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1 INNLEDNING
JM Norway (JMN) er den norske avdelingen til 
Jeunesses Musicales International (JMI), verdens 
største nettverksorganisasjon med fokus på musikk, 
barn og unge. Som prosjektorganisasjon arbeider vi 
med å produsere meningsfulle musikkaktiviteter for 
den yngre 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 vi-
ser hvor stort behovet er for arbeidet vårt. Siden 2007 
har omsetningen mer enn tidoblet seg. I 2016 hadde 
JM Norway over fire årsverk i drift, omsatte for mer 
enn 8 millioner kroner og var involvert i en rekke
musikkarrangementer 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 2016. 

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 folkehøskole 
og FARK (festival- og arrangementskontoret i Trond-
heim). Prosjektet er støttet av Fredskorpset og gikk i 
2016 inn i sin femte runde med utvekslinger.

I Norge har fire deltakere utvekslet gjennom 
Trøndertun 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 musikkunder-
visning til medelevene sine, og gjennomført worksho-
per og samlinger i barnehager og på skoler, hvor de 
har fortalt om sin musikalske og kulturelle bakgrunn. 
Samtlige av deltakerne tok dessuten del i ulike band-
prosjekter og organiserte konserter, innspillinger og 
musikkvideoinnspillinger. Mot slutten av oppholdet 
var jentene i prosjektet instruktører på LOUD-leir (se 
pkt. 2.2) og guttene spilte for kongefamilien under 
signingsjubileet i juni.

Av norske deltakere hadde vi fire utplassert i Malawi, 
to i Mosambik og to i Brasil. De kom hjem sommeren 
2016 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 2016.
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2.2 LOUD! JENTENES BANDLEIR
Norge rangeres som et av verdens beste land å bo i, 
også når det kommer til likestilling. Dessverre går 
ikke utviklingen like raskt i alle bransjer, og musikk-
bransjen er beklageligvis en av disse. Hvordan 
rekrutterer vi flere jenter til den rytmiske musikken? 
Hva kan vi gjøre for å endre mønstrene og strukturene 
som skaper kjønnsubalansen i musikklivet?

JM Norway tror på verdien av praktisk likestillingsar-
beid, konkrete tiltak, kartlegging, rekruttering, men-
torordninger, bevisstgjøring, kursing og forenkling av 
regelverk. Endring krever både vilje og handling. 

Et av tiltakene vi har igangsatt for å få bukt med 
ubalansen, er prosjektet LOUD! Jentenes bandleir. 
LOUD er et samarbeid mellom JM Norway og AKKS, 
som i 2016 har blitt arrangert i fire år. Hensikten med 
bandleiren er å skape trygge rammer for læring, der 
jenter får anledning til å jobbe med alle aspekter ved 
det å være musiker. Det være seg å spille et instrument 
eller å jobbe med de tekniske sidene av musikken. Vi 
håper leiren kan bidra til å legge et godt grunnlag for 
en bedre kjønnsbalanse i norsk musikkliv.

I 2016 arrangerte vi to sommerleire, hver med 30 del-
takerplasser og ca 5 frivillige. I tillegg arrangerte vi et 
eget helgekurs for ledere i mars. Gjennom å tilretteleg-
ge for opplæring og kompetansebygging, har vi bidratt 
til at flere avdelinger hos vår samarbeidspartner AKKS 
har arrangert mindre LOUD-prosjekter rundt om i 
landet. For å ivareta den internasjonale dimensjonen, 
har vi hatt frivillige fra Malawi og Mosambik gjennom 
MOVE-prosjektet. Vi har også startet utveksling av 
ledere med søsterleiren på Island; Stelpur Rokka.

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. Sammen med barna lekes 
det med ukulele, djembe, eventyr, rap og allsang. 

I løpet av 2016 har vi arrangert 7 helger med MUA, i 
tillegg til én lengre sommerleir ved Langsete mottak 
for mindreårige asylsøkere. Alt i alt har 8 verkstedhol-
dere og 2 assistenter har vært involvert. Hovedfokuset  
har vært på aldersgruppen 10-20 år. Aktivitetene har 
foregått på kulturskolen i Hemsedal og Gol, i tillegg til 
Sentralen i Oslo.

Mange enslige mindreårige flyktninger sliter med 
traumer. På grunn av dette kan noen av dem ha pro-
blemer med å delta på MUA på lik linje med de andre 
fra mottakene. Enkelte har opplevd avslag på søknader 
eller bærer på tunge opplevelser fra et liv på flukt. I 
disse tilfellene har instruktørene besøkt mottakene på 
kveldstid og forsøkt å gi et musikalsk tilbud tilpasset 
barnas behov. Her har det vært sentralt at MUA har 
jobbet på mottakene tidligere, og derfor har kjennskap 
til de ansatte og en del av deltakerne fra før.

