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Under de senaste åren har behovet av och diskussionen kring digital distribution 
av konserter som affärsmodell blivit högaktuell för musiker och arrangörer inom 
samtida musik. Men redan innan den av pandemin hastigt påtvingade digitali-
seringen hade projektets olika parter – GAC Vision, Knutpunkt, Kulturfören-
ingen Bunkern och Göteborg Art Sounds – på olika sätt arbetat med frågan om 
att producera och hitta lönsamhet i livestreaming av musik, samt att nå ut till en 
bredare publik och därmed stärka Västra Götalandsregionen som attraktiv plats 
för skapandet, synliggörandet av och kunskapen om samtidsmusikkonst.

Detta arbete påbörjades redan 2016 och har dessvärre gått långsamt framåt på 
grund av avslag på ansökningar i olika instanser. Tiden var uppenbarligen inte 
mogen för dessa initiativ. Men våren 2020 uppstod ett helt nytt och oförutsett 
läge och med det en helt ny problematik. Den då uppseglande Coronapande-
min, då hela fält av kreatörer riskerade att slås ut ekonomiskt om vi inte relativt 
omgående hittade nya former för ekonomiska tillflöden, visade på behoven 
av snabb omställning vad gäller både metoder och affärsmodeller – från det 
traditionella konsertformatet och mot en digitalisering och en hybridisering 
av livemusiken. Den gordiska knuten att lösa återstod dock – hur kan vi hitta 
hållbara ekonomiska affärsmodeller för den live-streamade eller förinspelade 
livemusiken?

Digitalisering av bild och musik låter sig göras relativt enkelt idag. Därför är ak-
törer inom denna sektor i stort beroende av att ha tillgång till de olika verktyg – 
praktiska vad gäller t.ex. teknisk utrustning såväl som kommunikativa vad gäller 
digital distribution – som finns att tillgå. Inte minst för att denna kunskap blir en 
förutsättning för aktörernas framtida verksamhet. Detta oavsett pandemi eller 
ingen pandemi. Dock såg projektparterna stora brister i flera delar vad gäller 
att producera och sända ut live-streamade eller förinspelade konserter. Brister-
na handlade t.ex. om scener och platser med undermålig internetuppkoppling 
eller ingen fiberuppkoppling. Här fanns därför ett behov av att kartlägga vilka 
av regionens arrangörer och scener för samtidsmusikkonsten som har möjlighet 
att live-streama eller sända ut förinspelade konserter med god kvalitet. Vidare 
uttrycktes behov vad gäller en faktisk fysisk plats med teknisk utrustning och tek-
nisk kompetens vad gäller bild- och ljudproduktion av både live-streamade och 
förinspelade konserter. Samt att kostnaden för att hyra in sig på en sådan plats 
skulle möta fältets betalningsförmåga. En sådan plats skulle även fungera som 
ett rum för konstnärliga möten för både det lokala och regionala, såväl som det 
internationella turnerande musiklivet. Här kunde behov vad gäller både konst-
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Projektet Innovativ digital distribution av konserter (InDiiD) har 2020-2022 
erhållit medel från Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen för 
att främja digital distribution av konserter som affärsmodell för musiker och 
arrangörer som verkar inom genrerna jazz, improvisation, nutida konstmusik 
och närliggande genrer. InDiiD har varit ett samarbetsprojekt mellan GAC 
Vision, Knutpunkt, Kulturföreningen Bunkern och Göteborg Art Sounds med 
ambitionen att studera och testa olika lösningar vad gäller teknik, plattformar, 
betalningslösningar, kompetensutvecklande insatser samt genomförande av 
test-streamings. Projektet har sträckt sig över 18 månader, från oktober 2020 till 
maj 2022, och har samlat en stor del av aktörer inom ovan nämnda genrer verk-
samma i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Samarbetsparterna täcker 
tillsammans också ett gediget internationellt nätverk som blivit tillgängliggjort 
för målgruppen i och med genomförandet av projektet.

Om InDiiD
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närlig utveckling såväl som teknisk kompetensutveckling mötas. Oberoende av 
plats fanns det ett stort behov av att hitta fungerande affärsmodeller, att arbeta 
med fortbildning för arrangörer, musiker och teknisk personal och att göra en 
samlad insats för att lyfta kunskapsnivån vad gäller att producera live-streamade 
eller förinspelade konserter.

En digitalisering av det lokala och regionala samtidsmusikkonstlivet skapar 
utökade möjligheter vad gäller synliggörande av det här många gånger frag-
menterade och osynliggjorda fältet. Detta i sin tur skapar i nästa led en större 
konkurrenskraft nationellt och internationellt där hela världen i praktiken blir 
ens arbetsfält. Ur ett hållbarhets- och demokratiperspektiv medför digitalisering-
en vidare både ett minskat klimatavstryck och skapar dessutom delaktighet för 
en större och bredare grupp människor som inte har möjlighet att ta sig till en 
fysisk scen.



Målgruppen är konsertarrangörer inklusive teknisk personal och professionella 
musikskapare inom jazz, improvisation, nutida konstmusik samt närliggande 
genrer i Västra Götaland. Fler genrer som exempelvis klassisk musik och konst-
former som samtida dans, är också målgrupper för projektet under förutsättning 
att de har en liknande konstnärlig praktik som håller hög kvalitet. Dock ska 
sägas att just dans ofta kräver ett helt annat redigeringsarbete, med fler kameror, 
för att lyftas till den professionella nivå som tilltalar en publik än vad filmade 
liveframträdanden eller konsertfilmer gör. Generellt sett kan målgrupperna i en 
vidare mening sägas innefatta de flesta som utbildats vid konstnärliga högskolor 
runt om i Sverige inom musik, dans, teater, konst, film eller ljudteknik. Självklart 
är också både befintlig och presumtiv publik en målgrupp. Men inom ramarna 
för det här projektet är den här målgruppen mer att betrakta som sekundär då 
syftet med arbetet med InDiiD har fokuserat på att säkerställa överlevnaden 
samt fortbilda och kompetensutveckla ovan nämnda aktörer inom fältet. 

Syfte och mål

Målgrupper
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Syftet med projektet är att:
• säkerställa överlevnaden för arrangörer av konserter inom samtidsmusikkonst 
såsom jazz, improvisation, nutida konstmusik och närliggande genrer genom att 
utveckla och skapa en digital musikscen.
• gemensamt utveckla metoder och affärsmodeller för att effektivisera en 
bransch där det ekonomiska flödet avstannat.
• erbjuda digital kompetensutveckling som förankras genom testsändningar av 
live-streamade eller förinspelade konserter samt konceptutveckling för alla 
deltagande arrangörer och organisationer.
• gemensamt fortbilda och kunskapsväxla vad gäller frågor som rör rättigheter 
i relation till digital utsändning och distribution.

Målet med projektet är att: 
• ta fram en eller flera gemensamma standarder för live-streamad eller förinspe-
lad livemusik samt för digital distribution av konserter.
• hitta långsiktiga och hållbara affärsmodeller vad gäller live-streamade och/
eller förinspelade konserter för arrangörer och utövare inom de för projektet 
angivna musikaliska genreuttrycken.



Nedan följer en sammanställning med beskrivning av de med-
verkande projektparterna.

GAC Vision
Göteborg Artist Center (GAC) är en resurs för konstnärer, kulturföretag och 
dess organisationer. GAC startades 1995 av fritt verksamma musiker och har se-
dan dess utvecklats efter målgruppens behov till vad föreningen är idag. De eko-
nomiska och arbetsmässiga förutsättningarna ställer stora krav på administrativ 
kunskap inte minst kring de specifika regler och förordningar som finns inom 
konst och kultursektorn. GAC har många års erfarenhet av administrativ han-
tering och då inte minst ekonomihantering inom denna sektor. GAC kan anlitas 
av konstens och kulturens aktörer både som ombud och för att sköta ekonomisk 
administration, söka finansiering samt redovisning. GAC tar vid behov ansvaret 
gentemot bidragsgivare och myndigheter för olika typer av kulturprojekt, kon-
serter och musikgruppers verksamhet. GAC kan agera rådgivare till konstnärer, 
administratörer och organisationer i frågor kring firmahantering, ekonomihan-
tering, arbetsmarknadsfrågor, försäkringsfrågor, juridik, finansiering, organisa-
tionsstrukturer, branschorganisationer och kulturpolitik samt idérådgivning och 
personlig utveckling. GAC har verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen. 
2009 bildades Göteborg Artist Center Vision/GAC Vision som ett komplement 
till moderföreningen GAC för att hantera delar av den totala verksamheten och 
samproduktion med ett flertal nära samarbetsparter. GAC Vision driver även 
skivbolaget SODA Music, den digitala plattformen NCM samt hanterar ett 
flertal fria musikers och musikgruppers ekonomi och administration. 

www.gac.se
 
 
 
Knutpunkt
Knutpunkt startade 2017 och är ett nätverk bestående av 21 musikarrangörer i 
Västsverige. Nätverket har ca 170 styrelsemedlemmar, samt deras respektive till-
hörande medlemmar. Målet med nätverket är att bygga upp hållbara strukturer 
som syftar till att stärka musikarrangörer i västra Sverige. Detta görs genom att 
arbeta för hållbara turnéstrukturer som bidrar till ett aktivt klimatarbete inom 
konsertverksamhet, satsningar på regelbundna fysiska och digitala arrangörsmö-
ten, och kompetenshöjande inspirationsresor för att öka professionaliseringen i 
arrangörsledet. Det handlar även om att vidga deltagandet och öka tillgänglig-

Projektparter
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heten för publik genom att live-streama konserter som sker inom arrangörsnät-
verket, bygga en stabil internationell kontaktbas för att öka internationalisering-
en och bidra till regionalt renommé inom musikområdet samt vara en resurs 
för varje enskild arrangörs behov och möta denne genom snabb hantering och 
relevant kompetens. Vidare handlar det om att främja kvalitet och konstnärlig 
förnyelse i det musikaliska utbudet, att satsa på jämställdhet och mångfald och 
samverka med lokala, nationella och internationella organisationer inom olika 
fält för att öka den regionala relevansen och skapa nya möjligheter till utbyten.

www.knutpunkt.com
 
 

Kulturföreningen Bunkern
Kulturföreningen Bunkern är ett resurscentrum för frilansande musiker på 
Viktoriagatan 19 i Göteborg. Bunkern bildades 1998 och är en ideell förening 
som förvaltar 1040 kvm fördelat på 36 lokaler varav de flesta är repetitions- eller 
övningsstudios. Bunkern har ca 150 musiker som är medlemmar i föreningen, 
och utöver detta tillkommer ett stort antal musiker som hyr in sig tillfälligt i lo-
kalerna. Verksamheten drivs av en demokratiskt vald styrelse och medlemskapet 
i föreningen är företrädesvis öppet för yrkesmusiker med kvalificerade utbild-
ningar och/eller erfarenheter. Bunkerns syfte är att, för medlemmar och andra 
professionella kulturutövare som är yrkesverksamma inom musik, tillhandahålla 
lokaler till självkostnadspris för enskild daglig övning, repetitioner, inspelningar, 
administrativt arbete, seminarier, undervisning och möten. Bunkern tillhanda-
håller förutom lokaler för musikalisk verksamhet också möteslokaler, fikarum, 
enklare kökspentry, lagerutrymmen, toaletter och sophantering.

www.bunkern.se
 

Göteborg Art Sounds
Göteborg Art Sounds, GAS-festivalen, startade 1999 och är en av Sveriges störs-
ta festivaler för ljudkonst, modern komposition, improvisation och elektronica. 
Sedan 2009 är tonsättaren Staffan Mossenmark konstnärlig ledare för festivalen 
och sedan 2018 görs det konstnärliga urvalet tillsammans med en roterande 
grupp av internationella curators. GAS är den drivande parten i det nord-



Arbetet med InDiiD har projektletts och genomförts av Maria Rylander (Knut-
punkt) tillsammans med Staffan Svensson (GAC Vision). Arbetet har genomförts 
genom praktiskt arbete i form av live-streamade konserter samt digital utsänd-
ning av förinspelade konserter. Detta med syfte att fortbilda både projektparter-
na samt fältets aktörer vad gäller tekniska frågor, val av plattform, betallösningar 
mm. Utöver detta har ett stort antal intervjuer och samtal med för projektet 
relevanta parter genomförts – live, digitalt och per telefon – under projektperio-
den, nationellt men även internationellt vad gäller t.ex. dialog kring utsändning-
ar i internationella kanaler/plattformar. Till detta har projektledning bedrivit 
en kontinuerlig omvärldsbevakning nationellt och internationellt vad gäller t.ex. 
rapporter/utredningar, teknisk utveckling med relevans för projektet, rättighets-
frågor rörande streaming och lagring av inspelad musik.

