
Innledning
JM Norway er den norske seksjonen av Jeunesses 
Musicales International (JMI) – verdens største inter-
nasjonale nettverk for musikk og ungdom. JM Norway 
har siden 1970 arbeidet for at barn og ungdom i Norge 
skal få tilgang til et internasjonalt musikkliv, som den 
eneste norske organisasjonen som spesialiserer seg på 
internasjonal musikkutveksling for unge. Gjennom å 
bidra til ungdommers deltakelse i prosjekter i inn- og 
utland, vil vi gi dem arenaer for å utvikle seg og oppar-
beide viktige erfaringer for sine framtidige karrierer. Vi 
ønsker å bidra til engasjement, musikkglede og global 
kulturforståelse. 
          I 2020 markerer JM Norway sitt 50-årsjubileum. 
Vi er en organisasjon i sterk vekst; siden 2007 har 
organisasjonen økt omsetningen med ca 1800%. 
I 2018 har JMN 3,5 årsverk, omsetter for ca 10 
millioner kroner og er involvert i en lang rekke 
musikkarrangementer for og med barn og unge i 
Norge. I tillegg utveksler vi årlig mellom 100 og 150 
unge musikere og arrangører, både i egne prosjekter og 
i samarbeid med andre organisasjoner. 

MISJON
JM Norways misjon er å gi ungdom arenaer for å 
utvikle seg og skape gjennom musikk i et globalt 
samfunnsperspektiv. Dette beskriver det overordnede 
formålet for vårt arbeid, som vi vil realisere gjennom 
blant annet å:

 Skape internasjonale musikkprosjekter for unge 
 Være et viktig og naturlig bindeledd mellom norske 

og internasjonale aktører i kulturfeltet
 Bidra til ungdomsmedvirkning, kompetansebygging 

og entreprenørskap

VISJON
Vi jobber under visjonen ”Making a difference 
through music”. Visjonen uttrykker at vi ser musikk 
i sammenheng med samfunnsmessig og personlig 
utvikling for barn og unge. Musikalsk utfoldelse 
har en egenverdi, men i tillegg ser vi at samspill 
og samarbeid i musikken kan gi nye perspektiver, 
skape endring og knytte verdifulle forbindelser 
mellom mennesker og kulturer. Det var med dette 
formålet Jeunesses Musicales International ble 
stiftet i 1945. Gjennom å dele samme visjon som vår 
internasjonale moderorganisasjon, knytter vi oss opp 
til det internasjonale nettverket og til organisasjonens 
historiske utgangspunkt.

MÅLGRUPPE
JM Norways hovedmålgruppe er musikere og 
musikkinteresserte mellom 15 og 25 år – unge 
mennesker mellom utdannelse og yrkesliv. Blant dem er 
både unge utøvende musikere på vei ut i en profesjonell 
karriere, og ungdom som ønsker å jobbe i musikklivet 
på andre måter: som arrangører, kulturarbeidere, 
sosiale entrepenører osv. JMs prosjekter omfatter 
fremstående internasjonale ensembler og arenaer med 
kunstneriske ambisjoner på aller høyeste nivå, samtidig 
som andre prosjekter har en sterkere sosial profil og 
befinner seg i randsonen mot frivillighet, oppvekst 
og grasrotbevegelse. JM Norway ønsker å gi sin 
målgruppe mulighet til å utvikle seg og bidra innen hele 
spekteret av virkeområder knyttet til musikk, med de 
forutsetninger og ønsker de selv bærer med seg. Også 
yngre barn inkluderes i flere av JM Norways tiltak.

PROgramVIRKSOMHET
JM Norways virksomhet består av en portefølje 
av programmer som på ulike måter gir ungdom 
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1: musikkterapeut sofie mortvedt spiller sammen beboere ved hemsedal statlige 
mottak, ifm. prosjektet “MUA”. 2: et ekte band må selvfølgelig ha bandbildet! Det 
gjelder også “blank danger” som ble dannet på loud sommerleir.

våre Verdier:

Inkluderende
JN Norway gir ungdom tilgang til interkulturelle og 
internasjonale musikkerfaringer. Våre prosjekter 
inkluderer musikalske uttrykk, tradisjoner og unge 
musikere fra hele verden, med gjensidig utveksling 
og inkludering som bærende prinsipp. JM Norway 
jobber også for å gi alle norske ungdommer tilgang til 
musikalsk utfoldelse, uavhengig av sosioøkonomisk 
eller kulturell bakgrunn, kjønn eller legning. 

Samfunnsengasjert
JM Norway ser musikk i et globalt 
samfunnsperspektiv og anerkjenner kulturmøter 
som arenaer for holdningsskapende arbeid. Alle JM 
Norways prosjekter har en sosial dimensjon og en 
målsetning om å skape personlig og samfunnsmessig 
utvikling. Dette perspektivet springer tilbake til 
Jeunesses Musicales Internationals opprinnelige 
formål om å bygge broer på tvers av landegrenser.

