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1 INNLEDNING
JM Norway (JMN) er den norske avdelingen til Jeu-
nesses Musicales International (JMI), verdens største 
nettverksorganisasjon med fokus på musikk, barn og 
unge. Som prosjektorganisasjon arbeider vi med å 
produsere meningsfulle musikkaktiviteter for den yn-
gre garden i Norge, i tillegg til å tilrettelegge for deres 
deltakelse på det internasjonale musikkfeltet. 

De siste årene har gitt oss en kraftig vekst, noe som 
viser hvor stort behovet er for arbeidet vårt. Siden 
2007 har omsetningen tidoblet seg. I 2017 hadde JM 
Norway fire årsverk i drift, omsatte for nærmere 8 mil-
lioner kroner og var involvert i en rekke musikkarran-
gementer for og med barn og unge over hele landet. 

Formålet til organisasjonen er making a difference 
through music. Dette gjør vi gjennom å gi unge 
musikere muligheten til å utvikle seg på internasjo-
nale arenaer, være et bindeledd mellom norske og 
internasjonale kulturaktører, samt å legge til rette for 
ungdomsmedvirkning og entreprenørskap. Vi frem- 
mer kunnskap og holdninger i krysningen mellom 
ungdomsarbeid, barn og unge, kulturarbeid, musikk 
og internasjonal kulturutveksling. 

2 PROSjekter  
Kjernevirksomheten i JM Norway er prosjektene 
våre. Det er gjennom dem vi realiserer vår visjon om 
å gi barn og unge nye perspektiver, både musikalsk 
og personlig. Vår programportefølje omfatter egne 
prosjekter, samarbeidsprosjekter og initiativ vi støtter 
opp om. 

Videre følger en beskrivelse av tiltakene som ble gjen-
nomført i 2017. 

2.1 MOVE
MOVE står for Musicians and Organizers
Volunteer Exchange. Gjennom programmet utveksler 
JM Norway unge musikere mellom Norge og søster- 
organisasjonene våre i Malawi, Mosambik og Brasil.
I Norge samarbeider vi med Trøndertun folkehøgskole 
og FARK (festival- og arrangementskontoret i Trond- 
heim). Prosjektet er støttet av Fredskorpset og gikk i 
2017 inn i sin syvende runde med utvekslinger. 

I Norge har fire deltakere utvekslet gjennom Trønder-
tun folkehøgskole og FARK. Der har de fått opplæring 
i musikk, data, foto og video, samt arrangørtrening 
gjennom å delta i gjennomføringen og planleggingen 
av festivaler og andre arrangementer i lokalmiljøet. 
Deltakerne har også gitt musikkundervisning til med-
elevene sine, og gjennomført workshoper og samlin-
ger i barnehager og på skoler, hvor de har fortalt om 
sin musikalske og kulturelle bakgrunn. Samtlige av 
deltakerne tok dessuten del i ulike bandprosjekter og 
organiserte konserter, innspillinger og musikkvideo- 
innspillinger. 

Av norske deltakere hadde vi fire utplassert i Malawi, 
to i Mosambik og to i Brasil. De kom hjem sommeren 
2017 etter ti mnd. ute. De norske deltakerne har vært 
aktive som frivillige hos våre søsterorganisasjoner 
Music Crossroads Malawi, Music Crossroads Mo- 
zambique og Projeto Guri, hvor de har bidratt med 
musikkundervisning, bandopplæring, kordireksjon, 
produksjoner av videoer og materiell, oppsetninger 
av arrangementer og festivaler og liknende. I tillegg til 
sør-nord og nord-sør-deltakere, har vi også åtte sør- 
sør-deltakere, som har utvekslet mellom søsterorgani- 
sasjonene i Malawi, Mosambik og Brasil. 

Alt i alt utvekslet vi 20 unge musikere i 2017. 
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2.2 LOUD! JENTENES BANDLEIR
JM Norway ønsker å jobbe for et mer mangfoldig og 
likestilt musikkliv. Derfor arrangerer vi blant annet 
LOUD! Jentenes bandleir. I 2017 feiret vi femårsjubi-
leet for landets største rekrutteringsprosjekt for jenter. 
Det gjorde vi med flere deltakere enn noensinne, nye 
satsingsområder, og flere aktiviteter for musikkinteres-
serte jenter og transpersoner fra hele landet.