Metod
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isk-baltiska nätverket Fenoba som knyter samman festivalerna Spor (DK), G((o))
ng Tomorrow (DK), Klang-festival (DK), Estonian Music Days (EE), Baltic Mu-
sic Days (EE/LV/LT), Musica nova Helsinki (FI), Dark Music Days (IS), Cycle 
Music and Art Festival (IS), Ultima (NO), Punkt (NO), Göteborg Art Sounds 
(SE) och konsertarrangörerna Lithuanian Composers’ Union och Latvian 
Composers’ Union. Ambitionen är att nätverket på sikt ska ha med representa-
tion från alla de baltiska länderna. GAS är sedan 2016 även medlem i nätverket 
Cartel – TransAtlantic Festival Network som syftar till att möjliggöra sampro-
duktioner och artistutbyten internationellt. Nätverket utgörs av följande festiva-
ler och organisationer: ISSUE Project Room (US), Mata Festival (US), Ars Nova 
Workshop (US), REDCAT/CalArts (US), Music on Main (CA), Music Gallery 
(CA), FIMAV (CA), Le Vivier (CA), Suoni Per Il Popolo (CA), hcmf// (GB), 
Flanders Festival Kortrijk (BE), Transit (BE), November Music (NL), Mikromu-
sik (DE), Dark Music Days (IS), Time of  Music Festival (FI), Ultima (NO), Spor 
(DK) och SNYK/G((o))ng Tomorrow (DK).

www.gas-festival.com



Inom ramarna för InDiiD har vi, som tidigare nämnt, valt att arbeta med 
arrangörer och utövare inom samtidsmusikkonst såsom jazz, improvisation, nu-
tida konstmusik och närliggande genrer. Detta då det här är musikaliska uttryck 
som projektets samarbetsparter vanligtvis arbetar med och där vi redan har en 
relativt god befintlig översikt utifrån ett regionalt perspektiv. 

Vi väljer i den här rapporten att inte vidare beskriva de musikaliska uttryck och 
genrer som vi har valt att inkludera inom ramarna för arbetet med InDiiD. 
Detta då genrebeskrivningar till sin natur tenderar att komplicera och kräva 
ytterligare förklaringar, fördjupningar och beskrivningar. För den som vill få en 
ingång till den nutida musiken rekommenderar vi handboken Vad är grejen med 
ny konstmusik? som togs fram i samarbete mellan det regionala projektet RNM 
och Kultur i Väst (numera Förvaltningen för kulturutveckling). I Vad är grejen med 
ny konstmusik? används begreppet ”ny konstmusik”, vilket kan ses både som en 
synonym till och ett samlingsnamn för jazz, improvisation, nutida konstmusik 
mm. Handboken i sin helhet hittas här: https://issuu.com/kulturivast/docs/
vad_ar_grejen_med_ny_konstmusiklq

Med arrangörer avser vi här organisationer och/eller personer som presenterar 
live-konserter på regelbunden basis inom någon eller några av de genrer som 
projektet har valt att arbeta med. 

Med utövare avser vi aktiva musiker/ensembler/grupper, ljud- och ljustekniker 
samt filmare i Västra Götaland som är verksamma inom de genrer som vi har 
valt att arbeta med. Alternativt handlar det även om aktörer som är verksamma 
i angränsande genrer, men med en kunskap om och intresse för den genreut-
tryck som vi har valt att arbeta med.

Vi särskiljer även live-streaming från digital utsändning av en förinspelad kon-
sert. Här utgörs live-streaming av en konsert som sänds ut i form av en direkt-
sändning och där den förinspelade konserten mer är av karaktären konsertfilm 
som ofta är mer redigerad och regisserad. I båda de här fallen kan konserten 
både sändas exklusivt vid ett tillfälle – därmed kan även förinspelade konsert-
filmer streamas live – men även finnas tillgänglig digitalt efter själva utsändning-
en eller konserttillfället.

Avgränsningar 
och definitioner
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11.Bild från inspelning av Anders Hagberg i Hagakyrkan, Göteborg den 13 
februari 2021. Foto: Maria Rylander



Här nedan följer redogörelser för ett antal av de aktiviteter – med kortare be-
skrivning av resultat – som har genomförts under projektperioden 2020-2022. 
Vi har här valt att belysa arbetet genom ett urval av olika exempel på aktiviteter 
och insatser för att på så vis ge en bild av hur arbetet har sett ut under pro-
jektperioden. För detaljerade aktivitetsrapporter och medverkande se punkt 5. 
Bilagor (sid. 36) i denna rapport.

Inom projektet har vi sammanlagt spelat in och sänt ut 32 konsertproduktioner, 
varav två riktade sig till en yngre publik och där två av dessa konserter har lagts 
bakom en betalvägg. InDiiD har tagit emot och sänt ut en streamad konsert från 
inspelningsstudion MillFactory Studios i Danmark. Två produktioner har dess-
utom köpts in från Gula Studion i Malmö och sedan sänts ut i Knutpunkts samt 
dess respektive arrangörers kanaler. Syftet med det här samarbetet var att bygga 
innovativa affärsutbyten utan att behövs resa geografiskt. Under International 
Jazz Day 2021 sändes en stor produktion i samverkan med Svensk Jazz från Va-
land i Göteborg. Här testades konceptet att varva liveintervjuer med förinspelat 
konsertmaterial för att på så vis skapa en produktion med broadcast-kvalitet.

Konceptutveckling av streamade konserter generellt har under projektets gång 
testats i form av olika inramningar samt genom att skapa extramaterial utöver 
den inspelade eller live-streamade konserten. Vi har arbetat med förinspelade 
konserter som varvats med livestudiosituationer med intervjuer och tävlingar. 
Förinspelade samtal med musikerna har varvats med live-streamade konserter 
och vi har även sett att live-chat där artister och lyssnare möts ökat deltagandet 
hos publiken. Vi har med gott resultat även testat att fokusera på det platsspecifi-
ka i konsertlokalen eller orten där konserten framförts.

En Vimeokanal har startats för distribueringen av Knutpunkts digitala konser-
ter. Detta för att där kunna sända projektets inspelade konsertproduktioner med 
hög kvalitet, både vad gäller inramning och innehåll. InDiiD har även skapat 
en Facebook-grupp där vi lägger upp information om distribution av konserter 
i allmänhet och även de konserter som vi har varit med om att producera under 
projektperioden. Knutpunkt lånade ut sin Vimeo-kanal till projektet Bunkern 
Bokar där fyra stycken showcase-konserter som spelades in i Bunkern studo 6 
och sändes ut under december 2021. Vi har även lanserat en hemsida för In-
DiiD med syfte att löpande samla kunskap om t.ex. rättigheter och upphovsrätt 
samt vilka regionala aktörer som finns vad gäller streaming och/eller filmning 
av konserter. 

2. Aktiviteter och Resultat

Inspelning och 
streaming
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Under våren 2022 producerar filmaren Magnus Bergström 6 stycken kortare 
filmer med några av projektets samarbetsparter. Filmerna blir ca 20-30 sekun-
der långa och syftar till att ge en kort inblick i de olika aktörernas verksamhet 
samt deras roll utifrån en lokal platskontext. Filmerna kan sedan användas som 
marknadsföring via aktörernas egna sociala kanaler, samt sammantaget som en 
summering av aktörernas roll och ingång i projektet InDiiD.

Resultat
• ökad kännedom vad gäller olika streamingkoncept, inklusive kringaktiviteter
• ökad kunskap om inspelning och distribution av inspelade och/eller streamade 
konserter
• ökad kännedom om lyssnar/följarvanor samt vilka plattformar som lämpar sig 
bäst för streaming i förhållande till var publiken finns, interaktivitet mm.
• InDiiDs hemsida har till del fungerat som samlande resurs kring diverse för 
projektet relevanta frågor
• utökat samarbete mellan projektets samarbetsparter
• arbetstillfällen för musiker och utövare, tekniker samt filmare
• arrangörer som ingått i projektet har kunnat upprätthålla arrangemang trots 
restriktionerna som pandemin medförde
• musiker har kompetensväxlat vad gäller kunskap om filmning och distribution 
av inspelade och/eller live-streamade konserter 
• två av projektets konsertfilmer har publicerats på Export Music Sweden’s nya 
satsning Live Music From Sweden, vars syfte är att marknadsföra svenska musi-
ker internationellt
• uppstart och etablering av InDiiDs egen hemsida och Facebook-sida

Bild från streaming av 
föreställningen Tigern 

säger Grr! på Dergårds-
teatern i Lerum den 

9 maj 2021.



Projektparten Kulturföreningen Bunkern har fått rådgivning och stöd i upp-
byggnaden av en lokal anpassad för inspelning och streaming av konserter i Stu-
dio 6. Ambitionen har varit att det ska finnas för ändamålet anpassad utrustning 
och rätt förutsättningar vad gäller både ljud och ljus, och att utrustningen även 
till viss del ska kunna vara av mobil karaktär, detta för att ytterligare maximera 
dess användning. Syftet med uppdateringen av utrustningen handlar om att 
kunna spela in konserter med hög konstnärlig kvalitet vad gäller både bild och 
ljud. Ett annat mål med den här satsningen har handlat om att finna en långsik-
tig lönsamhet i form av externa uthyrningar, men också att Bunkerns medlem-
mar ska kunna hyra lokalen till en subventionerad kostnad. Under 2021 inför-
des ett onlinebokningssystem för studion. Detta sammantaget med resten av de 
förbättringar och uppgraderingar som har gjorts har lett till en ökad uthyrning 
och därmed ökade intäkter för föreningen. 

Under projektperioden har test-streams genomförts med William Soovik Grand 
Finale samt en publik streamingfestival med fem kortare konserter med Thillini 
& Erik, Andreas Hall Sparp4, Merje Kägu, Crossover och Helena Ek & Peter 
Jansson. Efter konceptutveckling i samverkan med InDiiD har Bunkern dessut-
om sökt och erhållit ekonomiska bidrag för att skapa egna produktioner. 

Resultat
• Bunkern, och i förlängningen dess medlemmar, har etablerat och utvecklat en 
plats för professionell inspelning och utsändning
• föreningen har kunnat hyra ut Studio 6 till externa aktörer
• Bunkern har från annan bidragsgivande part erhållit ekonomiskt stöd för att 
skapa egna digitala produktioner för streaming
• studion har kunnat upplåtas till projektet Bunkern Bokar, som i förlängningen 
fungerar som marknadsföring för artister, Bunkern och projektet i stort
• artisterna/grupperna som spelades in under Bunkern Bokars utbudsdag har 
kunnat använda det inspelade materialet i den egna marknadsföringen
• även gruppen William Soovik Grand Finale har kunnat använda det inspelade 
materialet i den egna marknadsföringen

Bunkern studio 6  
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Göteborg Art Sounds satsning på det digitala bygger till stor del på ett miljö-
mässigt engagemang, detta på grund av den klimatpåverkan som festivalverk-
samheter ofta har genom långa resor med enstala nedslag för uppträdande 
artister. Här blir digitaliseringen ett första steg mot en mer hållbar utveckling 
av branschen. Som en del av projektet har GAS därför satsat på att bygga upp 
digitala plattformar för att sprida sina evenemang. Tillsammans med GAS-festi-
valen planerade vi för olika satsningar i genomförandet av GAS-festivalen 2020. 
Under våren 2022 genomförs ett planeringsarbete med tillhörande insatser vad 
gäller festivalen 2022, där ett antal live-evenemang varvas med digitala moment 
och utsändning av några av festivalens konserter.  
 
GAS inledde den här digitala omställningen med att skapa egen Youtube-ka-
nal – som ett första steg i etableringen av GAS TV – i samband med festiva-
len 2020. I samarbete med GAS och Göteborg Wind Orchestra producerade 
InDiiD under festivalen 2020 en streamad produktion av en konsert med GWO 
i samarbete med Lena Willemark och kompositionsstudenter på Högskolan för 
Scen och Musik i Göteborg. Som en del av festivalens arbete med streamade 
konserter, vilket var en majoritet av festivalens konserter 2020, har InDiiD även 
bistått med viktig information och kunskap vad gäller vidare utveckling av festi-
valens digitala satsning GAS TV.  
 
