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Verksamhetsplan	  för	  Kammarmusikförbundet	  2020	  
	  
Kammarmusikförbundet	  –	  KMF	  -‐‑	  är	  ett	  ideellt	  och	  fristående	  förbund	  som	  grundades	  1983.	  
	  
Mål	  
•	  ge	  förutsättningar	  för	  människor	  i	  olika	  åldrar	  att	  få	  lyssna	  till	  och	  uppleva	  levande	  
kammarmusik	  över	  hela	  landet	  
•	  bilda	  opinion	  och	  verka	  för	  att	  arrangörernas	  viktiga	  insats	  röner	  uppskattning	  och	  
förståelse	  
•	  underlätta	  och	  stimulera	  arrangörernas	  arbete	  och	  därmed	  bidra	  till	  en	  bra	  arbetsmarknad	  
för	  musiker	  och	  tonsättare	  
•	  värna	  den	  kammarmusikaliska	  traditionen	  och	  föra	  den	  vidare	  
	   	  
Verksamhet	  
•	  stimulera	  till	  samarbete	  mellan	  föreningarna,	  länsmusiken	  och	  andra	  tänkbara	  aktörer	  
inom	  musiklivet	  genom	  att	  arrangera	  fortbildning	  och	  regionala	  konferenser	  
•	  ge	  remissvar	  på	  statliga	  utredningar	  
•	  driva	  biennalen	  Ung	  &	  Lovande	  
•	  ha	  kontakt	  med	  Statens	  Kulturråd,	  länsmusikorganisationer	  och	  övriga	  regionala	  
kulturorganisationer	  
•	  samarbeta	  med	  musiklivets	  övriga	  förbund	  bl	  a	  genom	  Musikarrangörer	  i	  samverkan	  
(MAIS)	  och	  Kulturens	  
	  
	  
	  
Under	  2020	  planeras:	  

-‐‑   årsmöte	  i	  Göteborg	  25	  april	  
-‐‑   fyra	  -‐‑	  fem	  styrelsemöten	  	  
-‐‑   att	  tillsammans	  med	  Kulturens,	  Svensk	  Jazz,	  RFoD	  och	  Kontaktnätet	  genomföra	  

regionala	  arrangörsträffar	  med	  medlemsföreningar	  för	  att	  diskutera	  verksamhetens	  
innehåll,	  kvalitet,	  förnyelse,	  mångfald,	  publikarbete,	  tillgänglighet	  

-‐‑   att	  genom	  projektet	  På	  turné	  genomföra	  kammarmusikturnéer	  
-‐‑   att	  under	  hösten	  genomföra	  Ung	  &	  Lovande-‐‑turnén	  med	  Duo	  Winiarski/Carron	  
-‐‑   planering	  av	  biennalen	  Ung	  &	  Lovande	  inför	  2021	  
-‐‑   regelbundna	  kontakter	  med	  våra	  medlemsföreningar	  
-‐‑   fortsätta	  utveckla	  hemsidan	  och	  Facebook	  bl	  a	  genom	  att	  tydligare	  visa	  

medlemsföreningarnas	  olika	  aktiviteter	  samt	  utveckla	  egen	  hemsida	  för	  Ung	  &	  
Lovande	  

-‐‑   att	  stimulera	  föreningarnas	  arbete	  i	  användandet	  av	  sociala	  medier	  
-‐‑   utveckling	  av	  nyhetsbrevet	  KammarmusikNytt	  
-‐‑   fortsatt	  arbete	  för	  ökade	  bidrag	  

	  
	  


