcoacher kan åka ut och träffa
barnen i förskolorna igen.
Camerata Nordicas utbud för ung
publik
Tillsammans med Camerata Nordica
uppförde Barn och Unga flera nya produktioner under året. Mini Discovery,
Avantgarde 101, Astrid och Musiken,
Discovery light, Aeromusic och Lilla
Trollflöjten, för att nämna några. Vår
stråkorkester utgör en viktig stomme
för de utbud som vi erbjuder länet.Våra
musiker får möta en ung publik och
eleverna upplever klassisk musik när
den är som bäst.

Medverkande i Länsmusikens produktion Lilla Trollflöjten.
nämna är Bach in the street, Lavine &
Rosas skrädderi och Jag älskar rock!
Samarbeten
Barn och Unga samarbetar regelbundet med andra institutioner. I februari
kickade vi, tillsammans med Byteatern och Dans i Kalmar län, igång en
festival; Avantgarde 101. Festivalen var
en hyllning till Svenska baletten i Paris
och alla de kompositörer som verkade
under 1920-talet. Även konstens betydelse lyftes fram och Virserums Konsthall bidrog med en fantastisk dekor
till finaldagen och festivalens tolkning
av Relache. Året avslutades med en
vintersaga där Virserums konsthallschef
Carolina Jonsson bidrog med fantastiska skisser. Ett stort tack till henne och
konsthallen.

Utmaningar under pandemin
Tyvärr innebar pandemin att få av våra
akter fick möjlighet att komma ut till
skolor och andra arrangörer. Enskilda
bokningar kunde genomföras men
väldigt få hela turnéer kunde sammanställas för våra frilansande artister. Trots
dessa utmaningar blev Bodypercussion
med Finn Björnulfsson mycket uppskattat och de direktsända enskilda
workshoparna lyckades nå fram till
eleverna. Barn och Ungas verksamhet
krävde teknisk personal i många sammanhang och det fick bli en ekonomisk
omställningen för att klara budgetramarna. Övriga produktioner värda att

Unga Musiker Kalmar län
Barn och Unga stöttade fyra unga lovande musikstuderande i klassisk musik
för att ge dem musikaliska erfarenheter
under pandemin. Johannes Bolmvall,
piano, Julia Ekström, komposition, Barbara Prager, violin och Lucas Pellbäck,
sång framträdde i Mönsterås, Nybro,
Västervik, Högsby och Oskarshamn
under sommaren. Barn och Unga har
för avsikt att utveckla satsningen till
stipendieverksamhet.

Exempel på produktioner:

Systrarna Guldlock och de magiska
strängarna
Vi älskar rock
Lavinne och Rosas skrädderi
Unga Musiker Kalmar län
Tania Waira
Operaprojekt
Julkonsert
Christmas Carols

Röstcoacher - Sång på förskolan
Avantgarde 101
Greta Get
Flickan som aldrig var rädd
Movement in time
Radiomusik 50-talet

Pedagogiskt arbete
I vårt uppdrag ingår att stötta pedagogiska projekt och samarbeten där barn
och unga får möjlighet att uttrycka sig

själva inom musik och scenkonst. LSO
och LUBO har fått stå tillbaka under
året men vi hoppas de kan komma
igång under 2022. Värt att nämna är
att vi tillsammans med Oskarshamns
folkhögskolas sångelever har samarbetat både i Aeromusic och uppsättningen Lilla Trollflöjten. Projekten innebar
att eleverna fick möta professionella
utövare och tillsammans med dem
skapa nya upplevelser. Vimmerbys
dansprofillinje är också återkommande
som samarbetspart i våra pedagogiska
projekt.
Sammanfattningsvis var 2021 ett annorlunda år med många omställningar
som krävde tålamod.

Carolina Johansson
Producent och verksamhetsansvarig för Barn och Unga

Mumindalen firar jul
Rösträtt
Irrbloss
Världens vaggvisor
Bach in the street
Manne gräver ett hål
Vi, du och jag Hebbe sisters
Body percussion