I planeringen inför 2022-års festival ingår projektet EME-showcase, som blir ett 
branschutvecklande koncept och en digital kanal för att skapa fler arbetstillfällen 
för nya artister. Under GAS 2022 streamas två konserter live och utöver detta 

Göteborg Art 
Sounds
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Bild från streaming av  
William Soovik Grand  

Finale på Bunkern studio 6, 
den 13 december 2020.



Bild från inspelning av Lena Willemark med komponiststudenter från Högskolan 
för Scen och Musik tillsammans med Göteborg Wind Orchestra, den 15 oktober 
2020. Foto: Polina Ulianova
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produceras under festivalen 2022 en kortare dokumentation med konsertinslag 
från EME, ytterligare konserter samt från workshops med studenter ifrån kul-
turskolor i Göteborg. En vidareutveckling av arbetet med streamade konserter 
är att tillsammans med InDiiD sondera med Folkets Hus och liknande digitala 
scener i regionen om möjliga samarbeten med festivalen och att erbjuda ström-
made konserter från annan ort. 

Resultat
• trots de restriktioner som pandemin medförde kunde delar av festivalen 2020 
genomföras tack vare live-streamade och förinspelade konsertproduktioner
•  lyckad stream ifrån samarbetet med GWO och studenterna från Högskolan för 
Scen och Musik
• fortsatt arbete med live-streamade konserter under festivalen 2022
• ökad miljömässig medvetenhet samt ett reducerat klimatavtryck



För att kompetensutveckla projektets samarbetsparter och andra som har varit 
involverade har vi kopplat på Knutpunkts koncept Tekniksupporten – en sats-
ning där Knutpunkt bistår medlemmarna med stöd och rådgivning kring t.ex. 
ansökningar och redovisningar, ljudteknik, kommunikation mm. –  genom att 
erbjuda support hos diverse aktörer som önskar veta mer om digital distribution 
av konserter. Vi har utöver detta fått samtal rörande streaming, rättighetsfrågor 
och marknadsföring från verksamma ideella arrangörer, musik- och konstskapa-
re samt offentligt finansierade organisationer i regionen. Här har vi bistått med 
rådgivning i den kapacitet som tid och budget medgett. 

Som en del i att fortbilda och utveckla projektparten GAC Visions verksamhet 
anlitades under våren 2022 en varumärkesstrateg. Under våren har åtta möten 
genomförts med syfte att kartlägga de digitala delarna av GAC Visions och In-
DiiDs verksamhet för att hitta möjliga ytterligare spår vad gäller affärsutveckling 
inom digitaliserade och streamade konserter, dess marknadsföring och presenta-
tion. Arbetet ska resultera i en kommunikationsplan som kan börja implemente-
ras i verksamheten under hösten 2022.

Vi har tillhandahållit direktinformation och kontinuerliga uppdateringar om 
utvecklingen av projektet InDiiD till de regionala musiker som är medlemmar i 
Musikcentrum Väst. Under projektperioden har vi också varit gästföreläsare om 
digitala plattformar på Studieförbundet Vuxenskolan Väst och deras satsning 
”Arbetsmarknadsnära kurser på distans”. 

Det samarbete som InDiiD inledde med Kulturakademin vad gäller en avan-
cerad streamingkurs med start hösten 2021 gick dessvärre om intet. På grund 
av omprioriteringar valde Kulturakademin att dra sig ur projektet och därmed 
såg vi att kursen dessvärre inte skulle bli möjlig att genomföra inom ramarna för 
projektet. Vi har därför i stället valt att fokusera på de sju musikerdrivna och lo-
kala filmteam som vi hade återkommande samverkan med och att fortbildnings- 
och rådgivningsmässigt stötta deras arbete och verksamheter. Här har även ett 
antal musiker fortbildat sig själva – med bistånd av projektet – till att arbeta 
med både inspelning och streaming av konserter. Vi har genomfört gemensam-
ma uppsamlings- och idéutbytesmöten samt workshops med dessa sju aktörer 
plus ett antal ytterligare aktörer i form av s.k. peer-learning. Med utgångspunkt 
i aktörernas specifika behov har detta blivit ett forum för att tillsammans kun-
skapsväxla, diskutera affärsmodeller samt upplägg för eventuella kommande 
satsningar. 

Fortbildning
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Som en del av arbetet med kontinuerlig omvärldsanalys skapades en konsult-
grupp med syfte att diskutera och analysera den digitala utvecklingen vad gäller 
streaming av konserter och streamingtjänster i stort, samt hur detta skulle kunna 
gynna projektet samt de samarbetsparter och aktörer som varit en del av InDi-
iD. Konsultgruppen har bestått av deltagare som är verksamma inom de konst-
närliga branscherna och har resulterat i ett stort kunskapsinhämtande. Detta 
har vi sedan kunnat använda vad gäller stöd och kunskapsöverföring till diverse 
aktörer inom projektet. Det har också har legat som grund för föreläsningar för 
en bredare grupp aktörer som t.ex. Studieförbundet Vuxenskolan Väst där In-
DiiDs projektledare Maria Rylander som tidigare nämnts hållit två föreläsningar 
om digitala plattformar. 
 

Omvärldsanalys
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I syfte att säkra bemanning av kompetenta aktörer i regionen och samtidigt 
hålla nere resor och klimatpåverkan, har vi genom direkt förfrågan till regionens 
kommuner påbörjat en kartläggning kring vilka streamingaktörer som i dagslä-
get är verksamma. Dock ska sägas att detta är information som i många fall är 
dagsfärsk, och som rör på sig i takt med förändringar inom kulturlivet på lokal, 
regional och nationell nivå.

Projektet i stort har även arbetat med intern fortbildning och har vid behov lyft 
in extern kompetens för att fylla kunskapsluckor samt få till oss nya impulser 
från aktörer som rör sig i andra men närliggande delar av kulturlivet. Här har 
det handlat om både pågående grupp-processer samt enskilda samtal med aktö-
rer och konsulter.

Resultat
• ökad kunskap kring frågor som rör streaming i relation till marknadsföring och 
rättighetsfrågor
• generell kunskapshöjning om streaming av filmade live-konserter
• ökad kunskap hos fältets aktörer vad gäller digitala plattformar
• musiker har kompetensväxlat och arbetar nu mer med filmning/streaming
• enklare kontaktvägar mellan fältets olika aktörer genom peer-learning
• påbörjad inventering av regionala aktörer inom streaming/filmning
• kunskapsutveckling hos oss som har arbetat med projektet 
• konkret kommunikationsplan för GAC som implementeras hösten 2022
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Frågeställningarna i omvärldsanalysen har till stor del utgått ifrån vilka kanaler 
och sammanhang som är de mest effektiva och lukrativa, vilka plattformar som 
existerar och vilka fördelar det finns med respektive plattform. Vi har i huvud-
sak utgått från ett nationellt perspektiv, samt vad som fungerar i en nationell 
kontext, men har även tagit inspiration från olika internationella satsningar och 
modeller.

Vad gäller det internationella perspektivet diskuteras framtida samverkan med 
den franska digital TV-kanalen Medici.tv. De erbjuder högkvalitativa digitala 
konserter och workshops för en abonnerande publik och planen är att bistå dem 
med konsertfilmer som de i sin tur presenterar för sina tittare/följare. Utöver 
detta kan nämnas att GAC är medlemmar i Europe Jazz Network som bland 
annat bedriver olika arbetsgrupper. GAC sitter med i arbetsgruppen för PR 
och marknadsföring och planen är att både finna samarbeten kring en eventuell 
fortsättning på projektet InDiiD samt att då använda den här plattformen för 
vidare arbete vad gäller att sprida västsvensk jazz till en bredare internationell 
publik. GAC Vision samverkar också sedan många år med GAS-festivalen som 
har ett stort internationellt nätverk och som under pandemin utbytte digitala 
konsertproduktioner med internationella samarbetsparter. 

För att bredda perspektivet ytterligare, samt för att få ett yttre öga på det arbe-
te som har bedrivits inom projektet under projektperioden, tog vi under våren 
2022 in en extern konsult med fokus på det strategiska arbetet. Syftet med detta 
var att i samarbete med projektledaren undersöka de eventuella vinklar som 
projektet kan ha missat, samt för att bistå med analys och förslag kring vilket 
fokus InDiiD kan och bör ha fram till projektets slut.

Resultat
•  ökad kännedom om befintliga plattformar för streaming samt betalnings- 
modeller
• ökad förståelse för streaming som affärsmodell generellt, samt hur detta relate-
rar till de aktörer som projektet syftat arbeta med
• utvidgade nationella och internationella nätverk
• nya idéer kring hur InDiiD kan vara en fortsatt resurs för fältets aktörer
• uppdaterade kunskaper kring frågor som rör immateriella rättigheter i relation 
till streamat innehåll



Ett av huvudmålen med det här arbetet har varit att undersöka affärsmodeller 
relaterade till streaming och utsändning av förinspelade konserter. Genom ett 
stort antal aktiviteter, möten och satsningar har vårt mål varit att ta reda på om 
streaming av konserter kan innebära en hållbar och bärkraftig affärsmodell för 
både artister och arrangörer.

Slutsatsen som vi har kommit fram till är väl både ja och nej. Det finns förutsätt-
ningar för att även streamade konserter kan ge viss ekonomisk avkastning, men 
inte på det sätt vi trodde och kanske hoppades. Modellen där en arrangör eller 
musiker tar betalt av sin publik för en streamad konsert – enligt någon slags pay-
per-view eller pay-what-you-can – är 2022 ännu inte i sig själv en hållbar affärs-
modell för majoriteten av de aktörer som vi har arbetat med i det här projektet. 

Ända sedan mp3-filens intåg runt millennieskiftet har vi sett en musikbransch 
i gungning, där den tekniska innovationen verkat både för och emot piratko-
piering, fildelning eller annan spridning av upphovsrättsskyddat material. I och 
med lanseringen av streamingtjänster som Spotify och Netflix, som under de 
senaste åren på många sätt har kommit att definiera våra kulturella konsum-
tionsmönster vad gäller musik och film, löstes delar av problematiken kring den 
illegala fildelningen av upphovsrättsskyddade verk. Digitaliseringen ledde dock 
till att fysiska produkter som t.ex. CD-skivor och DVD-filmer för många blev 
irrelevanta då det konstnärliga innehållet tillgängliggjordes för en bråkdel av 
kostnaden, och där konsumenteten hade direkt access via sin dator eller smart-
phone. Inom musikindustrin har vi visserligen under de senaste åren sett ett 
uppsving vad gäller försäljning av vinylskivor, men den fysiska musikförsäljning-
en är alltjämt en bråkdel av branschens intäkter. 2020 utgjorde betalning för 
strömmad musik 85 procent av intäkterna under årets sex första månader enligt 
branschorganisationen Recording industry association of  America (RIAA). 
Konsumtionen av musik har med andra ord flyttat från den fysiska till den digi-
tala domänen.

Digitaliseringen av musik och film, i kombination med tjänster och plattformar 
som Facebook, Google, Twitter m.fl. cementerade också en form av ”gratiseko-
nomi”, där konsumenten till stor del inte betalar för att använda plattformens 
tjänster. Där affärsmodellen inte handlar om direkt försäljning av varor och 
tjänster utan där konsumenten är varan och det som säljs och köps är informa-
tion som sedan kan användas för riktad reklam. 

3. Slutsatser
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Sammantaget gör detta att det som vi använder oss av och upplever online, 
oavsett om det är sociala plattformar, mailprogram eller strömmad kultur, för 
många är och anses ska vara gratis eller så nära gratis som möjligt. Eller som 
Chris Anderson, tidigare chefsredaktör på teknikmagasinet WIRED skriver i sin 
bok Free från 2009: ”If  it’s digital, sooner or later it’s going to be free”.

Detta är den verklighet som musikbranschens aktörer har att navigera i. De 
musikaliska genrer och de aktörer som vi har valt att jobba med inom ramarna 
för InDiiD rör sig dessutom ofta relativt långt ifrån de kommersiella musikaliska 
allfarvägarna. Det handlar om musikaliska uttryck och aktörer som visserligen 
ofta finns representerade på streamingplattformar som Spotify och liknande, 
men vars inkomster traditionellt sett har kommit ifrån live-konserter. Vad vi har 
sett under arbetet med InDiiD är att konsumenten, den redan existerande eller 
presumtiva publiken, i många fall inte är villiga att betala för streamat material 
– oavsett om det handlar om exklusiva live-konserter eller förinspelade konserter 
av broadcast-kvalitet – i den omfattningen att pay-per-viewmodellen kan anses 
vara en hållbar och bärkraftig affärsmodell för det stora flertalet av de musiker 
och arrangörer som vi har arbetat med inom ramarna för InDiiD.