Sommerleiren ble for tredje året arrangert på Hauge-
tun folkehøgskole på Rolvsøy i Fredrikstad kommune. 
Gjennom to ukeslange overnattingsleire fikk delta-
kerne prøve alle instrumentene i et tradisjonelt band-
oppsett, de lærte å skrive sanger og fikk spille inn og 
opptre med sin selvskrevne låt ved leirens avslutning. 
Deltakerne hadde i tillegg workshops i blant annet 
sceneformidling, promotering, merchproduksjon og 
normkritikk. Felles for alle punkter på programmet er 
et fokus på mestring, samarbeid og musikkglede. Til 
LOUD kommer både deltakere som har spilt i mange 
år allerede, og deltakere som får sitt første møte med 
musikken. Hos oss får de lære av hverandre, og anled-
ning til å fokusere på samspill og låtskriving.
 
I 2017 utvidet vi LOUD med prosjektene elektroLOUD 
– et fire dagers kursopplegg med fokus på produk-
sjon og elektronisk musikk; Hvelvet Underground, 
helgeworkshops med praktisk innføring i musikkbran-
sjen; og LOUD For Flere, en satsning for å rekruttere 
mer mangfoldig og øke kunnskap om antidiskrimine-
ringsarbeid i prosjektet.

For å ivareta den internasjonale dimensjonen, har vi 
dessuten koordinert en frivilligutveksling med søster-
prosjekter i Sverige og på Island, og bidratt til å starte 
søsterleiren LOUD! Mocambique, som ble avholdt for 
første gang i oktober 2017. 

 

2.3 MUSIKKAKTIVITETER FOR UNGE 
ASYLSØKERE
I Norge er det dessverre mange barn og unge uten 
tilgang til et profesjonelt kulturtilbud. Dette forsøker 
JM Norway å gjøre noe med. Siden 2012 har vi ar-
rangert Musikkaktiviteter for Unge Asylsøkere (MUA) 
på norske asylmottak, for å gi unge asylsøkere noe å se 
fram til i det som tidvis kan være en vanskelig hver-
dag. MUA er bygget opp som et lavterskeltilbud, hvor 
deltakerne kan være med uavhengig av sine forkunn-
skaper om musikk eller dans. Samtidig vektlegges det 
at ungdommene med forkunnskap også skal ivaretas. 
Derfor ser vi alltid an gruppen og tilpasser oss etter 
deres behov og kompetanse. Verkstedene holdes av 
profesjonelle musikere, musikkterapeuter og amatør-
musikere fra lokalmiljøet. 

2017 var et år hvor dette prosjektet utviklet seg i stor 
grad. Basert på det høye antallet asylsøkere som an-
kom Norge i 2016, var det både økt fokus på feltet og 
flere tilgjengelige tilskuddsordninger enn noen gang. 
I 2017 fikk vi derfor mulighet til å nå over 250 barn 
på mottak med våre musikkverksteder. Vi var også 
tilstede og holdt verksted ved flere større arrangemen-
ter for asylsøkere. 

JM Norway utviklet dessuten et kompetansekurs med 
påfølgende praksis for unge musikere og musikklærere 
basert på vår egen MUA-metodikk. Dette ga oss mu-
lighet til å dele av vår egen erfaring og samtidig tilegne 
oss ny kunnskap på området. Gjennom prosjektet 
har vi samarbeidet med viktige organisasjoner innen 
sivilsamfunn og på kulturfeltet. 

Samtidig som vi har holdt et høyt aktivitetsnivå hele 
året, har perioden også vært preget av stor usikkerhet 
og mye endring på både det politiske og byråkratiske 
feltet. Asylstrømmen i 2017 var dramatisk mindre enn 
året før, og mange mottak ble lagt ned fortløpende og 
uten særlig forvarsel. Utfordringen har likevel gjort 
oss mer fleksible og gitt oss verdifull erfaring i det 

1: DET GJØRES KLART TIL KONSERT PÅ LOUD!
2: Ta Kagunda i brasil
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videre arbeidet med barn og unge på mottak. Vi har 
også blitt enda mer klar over hvor viktig det i frem-
tiden vil være å ikke bare jobbe på mottak, men også 
med midlertidig bosatte og permanent bosatte barn og 
unge – som kanskje har like stort behov for aktivitet 
og en meningsfull hverdag. Dette er en lærdom vi tar 
med oss inn i årene fremover, både i prosjektet MUA 
og i JM Norway sin øvrige aktivitet. 

