E-post fra Norsk musikkråd 19. september 2016

Viser til telefonsamtale vedrørende innspill til Kulturdepartementet om Norsk musikkråds
mangfolds- og inkluderingsarbeid.
1. SMIA
Vårt største engasjement er i prosjektet SMIA, som er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk
musikkråd og Musikkens studieforbund. NMR og MSF er tildelt midler fra IMDi øremerket
sang- og musikktilbud i asylmottak i regi av det frivillige musikklivet i 2016. Søkerne har vært
og prosjektansvaret for aktivitetene ligger hos fylkesmusikkrådene og sentralleddene til
medlemsorganisasjonene. Det er MSF som har koordineringsansvaret for tilskuddet, da det var
naturlig da de også forvalter Miff (Musikk i Fengsel og Frihet).
Les mer her:
http://www.musikk.no/smia/smia-sang-og-mu/
2. LNU - Mangfold og inkludering
Så langt det lar seg gjøre bidrar Norsk musikkråd inn i denne støtteordningen, gjennom
informasjonsspredning og deltagelse på festivaler, som Mela. Musikk er universelt, og det er
naturlig at vi bidrar inn i LNUs arbeid på dette området.
Les mer her:
http://www.lnu.no/stotteordninger/lnu-mangfold-og-inkludering/
3. Frivillighet Norge
Vi deltar så langt det lar seg gjøre på Frivillighet Norges møteplasser. Vi har også invitert til
workshop her hos oss med god deltagelse fra våre medlemsorganisasjoner. Vi planlegger
tilsvarende på nyåret.
4. Ønske om å kunne tilby kontorplass og et kulturpolitisk arbeidsmiljø
Norsk musikkråd har i flere år ønsket å kunne tilby kontorplass til ulike organisasjoner og
grupperinger med ikke-etnisk norsk bakgrunn. Vi har tidligere søkt om midler til å kunne tilby
dette. Dessverre lar dette seg ikke gjøre gjennom ordinære tilskuddsrammer.
5. Opptak av medlemmer i Norsk musikkråd
For å kunne tas opp som medlemmer må organisasjonen ha medlemslag i minst tre fylker. Vår
erfaring er at de organisasjoner og grupperinger som organiserer ikke-etnisk norske
kulturutøvere gjerne ikke har medlemmer utover kommune/region. Frem til vårt landsmøte i mai
2017 vil det bli vurdert unntak fra dette, nettopp for å kunne fange opp alle
musikkorganisasjoner.
6. Frifond

Frifond musikk - vi har noen søkere fra musikkmiljøer med flerkulturell bakgrunn. Sammen med
LNU drives utstrakt informasjonsarbeid for å øke andelen søkere fra disse musikkmiljøene.
Frifond kompetanse og aktivitet - en prøveordning hvor medlemslag i Frifond organisasjon kan
søke om midler til ekstraordinære tiltak og større samarbeidsprosjekter. I 2017 vil mangfolds- og
inkluderingstiltak bli prioritert.
Bare ta kontakt dersom du trenger mer informasjon. Vi kan også formidle kontakt med våre
medlemsorganisasjoner, som er de som er nærmest aktiviteten og som har egne prosjekter rettet
mot denne målgruppen. Vet at både Ung i Kor og Korpsnett Norge har slike prosjekter.
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