Men innebär då detta att det inte finns någon ekonomi alls vad gäller streamad 
live-musik? Svaret på detta är såklart nej. Det finns gott om modeller där strea-
ming genererar intäkter, men sällan av direkt slag. Ett exempel är jazzklubben 
Smalls som ligger på Manhattan i New York. Smalls live-streamar alla sina kon-
serter. De är gratis att ta del av men för att kunna göra detta måste man regist-
rera sig som medlem på Smalls hemsida. Här handlar det om att streamingen är 
ett komplement till klubbens befintliga konsertverksamhet. Konserterna doku-
menteras rakt upp och ner, utan några högre konstnärliga ambitioner med pro-
duktionen utan där det i praktiken handlar om att fånga uppträdandet här och 
nu. För Smalls har redan en betalande publik på plats. Det digitala är en add-on 
eller ett sätt att marknadsföra sig, både nationellt och internationellt. Streaming-
en kan därmed sägas vara en indirekt inkomst i form av publik som kanske en 
dag tar sig till den faktiska klubben för att där betala för konsert, garderob och 
för att äta och dricka. Den inspelade konserten kan även i efterhand fungera 
som marknadsföring för själva artisten i den mån konserten håller bra konstnär-
lig och teknisk nivå, och förutsatt att artisten har rätt att använda materialet för 
vidare spridning. Men streamingen på Smalls är alltså inte en bärande del av 
klubbens grundekonomi, utan ett sättför publiken att uppleva konserterna långt 
bortanför den trånga källarlokalen på Manhattan.



Sett i ljuset av ovanstående och utifrån det arbete som vi nu har 
genomfört inom ramarna för InDiiD 2020-2022 så ser vi i dags-
läget fem möjliga affärsmodeller vad gäller live-streamade och 
förinspelade konserter. 

Affärsmodeller

Projektet InDiiD startades upp med ambitionen att undersöka affärsmodeller 
vad gäller streamade och förinspelade livekonserter. Som en del av arbetet har 
vi samlat på oss ett kunnande och en överblick över ett bitvis splittrat fält. Det vi 
också har sett är hur den kunskap som finns inom fältet är fragmenterad, tidvis 
bristfällig och till stor del en färskvara. Vi ser hur efterfrågan ändrats i takt med 
att samhället har öppnat upp efter pandemin, men där många uttrycker ett fort-
satt intresse av att arbeta med streamade konserter, samt att utvecklingen vad 
gäller både teknik och tekniska förutsättningar ändras och utvecklas i ett högt 
tempo. Att utgöra en samlad resurs för det här fältet skulle medföra en lång-
siktighet för ett fält som till stor del är hänvisade till en projektverksamhet med 
kortare punktinsatser och där den samlade kunskapen många gånger förloras 
längs vägen.

På hemsidan https://www.indiid.org/ har ett arbete av det här slaget påbörjats, 
men fokus för det vi har gjort hittills har i stor utsträckning handlat om att verka 
direkt och att samla kunskap igenom att arbeta tillsammans med arrangörerna 
och musikerna. Med en ökad satsning här – där man tillför kompetens som pro-
jektledare, redaktör och webmaster – finns det med andra ord en potential att ta 
vidare vad gäller att bli ett digitalt nav för information, kunskapsspridning och 
fördjupning gällande de här frågorna. 

Den stora problematiken är var finansieringen för den här sortens arbete skul-
le komma ifrån. De aktörer som vi har valt att arbeta med inom ramarna för 
InDiiD är inte finansiellt starka, särskilt inte i sviterna av en världsomspännande 
pandemi som urholkat redan skrala ekonomiska förutsättningar. Här ser vi inte 
hur de enskilda aktörerna skulle kunna ha den ekonomiska förmågan att finan-
siera detta, eller hur det rent praktiskt skulle låta sig göras att fältets aktörer är 
med och finansierar en satsning av det här slaget. 

På statlig nivå finns det idag möjlighet att söka stöd för utgivning av fonogram 
som avser att täcka kostnader för att producera och marknadsföra en skiva, en 
produkt som idag främst är att betrakta som marknadsföring och inte i sig som 
en inkomstbringande produkt. Här skulle vi gärna se att det här stödet också 

1. InDiiD som 
resurs
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kan täcka kostnader för produktion, marknadsföring och utsändning av en live-
inspelad konsertfilm. Dock tror vi att det kommer att behövas en kontinuerlig 
dialog med bidragsgivande instanser på lokal, regional och nationell nivå för 
att säkerställa att bidragsgivningen går i takt med den nya verklighet som fältets 
aktörer rör sig i.

Vi bedömer att det fortsatt finns ett behov av en samlad kompetens vad gäller 
streaming, men där finansieringen behöver komma från lokala, regionala och 
nationella bidragsgivare som en riktad satsning vad gäller digitaliseringen av ett 
konstnärligt både starkt och mångfacetterat, men många gånger ekonomiskt 
svagt regionalt musikliv. Vi ser att den resurs som InDiiD kan och vill vara också 
skulle vinna på samarbeten med regionala organisationer, instanser och främ-
jandeorganisationer som redan uppbär regionala medel som t.ex. Förvaltningen 
för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen, Film i Väst och Göteborg Film 
Festival för att nämna några.

Fördelar
• det finns redan en hemsida för ändamålet
• kan kunskaps- och erfarenhetsmässigt vara ett samlande nav
• är redan en till del etablerad aktör inom fältet
• är i relation till utvecklingspotential en oberoende och flexibel verksamhet 
och stab, som kan verka och förändras i takt med teknisk och marknadsmässig 
utveckling på området och dess potentiella finansieringsmöjligheter

Nackdelar
• är beroende av yttre finansiering från t.ex. region eller stat direkt eller indirekt 
via aktörerna
• svårt att i dagsläget avgöra hur behoven ser ut framåt
• osäkerhet rörande konkurrens från nya och befintliga aktörer - privata eller 
offentliga – utöver InDiiD som eventuellt kan komma att öka sin marknadsandel 
på området
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Under projektperioden har vi satsat på att bygga upp och hjälpa fram så kallade 
stream-teams, som bäst kan beskrivas som mobila produktionsteam som ofta har 
egen utrustning och som tar hand om alla eller delar av filmning, redigering och 
utsändning av materialet. Här har vi inom projektet tillsammans fortbildat oss 
och andra genom att dels genomföra praktiska streamingproduktioner tillsam-
mans med projektparterna och respektives samarbetsparter, dels genom peer-
learning där aktörerna har lärt sig av både varandra och genom dialog med 
InDiiD.

Det har under arbetets gång utkristalliserats fyra grupper av aktörer som har 
streamat eller arbetat med streaming och förinspelade konsertproduktioner: 

• Musiker
Här handlar det om musiker som redan innan pandemin till viss del arbetat 
med film och/eller filmade konserter men som kanske inte hade satsat på eller 
tidigare arbetat med streamade konsertproduktioner i någon större utsträckning.

• Tekniker
Ljud- och ljustekniker som på grund av arbetsbrist vad gäller regelrätta live- 
konserter inför publik har sadlat om till att arbeta med streamade konserter.

• Studios
Vissa inspelningsstudios både i Sverige och internationellt hade redan resurser, 
lokaler och kompetens för att spela in och sända ut live-konserter innan pande-
min. I flera fall har dessa utökat sin verksamhet, sitt nätverk och sitt kunnande.

• Streamingföretag
Redan innan pandemin bröt ut fanns det såklart aktörer och företag som pro-
filerade sig inom live-streamade konserter. Dessa har under pandemin varit en 
ovärderlig resurs både för musikbranschen, men även som viktiga parter och 
som inspiration för oss som jobbat med projektet. 

I tillägg till detta finns det även ett antal aktörer med fasta scener som t.ex. 
Fasching i Stockholm, Nya Perspektiv i Västerås, Atalante och Göteborgs 
Symfoniker i Göteborg, Jazz i Halmstad på Nissanscenen samt Musik i Syd som 
redan innan pandemin i olika omfattning hade utrustning för inspelning och 
utsändning av konserter. Många av de här kommer även fortsättningsvis spela in 
och sända ut konserter och föreställningar, men då som ett komplement till den 
befintliga verksamheten.  

2. Stream-teams
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Då den här sortens aktörer och institutioner redan har en befintlig program-
läggning är dessa scener med tillhörande utrustning tyvärr inte tillgängliga för 
många av de musiker som vi arbetat med inom InDiiD. Arrangörerna skulle 
eventuellt kunna dra nytta på så vis att de kan ta del av eller köpa in och i sin 
tur sända ut konserter som spelats in på de här scenerna, men vi har inte sett 
sådana exempel under arbetet. Dock ska sägas att Musik i Syd med Musik i Syd 
Channel är ett bra exempel vad gäller att digitalt tillgängliggöra ett regionalt 
utbud under pandemin.

25.

Den uppenbara risk vi nu ser efter pandemin är att de investeringar som gjorts 
i teknisk utrustning, programvaror och fortbildning går om intet när fokus 
återigen är på den faktiska fysiska live-upplevelsen. Vi ser ett fortsatt intresse av 
att jobba med streamat innehåll, både utifrån ett miljömässigt hållbarhetstänk 
och ett tillgänglighetstänk. Inte minst vad gäller mindre scener och arrangörer 
där publikströmningen många gånger är relativt begränsad och som via digi-
tal distribution kan ökas både i omfattning och geografisk spridning. Det finns 
med andra ord fortfarande förutsättningar att arbeta med det digitala som ett 
komplement till det ordinarie live-utbudet. Men produktion av inspelade eller 
streamade konserter av hög konstnärlig och teknisk kvalitet är kostsamt. Och 
även om det från utövarhåll finns ett fortsatt intresse av att streama konserter  

Bild från live-streamad 
konsert med pianisten 

Naoko Sakata från Wären-
stams Konsthall i Borås 

den 2 maj 2021



bedömer vi att betalningsförmågan dessvärre många gånger är alldeles för låg 
för att vi ska se att produktionen av inspelade eller streamade konserter i sig kan 
vara en hållbar affärsmodell. Här ser vi behovet av att bidragsgivande instanser 
skapar ekonomiska incitament och/eller riktade stödformer för fria professionel-
la aktörer utanför institutioners ramar vad gäller produktion, marknadsföring 
och utsändning av högkvalitativa konsertproduktioner. Många av de arrangö-
rer som vi arbetat med under projektets gång är dessutom ideella aktörer med 
begränsad budget. Som en addering till annan verksamhet kan digitala konsrter 
vara en kompletterande potentiell inkomstkälla för de aktörer som satsar på att 
bygga upp ett gott renommé i kraft av utökad teknisk och konstnärlig kompe-
tens.

Här vill vi även passa på att nämna att vi ser mycket positivt på att det är ett 
flertal musiker som har valt att arbeta med inspelning och redigering av kon-
sertfilmer under pandemin. Som musiker har man ofta en mer direkt känsla för 
musiken och var fokus kan och bör ligga när det handlar om bildproduktion. 
Här ser vi tydligt vikten av konstnärlig erfarenhet inom musik när det handlar 
om rollen som filmare, bildproducent och redigerare, då vi tror att detta skapar 
en både mer ärlig och konstnärligt intressant slutprodukt.

Fördelar
• till stor del självgående
• det finns befintliga teams – och ofta med befintlig teknik – som startats under 
pandemin
• kombination av både teknisk och konstnärlig kompetens
• ökade möjligheter till alternativa och parallella arbetstillfällen, och därmed 
inkomstkällor, för utövande musiker

Nackdelar
• kräver kontinuerlig investering i och uppgradering av utrustning 
• konjunkturkänsliga – hur ser efterfrågan ut efter pandemin?
• en osäker och många gånger projektbaserad ekonomisk verklighet vad gäller 
det fria fältets aktörer
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Under projektperioden har Kulturföreningen Bunkern investerat i ny teknik 
samt arbetat med Bunkern studio 6 vad gäller inredning för att skapa mer tillta-
lande produktioner. Föreningen har även genomfört flera test-streams samt varit 
värd för utbudsdagen Bunkern Bokar där fem stycken konsertfilmer spelades in 
för eftersändning i både Knutpunkts kanaler, samt som marknadsföring i artis-
ternas egna kanaler.