1: ASPIRERENDE DJ-er i fri utfoldelse på LOUD!
2: i mosambik har move-deltakerne startet bandet 
“the divas”.
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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. Planen ble satt ut i livet i 2015, etter at 
sparebankstiftelsen DNB valgte å støtte prosjektet. 

I 2016 har vi hatt totalt 13 flygler og pianoer spredt 
utover det ganske land. Instrumentene skal være 
tilgjengelige for tilfeldige forbipasserende, i tillegg til å 
fungere som visningsarena for unge musikanter.

For å sikre faglig tyngde i prosjektet, har vi nedsatt et 
faglig råd. Til sammen har de et bredt nettverk og god 
kunnskap om pianomusikk i Norge. Rådet har bestått 
av komponist og arrangør Erlend Skomsvoll, pianist 
Maren Selvaag, og Peter Tornquist, som er rektor ved 
NMH. Tornquist har senere har blitt erstattet av Gun-
nar Flagstad, lederen for tangentseksjonen.

Flerfoldige aktiviteter har funnet sted ved 
instrumentene i året som har gått. Blant annet har det 
blitt arrangert såkalte pianomøter, der unge talenter 
får muligheten til å møte en profesjonell pianist. Blant 
pianistene som har deltatt på dette, finner man for 
eksempel Wolfgang Plagge, Eyolf Dale, Gudrun 
Klakegg, Håvard Gimse og Trond Nagell Dahl. 

De parkerte pianoene har også blitt brukt til konserter 
i samarbeid med lokale kulturskoler og kor. Tidvis har 
det hendt at forbipasserende turnerende ensembler 
eller kjente utenlandske musikere, har dratt fram 
instrumentene sine og spilt spontankonserter for 
ventende reisende ved flyglene på Oslo og Værnes 
Lufthavn.

2.5 JAZZKURS I SØGNE
Hvert år inviterer JM Norway unge jazzmusikere fra 
hele verden til å delta på én av de mest anerkjente 
jazzcampene i landet: Sommerkurs i jazzimproviasjon 

1: LOUD-deltakere på  
Mini-øya. 
2: TO små FARGEklatter               
VED ET AV VÅRE 
PARkERTE PIANOER. 
3: KONsert på Loud.
4: iVRIgE DELTAkere på  
MUSIkKAKTIVITETER for 
unge asylsøkere.
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i Søgne. På kurset får deltakerne undervisning i 
ensemblespill, hovedinstrument, harmonilære, gehør-
trening og improvisasjon. I tillegg får de spilt konser-
ter og deltatt i jamsessions om kveldene. 

I 2016 ble kurset holdt av 10 instruktører med ansvar 
for 68 deltakere. Ut over deltakerne fra Norge, var det i 
år også 3 deltakere fra Sør-Afrika, hvis reise ble finan-
siert ved hjelp av midler fra UD, Den Norske Ambas-
saden i Sør-Afrika og JM Norway. Det var dessuten 
flere deltakere fra Latvia, Tsjekkia og Canada. Den 
økende interessen fra utlandet, viser at kurset er i ferd 
med å få et internasjonalt kvalitetsstempel. 

2.6 ØVRige prosjekter

Åpningshelg på sentralen
Under åpningshelgen til Sentralen, bidro vi med 
tre forskjellige produksjoner: Mens den islandske 
beatbox-mesteren Beatur holdt kurs i grunnleggende 
beatboxing, arrangerte LOUD en DJ-workshop i sam-
arbeid med Oh Mama! Crew. Der fikk gutter og jenter 
prøve seg bak DJ-spakene, mens barn i alle aldre slo 
seg løs på dansegulvet i Hvelvet. I Forstanderskapssa-
len ble det arrangert Live Karaoke for Kids. Barna fikk 
tilgang til en backstage proppet med kostymer, sminke 
og snacks. Bandet Dance Floor Magnetz akkompag-
nerte barna, som fikk muligheten til å synge sine 
versjoner av kjente låter. Arrangementet ble gjennom-
ført til stormende jubel både fra barna som opptrådte 
og publikummet som så på. Til gjennomføringen fikk 
vi hjelp av tidligere MOVE-deltakere som jobbet som 
frivillige. 

Ta Kagunda på Verdens Kuleste dag
Verdens Kuleste Dag er Sparebankstiftelsen DNBs 
årlige aktivitetsdag for barn. I 2016 var JMN til stede 
med initiativet Ta Kagunda, som betyr “slå det” på 
chichewa, nasjonalspråket i Malawi. Initiativet ble 
startet opp av Karoline Kaarbø Asskildt og Eduardo 
H. S. Tubaldini, to tidligere MOVE-deltakere som 
var der på utveksling. Hensikten med prosjektet er 
å utfordre kjønnsroller og stereotypier knyttet til 
musikkutøvelse i Malawi, gjennom å involvere jenter 
i tromme- og perkusjonsspill. Den manglende tilgan-
gen på instrumenter, gjorde at de begynte å lage sine 
egne instrumenter. På Verdens Kuleste Dag fikk barn 
muligheten til å oppleve dette prosjektet gjennom å 
lage og spille på sine egne perkusjonsinstrumenter, i 
tillegg til å teste musikkinstrumenter fra forskjellige 
land i verden.  