2.4 PARKERT PIANO
Ettersom JM Norway er en del av et stort internasjo-
nalt nettverk, er det naturlig at vi henter inspirasjon 
utenfor egne landegrenser. I flere andre land har vi 
merket oss at det er en tradisjon for å plassere ut 
flygler og pianoer i offentlige rom – som jernbanesta-
sjoner og flyplasser. Vi fikk lyst til å prøve dette også 
her til lands, og med støtte fra Sparebankstiftelsen 
DNB kunne vi i 2016 utplassere 12 pianoer og flygler i 
offentlige rom over hele landet. I 2017 fortsatte små og 
store aktiviteter rundt om på alle disse instrumentene. 
I tillegg ble et piano midlertidig satt på DNT-hytta 

Gjendesheim, og ikke minst startet utlysningen av en 
ny runde av piano-parkering, som iverksettes i 2018.

2.5 BOOST-konferansen og JMI 
generalforsamling 
Et av de største prosjektene våre i 2017 var den 
internasjonale konferansen Boost: Technology and 
Equality in Music. Gjennom tre dager på Sentralen i 
Oslo samlet programmet innledere og publikum fra 
norsk og internasjonalt musikkliv, til innledninger, 
diskusjoner, konserter og praktiske workshops om 
hva som skjer på feltene teknologi, likestilling, musikk 
og skjæringspunktet mellom disse. Konferansen var 
også arena for en samling av unge arrangører fra hele 
Europa, som både fulgte Boost-programmet og et eget 
opplegg.

For delegater fra vårt internasjonale Jeunesses Musica-
les-nettverk ble de tre dagene i Oslo sentrum etterfulgt 
av den årlige generalforsamlingen til JMI på Voksen-
åsen hotell. 

2.6 UTVEKSLING AV MUSIKERE
Vi får svært mange henvendelser fra ungdommer som 
ønsker å skaffe seg erfaring fra kurs og prosjekter i 
utlandet. Per nå finnes få tilskuddsordninger for unge 
musikere som vil utenlands før de har etablert seg, 
ettersom de ikke kategoriseres som profesjonelle. 

JM Norway har i dag ikke midler til å tette dette hullet. 
Allikevel forsøker vi å dekke inn litt midler fra bunn-
linja vår, ettersom dette er viktig arbeid som ligger tett 
på vårt hovedformål. For en student som for eksempel 
ønsker seg til Tyskland på kammermusikk-workshop, 
kan en skarve tusenlapp utgjøre forskjellen på om hen 
velger å reise eller å bli hjemme. 

JM Norway rekrutterer norske deltakere til prosjekter 
i vårt internasjonale JMI-nettverk, som de presti-
sjetunge ungdomsensemblene World Youth Choir og 
JM Jazz World Orchestra. Vi rekrutterer også interna-
sjonale deltakere til norske arrangementer som Jazz 
Impro Norways sommerkurs. I 2017 sendte vi fire 
norske deltakere til JMIs lederutviklingsleir Cyprus in 
Action, der de utforsket tematikken “Music as a tool of 
empowerment” sammen med deltakere fra 12 euro-
peiske og arabiske land. 