Nyskapende
JM Norway ønsker å gi ungdom muligheter til 
å frigjøre sin skaperkraft. I kulturmøter oppstår 
friksjon og energi som gir innovasjon og nyskaping. 
JM Norway vil være nyskapende også i utviklingen 
av vår egen virksomhet. Organisasjonen skal 
være preget av nysgjerrighet, åpenhet og ha god 
kompetanse på idéutvikling og prosessledelse. JM 
Norway skaper prosjekter i samarbeid med en lang 
rekke aktører, og må gjennom kontinuerlig strategisk 
utvikling sikre at vår portefølje stadig er relevant i 
våre nettverk. 

muligheter til å ”make a difference through music”. 
Vi definerer oss som en prosjektorganisasjon, og 
programporteføljen omfatter både prosjekter vi selv 
produserer og prosjekter der vi er involvert som 
partner eller støttespiller. Organisasjonens bemanning, 
aktivitet og omsetning følger i stor grad prosjektene, 
og vår drift planlegges rundt prosjektenes planlegging 
og gjennomføring. Denne driftsmodellen medfører at 
vi er en dynamisk stab, der nesten alle ressurser går til 
å produsere innhold og program. Minimale ressurser 
disponeres til generell drift.
          Flere av JM Norways prosjekter har eksistert 
i en årrekke og er godt etablert både nasjonalt og 
internasjonalt, andre produksjoner og arrangementer 
er enkeltstående. Programporteføljen utvikles 
kontinuerlig, både ved nyskaping og ved at eksisterende 
prosjekter videreutvikles og ekspanderes.
Blant prosjektene som utgjør JM Norways 
programportefølje, kan nevnes:
    MOVE: utvekslingsprosjekt for unge musikere 
mellom Norge, Brasil, Mosambik og Malawi gjennom 
Fredskorpset

    LOUD! – jentenes bandleir
    MUA – Musikkverksted for unge asylsøkere
    Parkert Piano - piano i offentlig rom for 
allmennheten og for å skape en ny arena for unge 
musikere.
    Ethno Norway– folke/verdensmusikkleir for unge 
musikere fra hele verden
    IMAGINE – Internasjonal musikkonkurranse for      
unge band og musikere 
    Internasjonale prosjekter og ensembler som World 
Youth Choir, World Jazz Orchestra etc

overordnede mål 2018-2020
Overordnet mål for inneværende strategiperiode er å 
styrke JM Norways synlighet og tydelighet som en unik 
og viktig kulturaktør.
          I inneværende strategiperiode er et overordnet 
mål å styrke vår synlighet og tydelighet utad. JM 
Norway har en unik posisjon som den eneste 
organisasjonen som spesialiserer seg på internasjonal 
musikkutveksling for unge. Organisasjonen har vært 
etablert i Norge siden 1970, og samarbeidet med et 

          JM Norway har en unik posisjon som den eneste 
organisasjonen som spesialiserer seg på internasjonal 
musikkutveksling for unge. Organisasjonen har vært 
etablert i Norge siden 1970, og samarbeidet med et 
bredt spekter av norske og internasjonale kulturaktører.



bredt spekter av norske og internasjonale kulturaktører.
          JM Norways prosjekter, som LOUD! og MOVE 
er godt etablerte og kjent for mange, og har et solid og 
godt omdømme. Vi erfarer imidlertid at JM Norway 
som organisasjon i noe mindre grad er kjent for folk i 
bransje og målgruppe, og vi ser et behov for å framstå 
tydeligere med vårt formål og vår prosjektportefølje.
Gjennom dette fokuset ønsker vi å tydeliggjøre hva 
som er unikt ved JM Norway som kulturaktør, hva 
som kjennetegner oss og skiller oss fra andre aktører 
i feltet. Dette er den overordnede ambisjonen for 
strategiperioden 2018-2020, opp mot organisasjonens 
50-årsjubileum i 2020. I tillegg har vi definert syv 
resultatmål for samme periode.

STRATEGIOMRÅDER 
Strategien er delt inn i fire områder med underliggende 
delmål. Delmålene danner rammeverket for 
handlingsplanen, der de er operasjonalisert ut i 
konkrete tiltak og tidsfestet.