I Bunkern studio 6 finns potential för att både skapa en kontinuerlig konsert-
serieverksamhet som därigenom kan skapa sitt eget varumärke som exemplet 
Smalls Jazz Club eller vara en hemvist för ett antal olika digitala konsertserier 
från olika genrer. Det finns även förutsättningar för att skapa en ekonomisk mo-
dell vad gäller uthyrning till externa parter, samt subventionerad uthyrning till 
Bunkerns egna medlemmar. Dock ska sägas att även om Bunkern har investerat 
i ett onlinebokningssystem, så kräver en kontinuerlig uthyrning en större grad 
av administration vilket i sig kan innebära behov av ytterligare rekrytering och 
finansiering för den här tjänsten. Som nämnt tidigare har uthyrningen, och där-
med föreningens intäkter, ökat sedan förbättringar vad gäller lokal och teknisk 
utrustning gjorts. Här finns rum för ytterligare förbättringar och investeringar 
under åren som kommer.

Fördelar
• platsen är redan till stor del utrustad för att spela in och sända ut konserter
• skapar arbetstillfällen för musiker och tekniker
• arbetstillfälle till en uthyrningsadministratör
• lokalen är tillgänglig alla dagar under året för intern och extern uthyrning
• tillgång till kopiering, kök, wi-fi mm.  
• billigt för medlemmar och något dyrare för externa parter

Nackdelar
• kostnader för underhåll och uppgraderingar
• begränsningar i vilken slags ”rum” man kan skapa med den utrustning som 
finns, dvs ett rum på 55 kvm, med PA och viss backline
• begränsad upptagningsförmåga – når i främsta hand ”bara” Bunkerns med-
lemmar, detta på grund av begränsad marknadsföring
• det är hårt tryck på lokalerna och för att möta efterfrågan kan det komma att 
behövas ytterligare lokaliteter. En kommentar till detta är att det under hösten 
2022 undersöks möjligheter att expandera Bunkern med ytterligare två lokaler i 
våningen under de befintliga lokalerna

3. Bunkern 
studio 6

27.



28.

Under projektet har vi samlat på oss kunskap, hållit föreläsningar, utbildat mu-
siker till filmare, omvärldsbevakat vad gäller både upphovsrätt och den tekniska 
utvecklingen och skapat förutsättningar för peer-learning mellan utövare och 
tillsammans med oss inom projektet. Som tidigare nämnts fördes en långtgåen-
de dialog fördes initialt med organisationen Kulturakademin vad gäller att skapa 
utbildningar för både musiker och teknisk personal inom inspelning. Vi har fört 
kontinuerlig dialog med arrangörer vad gäller behov och vi har också knutit till 
oss både nationella och internationella kontakter av aktörer verksamma inom 
fältet.

Ett nästa naturligt steg skulle vara att utveckla och erbjuda olika former av 
utbildningspaket och föreläsningar inom streaming,. Dels vad gäller de rent 
praktiska tekniska aspekterna som har med inspelning och utsändning att göra. 
Men även i frågor som rör det konstnärliga och hur den här sortens produkt kan 
användas som marknadsföring av den enskilda artisten eller som en del av en 
satsning inom t.ex. plats-, publik- eller arrangörsutveckling. Här ser vi också en 
ytterligare affärsmöjlighet för de stream-teams som verkat inom projektet vad 
gäller att hålla i hela eller delar av de här utbildningarna och föreläsningarna. 
Den här sortens utbildnings- och kompetensutvecklingssatsningar har dessut-
om stor potential att nå ut både nationellt och internationellt då de bör kunna 
genomföras med gott resultat även via digitala plattformar som Zoom, Teams, 
Meet eller liknande.

Det som återstår att lösa är dock vem eller vilka som skulle kunna vara huvud-
man för den här satsningen. Kan InDiiD och aktörerna själva vara detta, eller 
skulle det vinna på att kopplas till en befintlig utbildningsaktör? Kompetensen 
inom fältet finns hos de aktörer som har arbetat med streaming under pande-
min, och dessa har en självklar plats i en sådan här satsning. Men det kan finnas 
en poäng i att koppla detta till befintliga organisationer som KY-utbildningar, 
högskolor och universitet eller externa aktörer som arbetar med kompetenshöj-
ning inom kultursektorn. Detta är aktörer som kan gå in med en finansiering 
och som även står som en garant för kvalitet och relevans. 

Det ska också sägas att majoriteten av de arrangörer som vi har jobbat med 
inom projektet är ideella arrangörer, som till stor del är över 50+ och som är 
vad man brukar benämna som ”digital immigrants”, dvs de är inte födda in i 
den digitala eran. Detta medför att det både finns en okunskap och till viss del 
även en skepsis vad gäller de digitala aspekterna av ett arrangörskap. 

4. Fortbildning
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Till viss del ses det digitala som ett nödvändigt ont som många gånger bara görs 
för att det ”ska göras”. Här finns mycket att jobba med vad gäller både attityd-
förändringar och kompetensutveckling.  

Fördelar
• kunskapen finns redan hos många av fältets aktörer
• kan genomföras digitalt och därmed nå ut även internationellt

Nackdelar
• kräver arbete för att sätta samman kurs- eller utbildningspaket
• kunskap är en färskvara – den eller de som håller i utbildningen måste ägna sig 
åt kontinuerlig omvärldsbevakning för att kunna fortsätta vara relevanta

Begreppet marknadsföring är i sig ett alldeles för stort och generellt begrepp för 
att kunna ringa in och beskriva en potentiell affärsmodell. Men vi ser ändå att 
det kan vara värt att resonera lite kring hur streamade eller förinspelade kon-
sertproduktioner kan fungera som ren marknadsföring för både enskilda artister, 
men också hur man kan arbeta med förinspelade konserter som satsningar inom 
plats- eller destinationsutveckling. 

Musik och platser går hand i hand. Orter som Hultsfred och Roskilde väcker 
idag kanske främst associationer till musik. När vi hör ordet Woodstock tänker 
de flesta av oss troligen på musikfestivalen som gick av stapeln i augusti 1969. 
Men vi har även mer närliggande exempel som konstmusikfestivalen Kalvfesti-
valen i Svenljunga kommun, eller den elektroniska Norbergfestivalen som båda 
har blivit synonyma med sina respektive platser. 

Det finns en numera smått legendarisk konsert med pianisten Bobo Sten-
son från Veckans Konsert 2009. Här har trion ställt upp sig mitt i en glänta i 
granskogen i Risveden, komplett med flygel, kontrabas och trummor. Och plöts-
ligt skapas någonting annat i mötet mellan musiken och skogen, där en vanlig 
glänta plötsligt blir någonting annat. Under GAS-festivalen 2020 presenterade 
ljudkonstnären Maria W. Horn en konsertfilm som var inspelad i maskinhallen 
vid Ställbergs Gruva i Ljusnarsbergs kommun i Bergslagen. I konsertfilmen pre-
senterar hon ett verk som är specifikt skapat för just de akustiska egenskaper som 
maskinhallen har. Ett tredje exempel är filmen Från Tågarp till New York som följer 
jazzmusikern Don Cherry från den lantliga idyllen i Skåne till storstadsmyllret 
och pulsen i det sena 70-talets New York.

5. Platsutveck-
ling och mark-

nadsföring
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I ovanstående exempel handlar det både om att låta musiken möta det ovänta-
de, men också att använda platsens faktiska fysiska förutsättningar för att skapa 
och framföra musik. Musiken ger här platsen en ny betydelse, och genom att 
konserterna spelas in når de långt utanför de som skulle ha möjlighet att fysiskt 
ta sig till den faktiska platsen. Här ser vi en enorm potential vad gäller att både 
skapa arbetstillfällen för musiker, tekniker och filmare, men även vad gäller att 
aktivera och lyfta platser runt om i Västra Götalandsregionen.

Som en del i fortsättningen på InDiiD finns därför tankar om hur en högkvali-
tativ konsertserie skulle kunna genomföras i form av en InDiiD 2.0. Tanken är 
att jobba med ett antal olika platser i Västra Götalandsregionen och där varje 
konsertfilm knyts direkt till platsen. Här tar vi även fram trailers samt spelar in 
extramaterial som intervjuer, samtal och ytterligare miljöbilder. Detta projekt 
skulle då kunna generera arbetstillfällen för filmare, musiker, tekniker, producen-
ter och projektledare. Vidare kan detta medföra platsutveckling för respektive 
ort som deltar, verksamhetsutveckling för respektive arrangör som medverkar, 
kunskapsdelning inom aktörer i branschen, export av svensk musik i befintliga 
internationella streamingkanaler samt i form av filmat konsertmaterial för vi-
dare användning och spridning av artisterna själva. Här ser vi också framåt hur 
samarbeten med etablerade filmaktörer som t.ex. Film i Väst, Göteborg Film 
Studio och Göteborg Film Festival skulle kunna vara betydande parter i att även 
sätta det västsvenska musiklivet på den internationella filmkartan.

Fördelar
• gör att både artister och platser/sammanhang enkelt kan nå långt utanför 
landets gränser
• skapar arbetstillfällen för musiker, tekniker och filmare
• utökat samarbete mellan artist, arrangör och plats
• kan finnas möjligheter till lokal sponsring från företag

Nackdelar
• kräver en tydlig kommunikations- och disseminationsstrategi
• kräver finansiering och medför i de flesta fall inga direkta intäkter
• svårt att mäta och utvärdera effekterna på kort och lång sikt
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Bilder från invigningskonserten av Göteborg Art Sounds den 11 oktober 2020 på 
Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.  
Övre bilden: Intervju med curatorn Cathie Boyd på länk från Glasgow.  
Undre bilden: live-streamad konsert med Kathy Hinde från Glasgow.  
Foto: Polina Ulianova



4. Avslutande diskussion
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Att hävda att Corona-pandemin har satt djupa spår i såväl det nationella som 
det internationella musiklivet är såklart en monumental underdrift. När världen 
stängdes ned i mitten av mars 2020 var det många musiker som i ett slag i prin-
cip blev av med en årsinkomst i form av inställda konserter och andra uppdrag. 
Detsamma gällde för ljud- och ljustekniker. Och även om arrangörerna i många 
fall fick behålla de bidrag de redan hade, gick arbetstiden till stor del ut på att 
boka av redan inbokade arrangemang, för att sedan boka om och boka av igen. 
I ett arrangörsled som många gånger drivs med begränsade ekonomiska medel 
och ofta på ideell basis skapade detta både frustration och uppgivenhet. Detta 
i sin tur ledde i vissa fall till att arrangörer helt sonika valde att pausa verksam-
heten eller lägga ner för gott. 

Det var i den här kontexten som arbetet med InDiiD inleddes. En stor del av 
det inledande arbetet kom att handla om att skapa arbetstillfällen för de musi-
ker, tekniker och arrangörer som hade blivit av med sina uppdrag. Detta för att 
undersöka förutsättningar och metoder vad gäller live-streamade konserter ge-
nom praktiskt genomförande. Men också för att, med de medel och möjligheter 
som gavs, rädda delar av ett musikliv som höll på att gå under. Genom InDiiD 
har vi lyckats producera både lyckade live-streams, bedriva fortbildning och 
skapa ca 170 arbetstillfällen för musiker och 72 arbetstillfällen för tekniker och 
filmare. Vi har även samlat på oss relevant kunskap och konkreta lärdomar vad 
gäller produktion och distribution av live-streamade eller förinspelade livekon-
serter. Vi har identifierat för- och nackdelar med ett antal olika affärsmodeller 
där vi har kunnat se både kort- och långsiktiga ekonomiska vinningar. Där vi 
just nu befinner oss ser vi ett antal möjliga vägar framåt. Men frågan är hur vi 
går vidare utifrån den kontext vi just nu befinner oss i? 