3 STYRET OG RÅDET
I 2017 har det vært avholdt seks styremøter.

Styret i JM Norway har siden 20. april 2017 bestått av:
Arnfinn Bjerkestrand   - Styreleder 
Asta Iversen    - Nesteleder
Gard Hongslo                     - Styremedlem
Steffen Aagedal    - Styremedlem
Limita Lunde   - Styremedlem
Inger Stray Lien    - 1. vara
Henrik Hortemo  - 2. vara

4 ADMINISTRASJON og økonomi
JM Norway har to faste stillinger og flere prosjekt-
engasjement. Stillingene finansieres over drifsbudsjet-
tet, samt gjennom prosjektmidler. I tillegg ansetter vi 
unge praktikanter med bakgrunn fra kulturlivet for å 
hjelpe dem med overgangen fra studier til arbeidsliv. I 
2017 hadde vi totalt seks praktikanter, noen i kortere 
og andre i lengre perioder. Foruten å være en del av 
den daglige driften, deltar de på kurs og skaffer seg 
nødvendig arbeidserfaring gjennom prosjekt- og kom-
munikasjonsarbeid. 

Organisasjonen drives godt med en liten og fleksibel 
stab, og vi viser stadig at vi er i stand til å gjennomføre 
gode prosjekter innenfor moderate administrative 
rammer. På tross av en nøktern daglig drift , er akti- 
vitetsnivået vårt nå så høyt at det ikke står i forhold 
til vår grunnstønad. Vi ser et behov for å stabilisere 
organisasjonen og sikre grunnstaben, slik at vi kan 
jobbe langsiktig og sikre kvaliteten i arbeidet vårt. For 
vår framtidige drift er det derfor viktig med en økning 
i driftsbudsjettet, så vi kan sørge for at prosjektene 
våre fortsetter å holde et høyt nivå både kunstnerisk 
og faglig. 

JM Norway mottok i 2017 støtte fra blant annet Norsk 
kulturråd, Fredskorpset, LNU, Kulturkontakt Nord, 
Norsk musikkråd, Kulturetaten Oslo kommune, UDI, 
BufDir, UD, Musikkens studieforbund, Fredrikstad 
kommune, Østfold fylkeskommune, Finsk-norsk 
kulturinstitutt, Eckbos legat, Music Norway, Sveriges 
ambassad og Sparebankstiftelsen DNB. 

Regjeringen har formulert en målsetting om at vår 
bransje skal bruke mindre tid på søknader og rap-
porteringer og mer tid på aktivitet. Det ligger store 
administrative utfordringer i å stadig bruke tid på å 
skulle søke midler og rapportere til tilskuddsgivere. 
Økning i driftstilskudd vil frigjøre administrative res-
surser og gi oss muligheten til å fokusere på kvaliteten 
på arbeidet vårt. 

I tillegg til å søke om offentlige tilskudd, jobber JM 
Norway stadig for å ha en stor andel private støt- tegi-
vere. Dette har de siste årene gitt oss et større fag-
lig armslag. Vi opplever at organisasjonen blir mer 
dynamisk og får bedre måloppnåelse når vi har en god 
balanse mellom private og offentlige støttespillere. 

Rådet er JM Norways øverste organ og består av 16 
rådsmedlemmer, herav 7 kvinner og 9 menn. I tillegg 
til rådet, deltar også styret og staben på rådsmøtene. 
De har talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
Rådet møtes hvert år til generalforsamling. Ut over sin 
formelle rolle, er rådet også en kreativ og faglig støt-
tespiller for styret og staben. 

Siden 2016 har vi holdt til i et av Oslos nye kulturhus, 
Sentralen, i Øvre Slottsgate 3. Her er vi samlokalisert 
med flere aktive kulturprodusenter, som har bidratt til 
nye samarbeid. Vi har også tilgang til flotte produk-
sjonslokaler på huset, og har mulighet for å kjøre faste 

JM Norways råd 2017
Karsten Landrø, Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Torbjørn Heimann Vallum, Norske konsertarrangører
Turid Kristensen, Institutt for Musikkvitenskap, UiO
Mathias Iversen, Rikskonsertene
Ragnhild Menes, Kongsberg Jazzfestival
Hilde Vedvik Thomassen, LNU
Lars Emil Johannessen, Norsk kulturskoleråd
Einar Idsøe Eidsvåg, Music Norway
Sarah Ramin Osmundsen, Utøvende musiker
Dag Gjestland, tidligere UiO
Trond Enger, Venstre
Solveig Riiser, Den Norske Opera
Stein Bjelland, Great Moments
Nosizwe Lise Baqwa, Utøvende musiker
Lousie Prestegård, Mini-Øya
Jan Sverre Knudsen, HiOA

1: TA KAGUNDa

2: FREMTIDIGE TALENTER 
PRØVER SEG PÅ pARKERT 
PIANO 
3:.KONSERT PÅ LOUD!
4: iVRIgE DELTAkere på  
MUSIkKVERKSTED for 
unge asylsøkere
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produksjoner lett tilgjengelig for publikum. 