2.7 UTVEKSLING AV MUSIKERE
Vi får enormt mange henvendelser fra ungdommer 
som ønsker å skaffe seg erfaring fra kurs og prosjekter 
i utlandet. Per nå finnes ikke noe reelt tilbud for unge 
musikere som vil utenlands før de har etablert seg, et-
tersom 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 vi synes det er et viktig tiltak. 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.

Nordisk utveksling
I 2016 har vi for første gang hatt lederutveksling mel-
lom LOUD og søsterorganisasjonen Stelpur Rokka på 
Island. Tre ledere og frivillige fra LOUD fikk reise til 
Island og arbeide på en av leirene arrangert av Stelpur 
Rokka. Vi hadde også tre representanter fra den 
islandske organisasjonen på LOUD. Utvekslingspro-
grammet skal gjøre det mulig å dele kompetanse og 
erfaringer på tvers av leirene, for enda bedre å kunne 
skape et trygt og inspirerende læringsmiljø for unge, 
musikkinteresserte jenter.

JM Jazz World Orchestra
Hvert år samler JMI flere av de fremste unge jazztalen-
tene i verden til storbandet JM Jazz World Orchestra. 
De unge musikerne får muligheten til å være med på 
en workshop holdt av verdenskjente bandledere, med 
påfølgene opptredener på store jazzfestivaler i de nær-
liggende landene. Vi var i 2016 med på å muliggjøre 
deltakelsen til en ung norsk trompetist, som var
én av nitten håndplukkede musikere fra fjorten 
forskjellige land. Gjennom prosjektet får de unge 
deltakerne en forsmak på hvordan det er å arbeide 
som musiker, i tillegg til å bygge relasjoner til andre 
aspirerende musikere i det europeiske jazzmiljøet.
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3 STYRET OG RÅDET
I 2016 har det vært avholdt seks styremøter. 

Styret i JM Norway har siden 26. mai 2016 bestått av:

Arnfinn Bjerkestrand   - Styreleder 
Bente Aster    - Nesteleder
Henrik Halvorsen Hortemo  - Styremedlem
Limita Lunde    - Styremedlem
Steffen Aagedal   - Styremedlem
Inger Stray Lien    - 1. vara
Harald Nissen    - 2. vara

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 
støttespiller for styret og staben. På rådsmøtet i 2016 
ble det tatt til orde for å se nærmere på organisasjons-
modellen, med tanke på å skape en effektiv organisa-
sjonsstruktur som legger til rette for godt samarbeid 
mellom råd, styre og stab.
 

4 ADMINISTRASJON og økonomi

ADMINISTRASJON:
Organisasjonen består av to faste stillinger og flere 
prosjektengasjement. Stillingene finansieres over 
driftsbudsjettet samt gjennom prosjektmidler. 

JM Norway drives godt med en liten og fleksibel stab 
med lave driftskostnader og et høyt aktivitetsnivå. Vi 
ser et behov for å stabilisere organisasjonen og sikre 

JM Norways råd 2016
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

4 ADMINISTRASJON OG ØKONOMI
JM Norway har to faste stillinger og flere prosjekt-
engasjement. Stillingene finansieres over driftsbudsjet-
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 2016 hadde vi totalt fire praktikanter, hver av dem i 
et 6 måneders engasjement. Foruten å være en del av 
den daglige driften, deltar de på kurs, og skaffer seg 
nødvendig arbeidserfaring gjennom bruk av prosjekt- 
og kommunikasjonsverktøy. 

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 driftbudsjettet, så vi kan sørge for at prosjektene våre 
fortsetter å holde et høyt nivå, både kunstnerisk og 
faglig.

Regjeringen ytret i fjor et ønske om at vår bransje 
skal bruke mindre tid på søknader og rapporteringer 
og mer tid på aktivitet. Den 18. oktober hadde vi en 
kommentar på trykk i Klassekampen, hvor vi valgte å 
peke på én av de største utfordringene til små kultur-
organisasjoner. For oss ligger det nemlig store admi-
nistrative utfordringer i å stadig bruke tid på å skulle 
søke, omsøke og rapportere til tilskuddsgivere. Øking i 
driftstilskudd vil frigjøre administrative ressurser 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-
tegivere. Dette har de siste årene gitt oss et større 
faglig armslag. Vi opplever at organisasjonen blir mer 
dynamisk og får bedre måloppnåelse når vi har en god 
balanse mellom private og offentlige støttespillere. 