 
1. Utvikle programporteføljen
•  Utvikle eksisterende portefølje i en retning s 
    om tydeliggjør vår profil
•  Utvikle nye prosjekter som tydeliggjør vår profil
•  Styrke nettverk og samarbeid
•  Etablere JMN-akademiet

2. Øke synlighet
•  Økt synlighet i våre målgrupper  
•  Økt synlighet i bransjen
•  Visuell tilstedeværelse
•  Kvalitetssikre rutiner for kommunikasjonsarbeid

3. Organisasjonsutvikling
•  Lage ”driftshåndbok”
•  Styrke kompetanse stab
•  Sikre rutiner for prosjektutvikling

4. Sikre langsiktig finansiering
•  Øke driftsmidler 
•  Ny offentlig tilskuddsgiver
•  Sikre sponsorer

ORGANISASJONSFORM
JM Norway er registrert som en frivillig organisasjon 
(forening). Organisasjonen har en stiftelseslignende 
styringsmodel,l med et styre som blir valgt av JM 
Norways øverste organ – rådet. Rådet fungerer 
som organisasjonens generalforsamling og møtes 

3

prosjektinnblikk: loud 
jentenes bandleir

  LOUD! er Norges største bandleir bare for 
jenter, leiren arrangeres utenfor Fredrikstad de to 
første ukene av sommerferien.

  Gjennom prosjektet vil JM Norway bygge  
musikkinteresse og selvtillitt hos jenter mellom  
11 og 17 år fra hele landet.

  Både nybegynnere og erfarne unge musikere 
kan være med som deltakere og frivillige.

  Gjennom en uke lærer deltakerne om bla. 
låtskriving, fremføring og promoarbeid av noen av 
landets fremste artister.

  Musikere som Kaja Gunnufsen, Razika, Fay 
Wildhagen, og Sløtface  har bidratt på leiren.
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årlig. Rådet skal sette ned en valgkomité og velge 
styret, godkjenne regnskap og årsmelding, samt 
vedta prioriteringer for påfølgende år. Rådet er bredt 
sammensatt og utgjør et viktig faglig nettverk for JM 
Norway.
Mellom rådsmøtene er øverste ansvar delegert 
styret i JM Norway. I tillegg til de lovpålagte 
styreoppgavene skal styret på best mulig måte ivareta 
organisasjonens ansatte og interesser. Det forventes at 
styremedlemmene bidrar aktivt med sin kompetanse 
og engasjement til felles beste for organisasjonens 
videre utvikling. Styret møtes ca. 6 ganger i året.

ØKONOMI OG BEMANNING
JM Norway mottar i dag en støtte over statsbudsjettet 
gjennom Kulturrådet. Driftsstøtten utgjør i dag ca 
10% av organisasjonens samlede omsetning. Den 
står følgelig ikke i samsvar med vårt aktivitetsnivå, 
eller med etterspørselen etter våre prosjekter og 
kompetanse. JM Norways virksomhet preges derfor 
i dag av et stramt budsjett kombinert med et høyt 
aktivitetsnivå. Organisasjonens driftskostnader er 
nøkterne. Behovet for en mer stabil driftssituasjon, 
samt den store etterspørselen etter våre prosjekter 
både nasjonalt og internasjonalt, krever en økning i 
driftsbudsjettet. 
          JM Norway skal i strategiperioden prioritere et 
målrettet arbeid for å øke driftsmidler, finne nye faste 
offentlige tilskuddsgivere, og for å etablere langsiktige 
sponsorsamarbeid. 

          JM Norway samarbeider med både offentlige og 
private aktører for å realisere våre prosjekter, og ønsker 
framover å videreutvikle denne modellen. En god 
balanse mellom ulike finansieringskilder gjør det mulig 
for oss å ivareta en dynamisk og fleksibel form i vårt 
programarbeid. Prosjektfinansieringsmodellen krever 
store ressurser til søknadsskriving og rapportering, noe 
vi ønsker å redusere ved å finne både mer langsiktige 
og mindre byråkratiske finansieringskilder.
JM Norway ønsker å være en organisasjon der unge 
mennesker under eller i avslutningen av sin utdannelse 
skal kunne gjøre seg viktig karrieremessige erfaringer. 
Vi skal tørre å satse på unge engasjerte mennesker. 

Prosjektinnblikk: move
  MOVE (Musicians and Organisers Volunteer 

Exchange) er JM Norways Fredskorpsutveksling
  Årlig utveksles 24 unge musikere og arrangører 

mellom Malawi, Mosambik, Brasil og Norge
  Deltakerne jobber 10 måneder i vertslandet.
  De jobber med å utvikle det lokale unge 

kulturlivet, gjennom alt fra kor, musikktimer og 
studioarbeid til festivalarrangering, turnéer og 
promotering.

  Tilbake i hjemlandet jobber de ca 2 måneder 
med informasjonsarbeid og prosjekter hos sin  
avsender organisasjon

2: ingrid andsnæs på åpningen av parkert piano 
karmøy 3: Brenda El Rayes fra popkollo under en 
av debattene på konferansen “boost - technology 
and equality in music”. 4: bandet 9 grader nord 
sjarmerte de internasjonale delegatene på jmi sin 
generalforsamling i oslo. 