IMAGINE
Imagine Sweden är en mötesplats
för unga musiker i åldrarna 13–21
år. Alla musikstilar är välkomna
oavsett om utövarna siktar på
toppskiktet eller bara vill prova på
att stå på en scen för första gången. Ingen audition krävs för att
delta och det är dessutom gratis!
Imagine Sweden har funnits sedan
1986 och tusentals har framträtt,
till exempel Laleh, Malena Ernman,
Idolvinnaren Tusse, Shellback och José
Gonzàlez vilka är några som startat
sina karriärer i samband med evenemanget.
Imagine Sweden vill inspirera dagens unga musikutövare och ge rätt
verktyg till dem som vill utveckla sitt
artistskap och knyta nya kontakter.
Imagine Sweden är en del av det
internationella programmet Imagine
som arrangeras i en rad länder. De
som medverkar kan nå festivalscener i
Sverige och ut i Europa och världen.
Inte heller blev 2021 som vi hade
hoppats och önskat; att våra akter
skulle få nätverka och träffa varandra. Men vi valde under året att
inte ställa in utan att ställa om.
Vi genomförde därmed två gemensamma digitala workshops med
Imagine Gotland där båda länens
akter deltog samtidigt. Utöver detta
så förinspelade vi även tre stycken digitala workshops, en med artisten och
producenten Adée, och en med Bea
som arbetar på independentbolaget
Icons Creating Evil Art som pratade
om hur viktigt det är att paketera din
artist. Dessutom erbjöds en inspelning
med Mark Bounds som presenterade
sitt begrepp Artist Health Check. Detta material fanns tillgängligt på slutna
YouTube sidor.
Årets regionsfinal bestod av en
musikvideo-inspelning i lokalerna på
Stage4You i Torsås, där fanns en jury
på plats bestående av Malin Moessner (NBV), Malin Flodén (P4 Kalmar),
Micke Sahlin (ABF Kalmar), samt Joel
Eliasson (Kalmarsalen) som fick se när
alla akter gjorde sina inspelningar.
Efter två dagar på plats och vissa digitalt, utsåg juryn en representant som
sedan fick vara med på den digitala
riksfinalen i Gislaved. Alla akter fick
även efteråt ta del av sin egen video

Peter Åberg från Dalarna vann den digitala finalen i Imagine Sweden 2021.
för att använda i eget syfte. Detta
blev indirekt även årets spelpriser till
akterna.
Riksfinalen blev som nämnt även den
helt digital och vi riggade upp en
egen studio på kontoret i Kalmar där
vi hade vår representant med oss både
live och bara som åskådare. Själva
sändningen gick ut live via YouTube
och flöt på bra men vi saknade så
klart det fysiska mötet och nätverkandet under dessa dagar för oss och vår
akt. Under två dagar fick även akterna
delta i olika digitala sessions, bland
annat varumärkesbyggande med
Anna Moore och höra om David Henrikssons musikaliska resa från Sverige
till Nashville, USA.
Syftet med Imagine är att ge unga
musiker tillfällen att stå på scen
med just den musik de vill framföra
och även vara en plattform för ungt
musikutövande och arrangörskap.
Imagine Sweden är en utbildande
plattform som vill inspirera dagens
unga musikutövare och ge rätt verktyg till dem som vill ta sitt artistskap
vidare. Här skapar du dig ditt framtida
nätverk inom musikbranschen tillsammans med likasinnade.
Vi, Sara och Thomas, som projektleder Imagine Kalmar är mycket nöjda
med vad vi kunde åstadkomma under
2021 men hoppas och planerar för att

kunna göra en riktigt bra livekväll på
Kalmar Teater 2022!
Självklart följer vi restriktionerna under
våren om något skulle förändras så får
vi ta ställning till det då.

Sara Westerberg
Projektledare för Talentcoach
och Imagine tillsammans med
Tomas ”TK” Karlsson.
Foto Sara Jonasson.

TA L E N T C O A C H
Coronapandemin fortsatte även
under 2021 vilket innebar att vi
fick använda digitala arbetssätt
även detta år. Samma gäller för
våra akter som fått avstå från
inplanerade livespelningar/turneér
runt om i världen. Dock så har vi
insett hur innovativa och uppfinningsrika vi och våra akter är,
under dessa omständigheter. Ingen
har suttit hemma och väntat utan
alla har jobbat på nya sätt och nått
framgångar.
Bland annat har Ida Gratte släppt sitt
debutalbum på svenska, Namelle har
nått över miljonen i streaming, T and
the Rex medverkade på showcasefestival The Great Escape i England,
Dimpker Brothers turnerade runt i
Europa och USA under höst och vinter
med mera.
Vi är även stolta över att ha lanserat
sydostkustens första showcase festival, Live at Heart Southeast, som vi
genomförde digitalt och livestreamade
via Youtube. Med över 2500 visningar
från hela världen så är vår vision att
festivalen ska fortsätta i Kalmar län.
Inspelningar skedde i de medverkande
kommunerna Oskarshamn, Kalmar
och Hultsfred samt också inspelade
videos från 6 internationella akter. Totalt medverkande 25 akter varav 8 från
Talentcoach egen roaster. Förutom
detta så spelades även 12 paneler in
med deltatagare från 29 bolag världen
över. Denna festival genomfördes i
samverkan med Live at Heart i Örebro
som idag är Sveriges största showcasefestival.