1-4: Prosjektet “TA KAGUNDA” på verdens kuleste 

dag. Bilde 2 & 4 er tatt av Sverre Chr. JArilD.
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I 2016 fikk vi kontorer 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 produksjons-
lokaler på huset, og har mulighet for å kjøre faste 
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 2016 vært videreført flere tiltak fra 
året før. Vi har fortsatt investeringen i tilrettelagt kontor-
utstyr og arbeider også for å ha en aktiv hverdag, blant 
annet gjennom ukentlig kontoryoga for alle ansatte. 

5 ORGANISASJON OG NETTVERK
JM Norway er aktive i Jeunesses Musicales International. 
Nettverket består av over 50 søsterorganisasjoner fra hele 
verden. Vår aktivitet i dette nettverket er både av faglig og 
politisk art, og omfatter deltakelse i arbeidsgrupper, én 
representant i JMI sitt styre, samt deltakelse i og rekrut-
tering til internasjonale prosjekter.

Nordiske samarbeid går ofte 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 2016 gikk vi også mer 
aktivt inn i den internasjonale paraplyen Girls Rock 
Camp Alliance. Vi deltok på deres årlige konferanse i 
USA i mars, og det var gjennom dette nettverket vi startet 
samarbeidet med den islandske leiren Stelpur Rokka.

JM Norway samarbeider også med flere norske institusjo-
ner og organisasjoner som jobber med musikk for barn 
og unge. På nasjonalt nivå har vi lagt vekt på samarbeid 
med andre organisasjoner gjennom prosjektene vi jobber 
med. JM Norway er også med i et nasjonalt nettverk med 
fokus på et mer mangfoldig musikkliv, Balansekunst. 

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

JMI Board, Sofie Søndervik Sæther
JMI Foundation, Ingunn Sand
JMI Jazz Committee, Ingunn Sand
JMI Young Audiences Committee, Scott Rodgers 
(i samarbeid med Kulturtanken)
Foreningen Orkester Norden, Ingunn Sand

6 INFORMASJON
JM Norway ønsker at flest mulig unge mennesker og 
potensielle samarbeidspartnere kjenner til organisasjo-
nen og de mulighetene vi tilbyr. Vi bruker egen nettside, 
sosiale medier og tilstedeværelse på relevante arrange-
menter aktivt til å synliggjøre våre prosjekter. Vi utnytter 
sosiale medier for å nå nye grupper, og for å gi et uformelt 
innblikk i aktivitetene 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 kommunikasjonsarbeid. 

JM Norway bidrar til å sette verdien av kulturliv for barn 
og unge på agendaen, gjennom omtale av våre prosjekter i 
aviser, nettmedier, tv og radio, både nasjonalt og lokalt. 
I 2016 hadde vi to kronikker på trykk, og over hundre 
store og små saker i lokale og nasjonale medier.
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7 VEIEN VIDERE
Vi kommer i 2017, som i 2016, til å jobbe videre med våre 
eksisterende prosjekter. Vi gleder oss til å bli kjent med 
nye prosjektdeltakere, arrangere flere musikkaktiviteter 
for unge asylsøkere og fortsette å skape musikalske puste-
rom med de parkerte pianoene våre. Vi ser også fram til 
å bidra i nye prosjekter og samarbeid, både nasjonalt og 
internasjonalt. Ut over eksisterende prosjekter, rommer 
året flere spennende tiltak:

I juni 2017 er vi vertskap for den årlige JMI-konferansen, 
som har fått tittelen Boost - technology and equality in 
music. Konferansen fokuserer på teknologi og likestilling 
i musikken, og retter seg mot arrangører av barne- og 
ungdomskultur fra Norge og resten av verden. Vi kom-
mer også til å lansere konseptet elektroLOUD, en egen del 
av LOUD-bandleiren med fokus på musikkproduksjon 
og elektronisk musikk. Et av målene for elektroLOUD er 
å tilgjengeliggjøre teknologi for nye, underrepresenterte 
grupper og på sikt bidra til større mangfold innen elektro-
nisk musikk. 2017 blir også året vi utvider vår nordiske le-
derutveksling gjennom LOUD til også å inkludere Sverige. 
Dette i samarbeid med svenske Popkollo. 

Vi kommer til å fortsette arbeidet med videreutviklingen 
av MUA gjennom å arrangere enda flere aktiviteter i den 
kommende tida. Vi vil også jobbe med å kurse musikere 
og frivillige i hvordan man jobber med musikkprosjekter 
rettet mot unge asylsøkere.

Vi gleder oss!

et lite utvalg fra jm norways instagramprofil. 