JM Norway er en IA-bedrift. I et ønske om å holde 
sykefraværet nede, bidra til et aktivt arbeidsliv og et 
sunt arbeidsmiljø, har det i 2017 vært videreført flere 
tiltak fra året før. Vi har fortsatt investeringen i tilret-
telagt kontorutstyr og arbeider også for å ha en aktiv 
hverdag, blant annet gjennom ukentlig kontoryoga for 
alle ansatte. 

5 ORGANISASJON OG NETTVERK
JM Norway er en nettverksorganisasjon, og sam-
arbeider med svært mange aktører både nasjonalt 
og internasjonalt. Vi er aktive i Jeunesses Musicales 
International, som består av over 50 søsterorganisasjo-
ner fra hele verden. Vår aktivitet i dette nettverket er 
både av faglig og politisk art, og omfatter deltakelse i 
arbeidsgrupper og komiteer, én representant i JMI sitt 
styre, samt deltakelse i og rekruttering til internasjo-
nale prosjekter. 

Nordiske samarbeid går også ut over JMI-nettverket, 
da tilfanget av prosjektpartnere er større. Et eksempel 
på dette er Foreningen Orkester Norden, hvor JM 
Norway er én av stifterne av orkesteret. I 2017 utvi-
det vi utvekslingen med LOUD sitt søsterprosjekt på 
Island til også å inkludere den svenske leiren Popkollo.
  
JM Norway samarbeider med mange norske institu-
sjoner og organisasjoner som jobber med musikk for 
barn og unge. Mange av våre prosjekter tar form som 
samarbeid med andre organisasjoner, og JM Norway 
fungerer også som et bindeledd mellom norske og 
internasjonale aktører. Kulturtanken (tidligere Riks-
konsertene) har lenge representert JM Norway i JMIs 
Young Audiences-komité, og i 2017 inngikk vi også 
samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune som 
ønsker å bidra inn i dette nettverket. 

Vi rekrutterer deltakere og tilbyr praksismulighe-
ter til studenter fra mange av landets høyskoler og 
universiteter, som Norges musikkhøgskole, Institutt 
for musikkvitenskap ved UiO og Westerdals. Gjen-
nom prosjektet MUA har vi tette bånd til fagmiljøet 

for musikkterapi ved NMH. Vi meldte oss i 2017 inn 
i Mangfoldsnettverket, og er også med i det nasjonale 
nettverket med fokus på et mer mangfoldig musikkliv, 
Balansekunst. I den anledning ble vi invitert til å pre-
sentere prosjektet elektroLOUD på den årlige Balan-
sekunstkonferansen, som ble avholdt i Kristiansand i 
november 2017.

Ved utgangen av året, har JM Norway følgende verv i 
vårt internasjonale nettverk:

6 INFORMASJON
JM Norway ønsker at flest mulig unge mennesker og 
potensielle samarbeidspartnere kjenner til organisasjo-
nen og de mulighetene vi tilbyr. 

Dette arbeidet har vi prioritert høyt i 2017, blant annet 
ved å lansere våre flotte nye nettsider www.jmn.no hvor 
vi har oppdatert informasjon om alle våre prosjekter, 
og kontinuerlig deler nyheter og utlysninger fra vårt 
internasjonale nettverk. Vi har også laget nye nettsi-
der for prosjektene Parkert Piano og LOUD! Jentenes 
bandleir.

I tillegg bruker vi sosiale medier og tilstedeværelse på 
relevante arrangementer aktivt til å synliggjøre våre 
prosjekter. Sosiale medier er en viktig kanal for å nå 
nye grupper, og for å gi et uformelt innblikk i aktivi-
tetene våre. En viktig del av informasjonsarbeidet vårt 
er at deltakerne våre involveres aktivt i utformingen 
av innholdet på nett og i sosiale medier. Dette gir 
informasjonsarbeidet vårt muligheter for personlige 
vinklinger, og deltakerne våre får erfaring med kom-
munikasjonsarbeid. 

