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Ansökan om anslag till förstärkning av Norrbottens
kammarorkester
Inom ramen för Norrbottensmusiken finns idag ensemblerna Norrbottens
kammarorkester och Piteå kammaropera, den senare ingår i turnésamarbetet
Norrlands nätverk för musik- och dansteater (NMD). Båda byggs upp av
freelancemusiker, i första hand från länet men också utifrån kommande, för
varje produktion. Det innebär att inga musiker inom detta musikområde finns
tillgängliga mellan konserterna för arbete med det regionala musiklivet och
skolorna. Båda ensemblerna har statligt stöd via Statens kulturråd.
Under 2007 kommer både Luleå och Piteå kommuner att inviga nya
konsertsalar, vilket innebär ökade krav på och möjligheter för länsmusikens
verksamhet. Önskemål om ökat samarbete har också framförts från
Musikhögskolan i Piteå.
Förstärkning med ny ensemble
För att utveckla de existerande ensemblerna samt för att höja nivån på länets
musikliv, skapas en ny ensemble med hög konstnärlig profil inom
Norrbottens kammarorkester/Norrbottensmusiken. Ensemblen består av en
stråkkvintett, en pianist/cembalist, en slagverkare, en flöjt samt en klarinett –
en konstellation som inom den nutida konstmusiken går under begreppet
Pierrot Lunaire-ensemble.
Ensemblen ska profilera sig inom barockmusiken och inom den samtida
konstmusiken. Vid produktioner för hel kammarorkester byggs denna ut som
tidigare med freelancemusiker, i första hand från länet. Konstnärlig ledare och
dirigent skulle vara Petter Sundqvist, väl etablerad inom Sveriges musikliv,
idag dirigent för kammarorkestern och även professor vid Musikhögskolan i
Piteå, och som ansvarig för verksamheten inom länsmusikens ram Kjell
Englund, idag konstnärlig ledare för kammarorkestern och Piteå
kammaropera.
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Med en fast ensemble skulle en ökad samverkan med det lokala musiklivet
och pedagogiskt arbete i skolorna kunna komma till stånd, liksom samarbete
med Musikhögskolan i Piteå i den högre utbildningen av musiker, dirigenter
och tonsättare. En ensemble av denna storleksordning skulle också innebära
flera möjligheter till konserter i mindre lokaler i länet. Ensemblen skulle vara
lokaliserad i Piteå, men ha som uppdrag att arbeta i hela Norrbotten och den
väl inarbetade metoden för samverkan med länets musiker skulle fortsätta.
Den nya ensemblen torde också vara av stort nationellt intresse, eftersom en
fast ensemble med aktuell utformning saknas i svenskt musikliv.
Finansiering och förankringsarbete
Norrbottens läns landsting
Piteå kommun
Luleå kommun
Statens kulturråd
Befintliga resurser
Totalt årskostnad för ensemblem

1 500 kkr
750 kkr
750 kkr
2 000 kkr
1 000 kkr
6 000 kkr

Finansieringen från Norrbottens läns landsting och Piteå kommun är
beslutade i respektive organisation.
Kulturnämnden äskar 750 kkr/år för 2007 - 2008 avseende förstärkning av
Norrbottensmusiken och Norrbottens kammarorkester detta under
förutsättning att övrig finansiering erhålls.
EKONOMIKONTORETS YTTRANDE
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att
–

tillstyrka kulturnämndens begäran om tilläggsanslag för norrbottensensemblen år 2007 ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
Bidrag för 2008 och 2009 föreslås behandlas i samband med beredning av
strategisk plan och budget 2008-2010.
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Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med ekonomikontorets förslag.
_____
Omar Jakobsson och Camilla Hansen yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
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