För hur ser behovet och efterfrågan vad gäller live-streamade och inspelade 
konserter ut framåt? Det vi ser och hör när vi nu färdigställer den här rapporten 
är att många nu vill, eller redan har, återgått till business as usual där det återi-
gen uteslutande handlar om att presentera livekonserter framför en publik. Men 
vi ser också de som vill satsa vidare på streamade konserter. Skälen handlar då 
om att skapa en miljömässig hållbarhet och reducera sitt klimatavtryck, om att 
kunna presentera artister och konserter som man inte hade haft råd eller möj-
lighet att ta hit ”på riktigt”, om att man som musiker, arrangör och till viss del 
publik ställt om till att se de digitala streamade konserterna som ett självklart 
komplement till det befintliga konsertutbudet. Man pratar om hybridkonserter 
och hur streaming och förinspelade konserter kan fungera som marknadsföring 
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Men vart befinner vi oss då just nu, i augusti 2022? Det finns idag flera goda 
exempel på plattformar som regelbundet sänder ut konserter av hög konstnär-
lig- och tekniska kvalitet. Ett exempel är Zürichbaserade klubben Moods som 
grundades 1992 som en not-for-profit organization. 2016 genomförde klubben 
en totalrenovering och gjorde i och med detta en dedikerad satsning vad gäller 
streaming och lanseringen av Moods Digital Concert Club. I och med detta 
blev de också den första klubben i världen för streaming av konserter i full HD. I 
dagsläget sänder klubben ut över 250 konserter varje år med allt från jazz, soul, 
experimentell musik, hip-hop, electro, pop mm. Ett annat exempel är fran-
ska Medici.tv som grundades 2007. Med stort fokus på klassisk musik sänder 
kanalen varje år ut mer än 150 konserter med artister och ensembler i absolut 
världsklass. Den samlade katalogen omfattar över 3000 konserter, operor, balett-
föreställningar, dokumentärer, masterclasses och jazzkonserter i full HD. Båda 
de här plattformarna producerar och distribuerar konserter av absolut världs-
klass vad gäller konstnärlig- och tekniska kvalitet, och där publiken kan ta del 
av materialet i form av olika betalabonnemang. Dock ska sägas att båda de här 
plattformarnas verksamhet möjliggörs genom externa stöd. I Medici.tvs fall med 
stöd från både EU’s Creative Europe MEDIA Programme samt ett antal natio-
nella stöd. I Moods fall möjliggörs verksamheten med stöd från Zürich stad och 
region, samt genom samarbeten med och sponsring från teknikföretag som t.ex. 
Sennheiser.

Vad ser vi nu?

eller användas för insatser och satsningar inom platsutveckling, hur kartan för 
livemusiken till del ritats om och de nya möjligheter och begränsningar som 
artister, tekniker och arrangörer nu står inför.

Det är också viktigt att återigen poängtera att många av de arrangörer som vi 
har arbetat med inom InDiiD är så kallade ”digital immigrants” – det vill säga 
människor ur Generation-X och äldre som växte upp före den digitaliserade 
tidsålder som vi nu befinner oss i. Här existerar inte det digitala tänkandet med 
samma naturliga självklarhet som hos efterföljande generationer som är födda in 
i den digitala eran. Att då ha varit tvungna att ställa om från live-konserter som 
äger rum ”på riktigt” till streamade konserter som upplevs online har för många 
varit en enorm omställning. Och i vissa fall en mer eller mindre otänkbar väg 
framåt. Här kommer det även fortsättningsvis att vara en utmaning vad gäller 
det digitala arbetet, oavsett vilken form det än må ta. 



I Sverige har vi goda exempel i form av Göteborgs Konserthus satsning 
GSOplay och Musik i Syds dito Musik i Syd Channel. Den senare lanserades 
2017 och producerar löpande konserter främst inom jazz och klassisk musik, 
men presenterar även barn- och ungaproduktioner, experimentell musik och 
viss populärmusik för digital utsändning. GSOplay beskrivs som ett digitalt 
konserthus och fokuserar på den klassiska musiken men med inslag av popu-
lärmusik, samt en hel del intervjuer och pedagogiska- och publikutvecklande 
projekt. Ytterligare ett exempel är Hallandsbaserade arrangören INES, som är 
ett samarbete mellan Kultur i Halland och LJ-Records. INES presenterar sam-
tida improviserad elektronisk musik och arbetar både med mer konventionella 
scener, men arrangerar även konserter i Världsarvet Grimeton Radiostation. 
Samtliga INES-arrangemang filmas och finns att ta del av på hemsidan där kon-
serter ända tillbaka till 2012 finns tillgängliga. I de ovanstående exemplen är det 
kostnadsfritt för publiken att ta del av konsertutbudet via hemsida eller via app. 
Även i de här fallen möjliggörs aktörernas verksamhet genom dels regionala 
stöd men i GSOplays fall även via sponsring från det privata näringslivet.

Mot slutet av arbetet med InDiiD ser vi nu också hur den massiva förvirring 
som inledningsvis fanns, och naturligtvis till viss del kvarstår, hos både fältets 
aktörer och hos branschens främjandeorganisationer vad gäller regelverk för 
upphovsrätt och rättigheter kring live-streamade eller förinspelade konserter till 
viss del börjar klarna. Som arrangör betalar man nu t.ex. en STIM-avgift även 
för streamade konserter. Dock ska sägas att de här pengarna enbart tillfaller 
upphovspersonen eller upphovspersonerna och alltså inte de medverkande mu-
sikerna i de fall de inte är upphovspersonerna. Det tillfaller inte heller den eller 
de som har arbetat med filmning och/eller redigering av materialet. Ett stort 
antal frågetecken kvarstår, och i takt med den tekniska utvecklingen tillkommer 
säkerligen nya längs vägen. Det saknas idag en samlad resurs med uppdrag att 
omvärldsbevaka, analysera och uppdatera fältets aktörer vad gäller de här frå-
gorna. En resurs som kan hålla kontinuerlig dialog med både rättighetsorganisa-
tioner som STIM och SAMI, men även bidragsgivande instanser som Kulturrå-
det eller andra liknande mer traditionella bidragsgivande instanser. 

Den streamade musiken finns i dag på ett oändligt antal sociala plattformar 
som YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram, TikTok m.fl. Den produceras och 
distribueras – mot abonnemangskostnad eller gratis – via kanaler som Moods 
Digital Concert Club, Medici.tv, GSOplay, INES och Musik i Syd Channel.  

Vad ser vi  
framåt?
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Som vi har beskrivit i den här rapporten så finns det hållbara affärsmodeller vad 
gäller live-streamade eller förinspelade konserter. Men den hållbarheten baseras 
i de flesta fall på en extern finansiering i form av lokala, regionala, nationella el-
ler internationella stöd och/eller sponsring eller samarbeten med det privata nä-
ringslivet. Det finns även sekundära vinster i en tydligare och mer högkvalitativ 
digital närvaro på någon av ovan nämnda sociala plattformar. En välproducerad 
konsertfilm kan i bästa fall leda till fler spelningar och därmed större inkomster 
för artisten. Det medför även möjlighet att nå publikgrupper långt utanför de 
som i annat fall skulle ha tagit sig till den faktiska konsertlokalen. Som vi tidigare 
nämnt så ser vi också utifrån ett västsvenskt perspektiv en möjlig utvecklingspo-
tential kring framtida samarbeten med internationellt starka regionala filmaktö-
rer som Film i Väst och Göteborg Film Festival.

Ett grundläggande problem kvarstår dock. Vi befinner oss idag i en musikvärld 
som i och med digitaliseringen rört sig mot en gratis-ekonomi, och där konsu-
menten i allt högre grad har vant sig vid att ett streamat utbud ska kosta så nära 
noll som möjligt. Där affärsmodellerna i större utsträckning måste fokusera på 
sekundära inkomstkällor vid sidan av att kunna ta betalt för det faktiska strea-
made innehållet eller den faktiska fysiska skivan/produkten. Där den tekniska 
utvecklingen rör sig framåt i en rasande takt och där det är svårt att som enskild 
aktör hålla sig digitalt uppdaterad och i framkant vad gäller att trygga den egna 
ekonomin. Här ser vi att det behövs ytterligare satsningar – och gärna där finan-
sieringen kommer från både de traditionella bidragsgivande instanserna, men 
även via sponsring och samarbeten med det privata näringslivet – för att fortsät-
ta omvärldsbevaka, utbilda och lyfta de musiker, tekniker och arrangörer som vi 
har jobbat med inom InDiiD.

För att den utveckling som har skett under pandemin inte ska stanna av, eller i 
värsta fall gå om intet, ser vi framförallt tre områden som behöver stärkas och 
utvecklas vad gäller inspelning och utsändning av inspelade konsertproduktio-
ner:

1. Aktör/aktörer som har i uppdrag att bevaka, samla in och infor- 
mera vad gäller den tekniska och upphovsrättsliga utvecklingen. 

2. Nya och uppdaterade stödformer för att möta aktörernas behov. 
 

3.Utökade samarbeten mellan etablerade nationella och internatio-
nella filmaktörer och det fria musiklivet.
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5. Bilagor
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Möten 2020
2020-09-24
Vad: Budgetmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision och Annika 
Törnqvist, GAC
Plats: Göteborg

2020-09-30 
Vad: Telefonmöte 
Med: Marie Petersson, Göteborg Wind  
Orchestra

2020-10-01
Vad: Zoom-möte
Med: Sassa Wickman och Peter Hiltunen,  
Kulturakademin 

2020-10-02
Vad: Telefonmöte 
Med: Magnus Bergström, filmare

2020-10-06
Med: QTECH
Plats: Göteborg

2020-10-09
Med: Mats Eklund, Göteborg Jazz Orchestra
Plats: Göteborg

2020-10-15
Vad: Budgetmöte
Med: Staffan Svensson, GAC Vision
Plats: Göteborg

2020-11-05
Vad: Zoom-möte
Med: Kulturakademin och Staffan Svensson, 
GAC Vision

2020-11-11
Med: Lars Rosengren, Kulturföreningen Bun-
kern och Staffan Svensson, GAC Vision, med 
syfte att planera arbetet med Bunkern studio 6
Plats: Göteborg

2020-11-13
Vad: Telefonmöte
Med: Staffan Svensson, GAC Vision
 
 

2020-11-18
Vad: Telefonmöte
Med: Per Sundström, Kulturens

2020-11-19
Med: Magnus Bergström, filmare och Staffan 
Svensson, GAC Vision               
Plats: Göteborg 

2020-12-01
Vad: Zoom-möte
Med: Staffan Mossenmark, Göteborg Art Sounds 
och Staffan Svensson, GAC Vision

2020-12-11
Med: Staffan Svensson, GAC Vision och Dag 
Rosenqvist, Producentbyrån
Plats: Göteborg

2020-12-16
Med: Staffan Svensson, GAC Vision och Annika 
Törnqvist, GAC 

2020-12-18
Vad: Zoom-möte
Med: Konsultgruppen bestående av Rolf  Jarde-
mark, musiker; Dag Rosenqvist, Producentbyrån 
och Kajsa Isaksson, musiker

2020-12-18
Med: Staffan Mossenmark, Göteborg Art Sounds 
och Staffan Svensson, GAC Vision

2020-12-30
Vad: Möte med Donovan von Martens, filmare; 
Magnus Bergström, filmare och Stella XL inför 
nyårsmatiné
Plats: Göteborg
 
 
2021 
2021-01-12
Vad: Zoom-möte 
Med: Cecilia Malmström Olsson, Danscentrum 
Väst  

2021-01-12
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision
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2021-01-15
Vad: Telefonmöte 
Med: Anders Hagberg, musiker

2021-01-19
Vad: Telefonmöte 
Med: Linus Westerlund, JLW Tech Solutions

2021-01-21
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

2021-01-22
Vad: Zoom-möte 
Med: Ragnar Berthling, Musikcentrum Öst

2021-01-25
Med: Tomas Gustafsson, GAC och Staffan 
Svensson, GAC Vision
Plats: Göteborg

2021-01-28
Vad: Webinarium – Perform Europe om EU- 
bidrag för digitala satsningar

2021-01-28
Vad: Telefonmöte 
Med: Harald Svensson, musiker

2021-02-04
Vad: Zoom-möte 
Med: Sassa Wickman, Kulturakademin

2021-02-05
Vad: Zoommöte
Med: Konsultgruppen bestående av Rolf  Jarde-
mark, musiker; Dag Rosenqvist, Producentbyrån 
och Kajsa Isaksson, musiker

2021-02-05
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

2021-02-15
Vad: Telefonmöte
Med: Mats Eklund, Göteborg Jazz Orchestra

2021-02-23
Vad: telefonmöte
Med: Anders Hagberg, musiker angående 
upplägg för intervju

2021-02-24
Vad: Intervju
Med: Anders Hagberg, musiker
Plats: Göteborg

2021-02-25
Med: Sassa Wickman, Kulturakademin

2021-03-05
Vad: Telefonmöte 
Med: Donovan von Martens, filmare, angående 
streaming och internet inför inspelning i Haga-
kyrkan

2021-03-08
Vad: Telefonmöte
Med: Per Sundström, Kulturens

2021-03-11
Vad: Telefonmöte
Med: Louise Nordgren, Svensk Jazz

2021-03-16
Vad: Telefonmöte 
Med: Sassa Wickman, Kulturakademin

2021-03-16
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

2021-03-17
Vad: Zoom-möte 
Med: Helena Sul, praktikant från Kulturverkstan

2021-03-18
Vad: Telefonmöte 
Med: Emma Axberg, Studieförbundet Vuxen- 
skolan Väst/Ljudaborg Kulturförening