JMI Board - Sofie Søndervik Sæther
JMI Foundation Council - Ingunn Sand
JMI - Jazz Committee - Ingunn Sand
JMI- Young Audiences Committee - Morten 
Brenne (i samarbeid m. Kulturtanken)

1: SPENTE DELTAKERE PÅ MUSIKKVERKSTED FOR UNGE 
ASYLSØKERE
2: 9 grader nord konsert på bOOST
3: LIVE-KARAOKE PÅ VERDENS KULESTE DAG
4: MOVE-DELTAKERE PÅ KOLLENSVEVET
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7 VEIEN VIDERE
JM Norway går inn i 2018 med en ny treårig strategi som 
leder oss fram mot vårt 50-årsjubileum i 2020. Vi jobber 
målrettet for å utvikle organisasjonen og våre prosjekter, og 
for å styrke vår synlighet og tydelighet. JM Norway vil stå 
på for å gi ungdom muligheter til å delta i et internasjonalt 
musikkliv, og for å skape et mer inkluderende musikkliv 
her hjemme. Vårt overordnede mål er å gi ungdom arenaer 
for å utvikle seg og skape gjennom musikk i et globalt sam-
funnsperspektiv.

I 2018 vil vi jobbe videre med våre eksisterende prosjek-
ter. Vi gleder oss til å bli kjent med nye prosjektdeltakere, 
arrangere musikkaktiviteter for flere, og bidra i nye samar-
beid både nasjonalt og internasjonalt. Utover eksisterende 
prosjekter, rommer året flere spennende nye tiltak: 

I 2018 starter arbeidet med It takes a village - musikkverk-
steder for flere. Vi er mange aktører som de senere år har 
jobbet med aktiviteter i asylmottak og med mangfold- og 
inkluderingsarbeid. Fokus skifter nå i stor grad fra motta-
kene til kommunene der flyktninger bosettes. For at vi skal 
lykkes, må vi jobbe sammen. It takes a village! I samarbeid 
med Norsk kulturskoleråd, lokale kulturskoler, kulturak-
tører og frivillighet skaper vi meningsfulle møteplasser for 
ungdom gjennom musikkaktiviteter. Piloten starter i Oslo 
og på Hamarøy.

I samarbeid med DNB Sparebankstiftelsen deler vi ut seks 
nye Parkerte Pianoer til Bergen og Stavanger lufthavn, det 
spektakulære Stormen kulturhus i Bodø, i Førdehuset, på 
havneterminalen i Tromsø og på det yrende Aktivitetshuset 
K1 på Tøyen i Oslo. I tillegg trapper vi opp aktiviteten på 
alle landets Parkerte Pianoer med både konserter og inn-
hold i sosiale medier.

JM Norway vil ta det beste fra våre to viktige prosjekter 
MUA og den internasjonale folkemusikkleiren Ethno til ett 
samlende musikalsk prosjekt, der unge musikere på et høyt 
kunstnerisk nivå møtes for å utveksle og utvikle sin tradi-
sjonsmusikk: Folkcamp 2018. Her vil vi invitere både unge 
norske folkemusikere, og de mest engasjerte musikerne 
vi har møtt gjennom workshops for asylsøkere og bosatte 
til en intens uke med innøving, samspill og samhold, som 
munner ut i konserter der det norske publikum får oppleve 

nye sider ved både norsk og utenlandsk tradisjonsmusikk.

Musikkonkurransen og festivalen Imagine gjenoppstår 
til høsten i Norge i regi av Vestfold fylkeskommune, slik 
at norske ungdommer igjen får mulighet til å delta i den 
internasjonale finalen. 

Vi starter i 2018 arbeidet med et MOVE alumni der tidli-
gere deltakere kan holde kontakten, dele sine erfaringer fra 
utvekslingen, utvikle seg videre som ledere og dele prosjek-
ter i et globalt nettverk.  

Vi gleder oss! 
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