Bland Talentcoach deltagare ingår
artister, band, musikproducenter,
låtskrivare, studenter från Lineuniversitetet och skivbolag. Akterna stöttas
med coaching, företagsutveckling,
entreprenörskap, rådgivning kring
hållbar karriärsutveckling, ekonomiskt
stöd samt nätverk och spelplatser.

TC Music är Talentcoach distributionsplattform via Record Union. Under
2021 har 16 releaser gjorts. Antal
tillfällen som låtar från TC Music streamats på Spotify var cirka 400.000.
Antal streamningar med Talentcoach
artister och låtskrivare under 2021 är
ca. 10 miljoner.

Inom Kalmar län har Talentcoach närmare samarbeten med fem kommuner; Oskarshamn, Kalmar, Hultsfred,
Vimmerby och Mörbylånga. Samarbetet ger artister från dessa kommuner
större möjlighet till stöttning och att
nå ut nationellt och internationellt
samt ger samtidigt även bättre förutsättningar för ett större utbud av lokal
musik i kommunerna.

Under hösten/vintern 2021 har ett
utvecklingarbete börjat ta form tillsammans med Maxe Axelsson (EdTech
Studios), Per Trossmark (RespiHeart AB
och EdTech Studios) samt Patrik Löfvin
(FuturePedia AB) för att fortsätta att
utveckla Talentcoach vidare. Samarbeten har även inletts med Inkubatorn
Atrinova i norra delen av länet för att
samla kulturella och kreativa verksamheter och skapa mötesplatser.

Ett axplock från 2021
Strategi för social media med Carolin
Walther från Popakademie i Mannheim, Thomas Karlsson, Sara Westerberg och Mark Bounds från Talentcoach. Emelie Stockhaus var anlitad
under 6 månader för projektledning
av Live At Heart Southeast-festivalen
tillsammans med Sara.
Talentcoach har under 2021 fått ett
större konsultuppdrag för Linneuniversietet och undervisar på Musikproduktionsprogrammet samt Songwritingkursen. Undervisning samt möten har
även skett tillsammans med Music &
Event Management programmet och
dess studenter. Talentcoach har också
varit delaktiga i sommarkursen ”Att
skriva mot uppdrag” samt höstkursen
”Musik & Ljuddesign” på Linnéuniversitetet.

32 akter medverkar i Talentcoach. De som bor
i andra regioner än Kalmar län studerar där.
Adée
Ali Usubov
Amanda Aldana
Amelie Reimers
Among Kings and Queens
Amena Alsameai
Ardiana Gimolli
Calm Rites
Dimpker Brothers
Emanuel Boigs
Erik Rengren
Eternal Wonder
Evelyne
Filip Stream
Follow the Ciper

Soul/Hiphop		Öland
Rap			Hultsfred
Pop			Kalmar
Pop			Kalmar
Rock			Oskarshamn
Pop			Vimmerby
Soul/pop			Växjö/H-fred
Alternative/
Indie rock			Kalmar
Americana			Varberg/Sthlm
Pop			Mörlunda
Singer songwr.		Västervik
Psy Trance
Dj/producer		Torsås
Indie rock			Mönsterås
Hiphop/pop		Kalmar
Metal/hardrock			 ?