2021-03-22
Vad: Meets-möte
Vem: Helena Sul, praktikant från Kulturverkstan

2021-03-22
Vad: Webinarium Musikalliansen – Digital 
utveckling av konserter

2021-03-25
Vad: Teknikmöte
Med: Emma Axberg, Studieförbundet Vuxen- 
skolan Väst/Ljudaborg Kulturförening
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2021-03-26
Vad: Zoommöte
Med: Konsultgruppen bestående av Rolf  Jarde-
mark, musiker; Dag Rosenqvist, Producentbyrån 
och Kajsa Isaksson, musiker

2021-03-27
Vad: Meets-möte 
Med: Lovisa Magnusson, formgivare, angående 
layout och hemsida

2021-03-29
Vad: Meets-möte
Vem: Helena Sul, praktikant från Kulturverkstan

2021-03-30
Vad: Zoom-möte 
Med: Annika Törnqvist och Emma Axberg, 
Studieförbundet Vuxenskolan Väst/Ljudaborg 
Kulturförening gällande filmning av pjäs i Lju-
daborg

2021-04-06
Vad: Telefonmöte 
Med: Donovan von Martens, filmare, angående 
streamingproduktioner

201-04-09
Vad: Uppstart PR-nätverk
Med: Europe Jazz Network

2021-04-09
Vad: Meets-möte
Vem: Helena Sul, praktikant från Kulturverkstan

2021-04-12
Vad: Meets-möte
Vem: Helena Sul, praktikant från Kulturverkstan

2021-04-16
Vad: Meets-möte
Vem: Helena Sul, praktikant från Kulturverkstan

2021-04-16
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

2021-04-19
Vad: Meets-möte
Vem: Helena Sul, praktikant från Kulturverkstan
 

2021-04-22
Vad: Zoom-genomgång 
Med: Helena Sul, praktikant från Kulturverkstan

2021-04-22
Vad: Produktionsmöte
Med: Donovan von Martens, filmare, och Emma 
Axberg, Studieförbundet Vuxenskolan Väst/Lju-
daborg Kulturförening 

2021-04-22
Vad: Telefonmöte
Med: Mats Eklund, Göteborg Jazz Orchestra

2021-04-23
Vad: Zoom-möte
Vem: Helena Sul, praktikant från Kulturverkstan

2021-04-26
Vad: Intervju
Med: Fredric Öslöf, Smart

2021-04-29
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

2021-05-05
Vad: Telefonmöte
Med: Claes Fredholm, Brewhouse 

2021-05-06
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

2021-05-08
Vad: Zoom-möte
Med: Svensk Jazz

2021-05-10
Vad: Avstämningsmöte
Med: Lisa Lundin, Regionutvecklare Västra 
Götalandsregionen

2021-05-20
Vad: Zoom-möte
Med: Emma Axberg,Studieförbundet Vuxen- 
skolan Väst/Ljudaborg Kulturförening

2021-06-21
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision
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2021-08-12
Med: Charlotte Odbjer och Claes Fredholm, 
Brewhouse
Plats: Göteborg

2021-08-24
Med: Staffan Svensson, GAC Vision
Plats: Göteborg

2021-08-24
Vad: GAC styrelsemöte
Med: Staffan Svensson, Thomas Gustafsson, 
Annika Törnqvist
Plats: Göteborg

2021-08-31
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

2021-09-07
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

2021-09-17
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

2021-09-29
Vad: Konsultmöte
Med: Dag Rosenqvist, Producentbyrån
Plats: Göteborg

2021-10-01
Med: Staffan Svensson, GAC Vision
Plats: Göteborg

2021-10-08
Med: Musikens Hus
Plats: Göteborg

2021-10-14
Med: Staffan Svensson, GAC Vision
Plats: Göteborg

2021-10-19
Vad: Konsultmöte
Med: Dag Rosenqvist, Producentbyrån
Plats: Göteborg
 
 

2021-10-20
Vad: Webinarium Coompanion om mikrofonder 

2021-11-11
Vad: Telefonmöte
Med: Ebba Westerberg, Bunkern Bokar

2021-11-16
Vad: Konsultmöte
Med: Dag Rosenqvist, Producentbyrån
Plats: Göteborg

2021-11-23
Vad: Webinarium/workshop om Kulturella och 
Kreativa näringar arrangerat av Västra Göta-
landsregionen

2021-12-07
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

2021-12-10
Vad: Uppföljningsmöte PR- och marknads- 
föringsgrupp om streaming/digitala satsningar
Med: Europe Jazz Network

2021-12-16
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

 
2022
2022-01-10
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

2022-01-27
Med: Mats Eklund, Göteborg Jazz Orchestra
Plats: Göteborg

2022-02-08
Vad: Zoom-möte
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

2022-02-08
Vad: Zoom-möte
Med: Dag Rosenqvist, Producentbyrån; Annika 
Törnqvist, GAC och Emelie Molander, Kultur-
föreningen Bunkern
 
 



40.

2022-02-22
Vad: Konsultmöte
Med: Dag Rosenqvist, Producentbyrån
Plats: Göteborg

2022-02-28
Vad: Zoom-möte
Med: Emma Axberg, varumärkesstrateg, och 
GAC angående varumärkesuppbyggnad

2022-03-01
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

2022-03-08
Vad: Konsultmöte
Med: Dag Rosenqvist, Producentbyrån
Plats: Göteborg

2022-03-10
Vad: Möte med filmare
Med: Magnus Bergström, Josefin Stacey, Joona 
Toivanen, Linnéa Ljungblad, Klara Goliger
Plats: Göteborg

2022-03-22
Vad: Telefonmöte 
Med: Staffan Svensson, GAC Vision

2022-03-25
Med: Josefin Stacy, filmare
Plats: Göteborg

2022-03-29
Vad: Konsultmöte
Med: Dag Rosenqvist, Producentbyrån
Plats: Göteborg

2022-03-31
Med: Staffan Svensson, GAC Vision angående 
strategi och redovisning

2022-04-26
Vad: Konsultmöte, Zoom
Med: Dag Rosenqvist, Producentbyrån

2022-04-29
Med: Medici.tv
Plats: Bremen
 

2022-05-06
Vad: Heldags arbetsmöte
Med: Dag Rosenqvist, Producentbyrån och Staf-
fan Svensson, GAC Vision 
Plats: Göteborg
 
2022-05-24
Vad: Konsultmöte
Med: Dag Rosenqvist, Producentbyrån
Plats: Göteborg

2022-06-08
Vad: Konsultmöte
Med: Dag Rosenqvist, Producentbyrån
Plats: Göteborg

2022-06-08
Med: Emma Axberg, varumärkesstrateg och 
GAC angående varumärkesuppbyggnad
Plats: Göteborg

2022-06-13
Vad: Konsultmöte
Med: Dag Rosenqvist, Producentbyrån
Plats: Göteborg
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Aktiviteter Knutpunkt 
 

Projektplan
• öppna upp ett Vimeo-konto för livestreaming
• testsändningar från arrangörernas konsertverk-
samhet till plattformen Vimeo
• undersöka olika betalväggar på Vimeo, i sam- 
arbete med Göteborg Jazz Orchestra
 
Aktiviteter 
2020-10-01
Vimeokanal startas

2020-10-08 
Premiär för Vimeokanalen med Amanda 
Ginsburg från Vara Konserthus
• Magnus Bergstöm & Co. filmar
• fick problem med Vimeokanalen och lyckades 
inte streama konserten i sin helhet
• lärdomar: Magnus & Co. fick insikt i Vimeo och 
hur oförutsägbara situationer hanteras

2020-10-19 
Musik i Lerum streamar Kristin Korb, vidare-
sänds till Musik i Lerums Facebooksida
• Magnus Bergström & Co. filmar
• streamas via Vimeo
• utmärkt tekniskt resultat
• unika tittare saknas
 
2020-11-26  
Vi tar emot strömmar med artisten Sinne Eeg 
från Mill Factory i Köpenhamn till Vimeo- 
kanalen
• Magnus Bergström är behjälplig 30 min inför 
streamen 
• streamas via Vimeo-kanalen och Knutpunkts 
Facebooksida
• utmärkt tekniskt resultat
• 263 unika tittare

2020-11-27 – 2020-12-06
Sinne Eegs konsert läggs bakom en betalvägg på 
Vimeo On Demand
• problem med rättigheter och tid som biljett- 
köparen har rätt att se materialet

2020-13-30 – 2020-12-31 
Stella XL nyårsmatiné från Jazzföreningen  
Nefertiti på Valand filmas
• Magnus Bergström & Co. filmar

• Stella XL´s konsert spelas in dagen innan sänd-
ning och materialet bearbetas 
• livestudio från Valand med värdinna och gäst 
Lars Lidaräng
• livechat med bandmedlemmar och tävlingar på 
Facebook
• allt sänds till Jazzföreningen Nefertitis Face-
booksida, Knutpunkts Facebooksida och Vimeo
• ca 1500-1600 tittare totalt, övervägande i åld-
rarna 55+, framförallt från Västra Götalandsare-
gionen men även från Japan och Uruguay

2021-02-06
Streaming av artisten Vanessa Liftig i samverkan 
med JLW Tech Solutions i Trollhättan där vi 
gemensamt bygger upp inramning. Vi knyter 
kontakten med Linus Westerlund och JLW Tech 
Solutions som finns i Trollhättan. 
• Linus och JLW Tech Solutions misslyckas tyvärr 
med att sända streamen på Vimeokanalen
• samtal efteråt med arrangören visar att de 
vill lägga sina streams på Vimeo för att kunna 
erbjuda ett alternativ för de tittare som inte har 
Facebook
• 472 tittare

2021-02-13 
Vi streamar/filmar Anders Hagberg TRUST 
från Hagakyrkan, som är en ny arrangör i Knut-
punkt. Detta är en av tre konserter i en serie som 
också ämnar bjuda in till samtal. Intervjuer och 
kortare utdrag varvas, allt i Broadcast TV kva-
litet.
• arbetet resulterade i ett mer konstnärligt sätt att 
kombinera musiken med filmning/streaming 
• två dansare + ljudkonstnär
• extramaterial såsom intervju som beskriver 
musiken

2021-02-24 
Filmaren Donovan von Martens spelar in en in-
tervju av Anders Hagberg i Hagakyrkan som ska
klippas ihop för senare visning.

2021-03-06
Konserten TRUST med Anders Hagberg samt 
intervjuer eftersänds kl. 14.00
• 1077 tittare
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2021-03-06
Konsert med Bad Ladies sändes från Trollhättan 
med försök att lägga den på Vimeo. JLW Tech 
Solutions filmade och konserten arrangerades av 
Trollhättans Jazzförening.
• utmärkt tekniskt resultat
• 308 tittare

2021-03-13  
Konsert två av tre från Hagakyrkan, Anders 
Hagberg med gruppen Melodic Melange. 
• kostnadsfritt för Knutpunkt och InDiiD men 
Knutpunkt c/o GAC lånar ut sin Vimeokanal
• 690 tittare

2021-03-20 
Konsert tre av tre från Hagakyrkan, Anders 
Hagberg med gruppen NORTH.
• adderat extramaterial såsom intervju som 
beskriver musiken
• sänds på Vimeo och Facebook
• live- och förinspelat material varvas
• 616 tittare

2021-03-20 
Konsert med Leon Falk från Trollhättan med 
försök att lägga den på Vimeo. JLW Tech 
Solutions filmade och konserten arrangerades av 
Trollhättans Jazzförening.
• lyckat resultat med streaming/spridning på 
Vimeo och YouTube
• 294 tittare

2021-03-28 
Inspelning av Barnkonserten Manne gräver ett hål 
på Dergårdsteatern i Lerum.
• arrangörssamarbete mellan Musik i Lerum, 
Vänersborgs Musikförening, L´Jazz i Ljungskile, 
Trollhättan Jazzförening och Jazzföreningen 
Nefertiti
• spelas in av QTECH

2021-04-07 
Inspelning av Ale Möller Trio på Dergårdstea-
tern, arrangerat av Musik i Lerum.
• inramning där Ale presenterar musiken mellan 
låtarna
• stor videoproduktion i stil med Broadcast TV
• Magnus Bergström och Donovan von Martens 
spelar in 
 

2021-04-10
Simon Westman Trio från Trollhättan Jazz- 
förening.
• skulle sändas på Vimeo men detta hindrades på 
grund av att YouTube har avgiftsbelagt spridning 
till andra plattformar
• sändes på Facebook och YouTube
• 293 tittare

2021-04-11
Eftersändning av Ale Möller Trio från Dergårds-
teatern arrangerat av Musik i Lerum.
• sänds på Vimeo, Facebook och YouTube
• 1115 tittare (Facebook och Vimeo)

2021-04-11
Inspelning av Tigern säger Grr! på Dergårdsteatern 
Musik i Lerum. Inspelningen görs av QTECH

2021-04-17 
Chico Lindvall akt 1 från Gula Studion i Malmö 
i samarbete med L´Jazz i Ljungskile.
• sänds på Vimeo, Knutpunkts Facebooksida, 
L´Jazz i Ljungskiles Facebooksida
• samverkan med Gula Studion i Malmö
• ljudtekniker och filmare samarbetar
• hög kvalitet på film och ljud
• 196 tittare

2021-04-20
Inspelning av Harald Svensson Trio i Studio 
Epidemin, Göteborg.
• arrangörssamarbete mellan L´Jazz i Ljungskile, 
Musik i Lerum, Vänersborgs Musikförening och 
Jazz i Halmstad
• satsning för uppstart av en studio som vill bygga 
upp och etablera sin streamingverksamhet

2021-04-22
Chico Lindvall akt 2 från Gula Studion i Malmö 
i samarbete med L´Jazz i Ljungskile.
• sänds på Vimeo, Knutpunkts Facebooksida, 
L´Jazz i Ljungskiles Facebooksida
• 290 tittare

2021-04-23
Inspelning av Anna Lundqvist & Fabian Kaller-
dahl, arrangerat av Musik i Lerum. Detta blev 
Västra Götalandsregionens bidrag till Internatio-
nal Jazz Day.
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2021-04-25  
Barnkonserten Manne gräver ett hål på Dergårds- 
teatern, arrangerat av Musik i Lerum.
• sänds på Vimeo, L´Jazz i Ljungskiles Face-
booksida, Jazzföreningen Nefertitis Facebooksida, 
Knutpunkts Facebooksida
• Tre barn på plats i Dergårdsteatern
• 661 tittare

2021-05-09
Eftersändning av föreställningen Tigern säger Grr!.
• sänds på Vimeo, L´Jazz i Ljungskiles Face-
booksida, Jazzföreningen Nefertitis Facebooksida, 
Knutpunkts Facebooksida
• 895 tittare

2021-05-19
Eftersändning Harald Svensson Trio.
• sänds på Vimeo
• 714 tittare

2021-05-23
Eftersändning av full konsert med Anna Lund-
qvist & Fabian Kallerdahl.
• sänds på Vimeo och Knutpunkts Facebooksida
• tittare: 171

2021-05-28 
Livestream av William Soovik Grand Finale från 
Jazzföreningen Nefertiti på Valand.
• internetuppkopplingen strulade och live- 
streamen bröts
• lyckad inspelning av material som lades ut på 
Nefertitis plattformar i efterhand
• sändes på Vimeo, Jazzföreningen Nefertitis 
Facebooksida, Knutpunkts Facebooksida
• 814 tittare

2021-06-05
Inspelning av Joar Skorpen solo och gruppen 
Du är här, arrangör Konsert & Motionär under 
Pilgrimsvandring i Lödöse 
• Eleonor Holst ny filmare
• mer dokumentärt filmande

2021-06-09
Sändning från Pilgrimsvandring i Lödöse.
• sänds på Vimeo och Knutpunkts Facebooksida
• 88 tittare

2021-08-29
Filmning av Oddjob och Jazzoo på Dergårds- 
teatern, arrangerat av Musik i Lerum.
• ny filmare Thor Ahlgren/World Sessions
• samverkan med ljudtekniker
• sändes inte på grund av problem med att  
koppla samman ljud och bild

2022-03-30 
Inspelning av kortfilm med arrangören Jazz i 
Helsingborg.

2022-04-27
Inspelning av kortfilm med arrangören Musik i 
Lerum.

2022-04-29
Inspelning av kortfilm med arrangören L´Jazz i 
Ljungskile.

2022-05-08
Inspelning av kortfilm med arrangören Kammar-
musiken i Borås, i samverkan med Lidköpings 
Konsertförening.

2022-05-09
Inspelning av kortfilm med arrangören Jazzfören-
ingen Nefertiti.

 
Kulturföreningen Bunkern 
 

Projektplan
• stötta arbetet med uppbyggnaden av en strea-
minglokal på Bunkern Studio 6
• test-streama konserter 
 
Aktiviteter 
2020-12-13
Streaming av William Soovik Grand Finale. 
• Magnus Bergström & Co. filmar
• tekniska problem som omöjliggjorde streaming-
en i sin helhet
• efter streamingen uppdaterade streamingteamet 
den tekniska utrustningen genom att investera i 
egen bildmixer 
• några låtar räddades och William Soovik fick ta 
del av materialet och har delat detta på sin egen 
YouTube-kanal.  
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2021
Bunkern söker under våren medel för att utöka 
verksamheten vad gäller streamade konserter. 
Erhåller även medel från ett antal olika bidrags- 
givande instanser. 

2021-12-01
Inspelning av Bunkern Bokar utbudsdag.
• nytt samarbete med projektet Bunkern Bokar 
• filmare Thor Ahlgren/World Sessions
• fem korta konserter med Thillini & Erik, An-
dreas Hall Sharp4, Merje Kägu, Crossover och 
Helena Ek & Peter Jansson filmas och redigeras
• teknikstrul på första konserten då hårddisken 
kraschar
• lampor inköptes för ändamålet och blev ett lyft 
för lokalen
• konserterna eftersänds inom Knutpunkts jul- 
kalenderprojekt
• filmerna läggs därefter ut på Bunkern Bokars 
hemsida och används för musikernas egen mark-
nadsföring

2022
Inspelning av varumärkesutveckling med kort 
film om verksamheten.
 
 
Göteborg Art Sounds 
 

Projektplan
• undersöka festivalens arbete med att bygga upp 
en YouTube-kanal
• test-streams under GAS-festivalen
• koppla samman regionen via Folkets Hus
 
Aktiviteter 
2020-10-15
Göteborg Wind Orchestra live-streamar samar-
betskonsert med Lena Willemark och kompo-
niststudenter från Högskolan för Scen och Musik. 
Konserten streamas på Vimeo och ligger sedan 
uppe till 2021-12-31.
• Magnus Bergström & Co. filmar
• använder sig av Knutpunkts Vimeo
• utmärkt tekniskt resultat
• konserten ligger kvar på Knutpunkts Vimeo- 
kanal för att locka tittare

2021
2021 är ett planeringsår för Göteborg Art Sounds 
inför festivalen 2022. Planeringsarbetet inklu-
derar nya satsningen Experimental Music Expo 
samt Fenoba-konferens. 
 
2022
Planeringsarbete inför festivalen 2022 samt 
varumärkesutveckling med kortare film om 
verksamheten.
 
 
GAC/GAC Vision 
 

Projektplan
• varumärkesutveckling med varumärkesstrateg
 
Aktiviteter 
2022-01-17
Möte med GAC-styrelse och Emma Axberg, 
varumärkesstrateg

2022-02-21 
Möte med GAC-styrelse och Emma Axberg, 
varumärkesstrateg

2022-02-28
Möte med GAC-styrelse och Emma Axberg, 
varumärkesstrateg

2022-03-14
Möte med GAC-styrelse och Emma Axberg, 
varumärkesstrateg

2022-03-23 
Möte med GAC-styrelse och Emma Axberg, 
varumärkesstrateg

2022-04-27
Möte med GAC-styrelse och Emma Axberg, 
varumärkesstrateg

2022-05-13
Möte med GAC-styrelse och Emma Axberg, 
varumärkesstrateg

2022-06-08
Möte med GAC-styrelse och Emma Axberg, 
varumärkesstrateg
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InDiiD – övergripande  
projektaktiviteter 
 

Projektplan
• vara en resurs för fältets aktörer med utgångs-
punkt i projektets samarbetsparter
• samla in och sprida information
 
Aktiviteter 
Höst/vinter 2020
Lansering av InDiiDs offentliga Facebook-grupp.

Våren 2021
Lansering av InDiiDs hemsida.

2021-04-30
International Jazz Day streamas och eftersänds i 
samarbete med Knutpunkt och Svensk Jazz. Tog 
emot förinspelade konsertfilmer från sex städer, 
som blandades med live-intervjuer från Jazzför-
eningen Nefertiti på Valand i Göteborg.
• sändes via Knutpunkts Vimeo och Facebook
• 499 tittare på Vimeo

2021-09-01
Projektet anlitar Dag Rosenqvist, Producent- 
byrån, som konsult. Arbetet handlar om att 
kartlägga projektet och hitta fokusområden samt 
undersöka vilka affärsmodeller som finns 
och vilka som bör prioriteras. Arbetet innefattar 
även att sammanställa resultat i form av 
rapport inför redovisningen.

2021-09-14
Föreläsning om digitala plattformar med InDiiDs 
projektledare Maria Rylander. Föreläsningen 
var en del av utbildningen ”Arbetsmarknadsnä-
ra kurser på distans” i regi av Studieförbundet 
Vuxenskolan Väst.

2021-10-19
Föreläsning om digitala plattformar med InDiiDs 
projektledare Maria Rylander. Föreläsningen 
var en del av utbildningen ”Arbetsmarknadsnä-
ra kurser på distans” i regi av Studieförbundet 
Vuxenskolan Väst.
 
 
 
 

Arbete inom ram för resursen Teknik- 
supporten 2021
• tekniksupport per telefon med Studieförbundet 
Vuxenskolan gällande rättigheter för streaming
•  tekniksupport mailledes med Johan Svensson 
från Kalvfestivalen gällande grundläggande pri-
ser och upplägg för streaming av deras festival
• tekniksupport per telefon med Musikens Hus 
gällande rättigheter för streaming och konceptut-
veckling
• tekniksupport L´Jazz i Ljungskile per telefon an-
gående de nya reglerna i skapandet av liveevent 
på Facebook
• kontinuerlig kontakt med Studieförbundet Vux-
enskolan Väst/Ljudaborg Kulturförening om det 
filmade projektet Var ska staden ligga, våren 2021

Övrigt arbete 2021
Arbete med regional kartläggning av stream-
teams i regionen samt undersöka deras behov.
• mailar kommuner i Västra Götalandsregionen 
och erhåller svar från sex stycken
• skapar en lista av kompetenta filmare i regionen
• samtalar med arrangörerna i regionen för att 
knyta samman de verksamheter och aktörer som 
de redan streamar med
 
 



Medverkande 
arrangörer 

Bunkern Bokar
Göteborg Art Sounds
Jazzföreningen Nefertiti
Kammarmusiken i Borås
Konsert & Motionär
Lidköpings Konsertförening
L´Jazz i Ljungskile
Musik i Lerum
Trollhättan Jazzförening
Vara Konserthus
Vänersborgs Musikförening

Medverkande 
artister, ensem-
bler och projekt

Ale Möller Trio
Amanda Ginsburg
Anders Hagberg Melodic Melange
Anders Hagberg NORTH
Anders Hagberg TRUST
Andreas Hall Sharp4
Anna Lundqvist & Fabian Kallerdahl
Bag Ladies
Chico Lindvall
Crossover 
Du är här
Göteborg Wind Orchestra med Lena Willemark 
och studenter från Högskolan för Scen och Musik
Harald Svensson Trio
Helena Ek & Peter Jansson
Jazzoo
Joar Skorpen
Kristin Korb
Leon Falk
Manne gräver ett hål
Merje Kägu
Oddjob
Simon Westman Trio
Sinne Eeg Duo
Stella XL
Thillini & Erik
Tigern säger Grr!
Vanessa Liftig
William Soovik Grand Finale
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Medverkande  
filmare

Camilla Topuntolli
Donovan von Martens
Eleonor Holst
Gula Studion
JLW Tech Solutions 
Joona Toivanen
Josefin Stacey
Klara Goliger
Linnéa Ljungblad
Magnus Bergström
MillFactory Studios
QTECH
Studio Epidemin
Thor Ahlgren/World Sessions

Medverkande  
konsulter

Dag Rosenqvist
Kajsa Isaksson
Rolf  Jardemark

 

Medverkande  
organisationer

Brewhouse
Danscentrum Väst
Föreningen Kalvfestivalen
Göteborg Jazz Orchestra
Göteborg Wind Orchestra
Göteborgs Pianofestival
Kulturakademin
Ljudaborgs Kulturförening
Musikcentrum Väst  
Musikens Hus
Smart.se
Studieförbundet Vuxenskolan Väst
Svensk Jazz



Innovativ digital distribution av konserter 2020–2022 
www.indiid.org