Bosse Nikolausson
Verksamhetsledare för
Talentcoach

Hilma
Pop				 Kalmar
Ida Gratte/Miss Sister
Pop				 Sthlm
Inyo hed (Tobbe Löfqvist) Electro Pop			 Kalmar
Leo Hertzberg
Pop/singer/songw			 Öland
Lovisa Niklasson
Pop/singer/songw 			 Sthlm/Kalmar
Max Jeansson
Pop/singer/songw			 Kalmar
Moa Malmqvist
Singer/songw			 Kalmar
Mollie Minott
Pop/soul				 Varberg/Hulta
Namelle
Electro Pop			Sthlm/L A
ORMU
Pop				 Öland/Berlin
Rave The Reqviem
Metal/hardrock/edm Kalmar
Starur
Pop/folk/rock			 Öland/Kalmar
Steso Songs/
Hultsfreds kontrollslakteri Singer songw			 Hultsfred
Tidvatten
Pop/rock				 Kalmar
T & the Rex
Indiepop				 Göteborg/
					 Oskarshamn
Vionavega
Pop				 Sthlm/
					 Vissefjärda
Müddy Xellar
Punk				 Timmernabben

ÅR 2021 I SIFFROR
FÖRESTÄLLNINGAR och KONSERTER inklusive programaktiviteter
		
		
2019

Planerade		
2021 (2020)

Genomförda
2021 (2020)

Inställda
2021 (2020)

Digitala
2021 (2020)

Antal
Barn 0–18 år
Ungdomar 19–25 år
Vuxna

484
249
13
212

421
222
13
176

63
27
0
36

192
146
9
37

563
397
3
155

(618)
(381)
(69)
(168)

(340)
(258)
(4)
78

(197)
(111)
(31)
(56)

(86)
(12)		
(33)		
(42)

PUBLIK UNDER FÖRESTÄLLNINGAR, KONSERTER OCH AKTIVITETER
		Barn 		Ungdomar

Vuxna		Totalt		Antal		Inställda
										aktiviteter
Borgholm
70		55		806		931		14		0
Emmaboda
4		2		437		443		11		1
Hultsfred
437		18		319		1137		18		19
Högsby		18		0		108		126		6		0
Kalmar		3 789		1 655		4 700		9 644		86		7
Mönsterås
181		1		556		927		12		12
Mörbylånga
62		41		217		320		6
0
Nybro		1 123		25		140		1 263		27		1
Oskarshamn
2 769		
148		
1 401		
4 273
125		
9
Torsås		0		0		45		45		2
0
Vimmerby
8		0		341		358		6
3
Västervik
535		225		1 317		2 075		17		4
Utanför länet
6		146		4 323		4 475		21		7
Utomlands
0		0		520		520		3		0
		
		9 002 		2 316		15 230		26 537		354		63
		

PUBLIK TOTALT
				2019		2020		2021
Antal				61 134		11 541		26 537			
Barn 0–18 år			
23 506		
6 031		
9 002			
Ungdomar 19–25 år		
9 733		
377		
2 316 		
Vuxna 				28 012		4 838		15 230

ANTAL BESÖK PÅ DIGITALA PLATTFORMAR
				
Egna plattformar		
36 442 			
Andra plattformar		
65 119
				101 561
			

ÅRSARBETSKRAFTER
Totalt antal 			
16,9
Kvinnor				10
Män				6,9

59 %
41 %

ÅRET I BILDER

ÅRET I BILDER

K O N TA K T E R

Ingrid Marmvik
Länsmusikchef
Tel 070-545 29 05
E-post: ingrid.marmvik@lansmusiken.se
Peter Högberg
Styrelseordförande
070-597 61 57
E-post: peter@peterhogberg.se
Anette Nilsson Andersson
Produktionssamordnare
Tel 0491-833 63
Mobil 070-654 00 35
E-post: an@lansmusiken.se

Postadress:
Länsmusiken, Box 14
572 21 Oskarshamn
Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 6
Oskarshamn
E-post:
info@lansmusiken.se
Hemsidor:
www.lansmusiken.se
www.cameratanordica.com
www.talentcoach.se
www.imaginesweden.se

Carolina Johansson
Barn- och ungdomsproducent
Tel 070-654 00 32
E-post: carolina.johansson@lansmusiken.se
Zéphyrin Rey-Bellet
Konstnärlig chef Camerata Nordica
Tel 072-517 29 05
E-post: zeph@camerata.se
Urban Wedin
Producent
Tel 070-654 00 33
E-post: urban@camerata.se
Torbjörn Westman
Musiker/barn och ungdom
Tel 070-654 00 36
E-post: torbi@lansmusiken.se
Bo Nikolausson
Talentcoach
Tel 070-877 39 41
E-post: bosse@talentcoach.se
Sara Westerberg
Imagine
073-65 31 330
E-post: sara@talentcoach.se
Thomas ”TK” Karlsson
Imagine
Tel 073-526 83 32
E-post: thomas@talentcoach.se

