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Föreliggande sammanfattning är inte tänkt att ge en ut-
tömmande beskrivning av CoMA, Musik i Syds centrum för 
nutida konstmusik, varken vad gäller organisation, verk-
samhet, ekonomi eller statistik. En läsning med fokus på 
dessa, nog så viktiga byggstenar, skulle riskera att skym-
ma CoMAs primära idékoncept, det långsiktiga formandet 
av en smidig och hanterbar verksamhet, en plattform med 
krav på utrymme för pedagogiskt, konstmusikaliskt och 
experimentellt nytänkande – en verksamhet centralt hem-
mahörig i en levande kontext i ett levande kultursamhälle. 
Föreliggande sammanfattning handlar således mer om 
CoMA som koncept och mönstermodell.          

Foto sid 1: 
Trio Trespassing
Repetition 
foto H Parment



Liten historik

CoMA bildades 2003 men hade dessförinnan planerats under lång 
tid. Redan år 2000 förde undertecknade informella samtal med Nils 
Wallnäs, dåvarande länsmusikchef vid Musik i Kronoberg, angående 
bildandet av ett centrum för nutida konstmusik inom ramarna för 
Länsmusiken i Växjö. Den kanske viktigaste impulsen kom dock långt 
tidigare, redan 1979, och då från ett helt annat håll, genom den ideella 
föreningen Media Artes, forum för nutida konstmusik och andra 
konstnärliga yttringar (Media Artes såg dagens ljus 1979 men konsti-
tuerades inte formellt som ideell förening förrän 1987). Sedan slutet 
av 1970-talet har Media Artes samverkat med Regionmusiken i Växjö 
som omorganiserades 1988 till Länsmusiken/Musik i Kronoberg, för 
att slutligen, 2003, slås samman med Musik i Skåne. Det nya, gemen-
samma namnet blev Musik i Syd. Under hela denna tid av omorgani-
seringar, från slutet av 1970-talet fram till idag 2010, har således Media 
Artes erhållit ekonomiskt samarbetsstöd från Musik i Syd och dess 
organisationsföregångare, ett stöd som succesivt vuxit. Sedan omkring 
mitten av 80-talet har Media Artes också erhållit såväl kommunalt 
som statligt verksamhetsbidrag.
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Media Artes

I Media Artes verksamhetsbeskrivning från mitten av 1980-talet stod 
att läsa: ”Föreningens ambition är att vara mer än bara konsertar-
rangör. Media Artes ’totalkoncept’ innefattar också informativ verk-
samhet och en rad andra åtgärder – en handlingsplan – utifrån vilken 
den nutida konstmusiken, i ett långsiktigare perspektiv, kan verka 
med full potential”. Inom ramarna för ovanstående totalkoncept hade 
Media Artes samarbetsambition och öppenhet lagt grunden till ett 
omfattande kontaktnät på både nationell och internationell nivå. Detta 
signum, det utåtriktade perspektivet, bidrog till en fruktbar kommu-
nikation inte bara med musiker, tonsättare och arrangörer utan i lika 
hög grad med publik och media. Det är ingen överdrift att beskriva 
Media Artes konserter vid den här tidpunkten som kommunikativt 
uppseendeväckande och utmanande. Många lockades till dessa an-
norlunda och uppenbart angelägna konserter. Det var dags att rita om 
Växjös musikkarta. Pressen var entydig med rubriker som: ”Dessa 
modiga män med sina fantastiska tonmaskiner” (Smp -86) och ”Växjö 
kan bli centrum för multimediakonst” (KB -86).  Man började succe-
sivt tala om Växjö som en ”nutida musikstad”. Publiktillströmningen 
ökade långsamt men säkert, till en början kanske mest på grund av 
nyfikenhet. 
     Media Artes expansiva verksamhetsprogram krävde extremt myck-
et arbete, ett arbete som dessutom oavlåtligt expanderade. Hela kon-
ceptet innefattade så småningom – utöver konserter med akustisk och 
elektroakustisk musik i samverkan med andra konstformer som bild, 
video, poesi och dans - även andra verksamhetsgrenar: EAS (Elek-
troAkustiska Studion), Växjö Elektronmusik Festival, beställningar 
av ny musik, en mindre CD-utgivning, Media Artes Tonsättargrupp 
(en handfull yrkesverksamma tonsättare med regional anknytning) 
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samt, inte minst, en pedagogisk verksamhet 
som bara i sig själv innefattade konserter 
för vuxna, barn och ungdomar, studiokän-
nedom, seminarier med partiturstudium, 
analys etc. Det är uppenbart att en verksam-
het, inom ramarna för en ideell förening, 
inte i längden mäktar att härbärgera en så 
omfattande verksamhet. Den aktiva kärnan 
i föreningen bestod av 5-6 personer vilka 
var alldeles för få för att driva en verksam-
het av denna kaliber. Under de följande 
åren, i slutet av 1980-talet och under hela 
1990-talet, gjordes således försiktiga trevare 
beträffande ett utökat stöd från Musik i 
Kronoberg , först under Gunilla von Bahrs 
och senare Nils Wallnäs chefskap. Båda var 
intresserade av de nutida konstmusikaliska 
frågorna och båda bidrog med kraftfullt 
ekonomiskt stöd. Dock skulle det dröja 
ända fram till slutet av 1990-talet innan  
tiden var mogen för att diskutera en när-
mare samverkan mellan Musik i Kronoberg 
och föreningen Media Artes. Själva kärn-
frågan i denna diskussion skulle komma att 
handla om en permanent centrumbildning 
för nutida konstmusik inom ramarna för 
Musik i Kronoberg.   

Musical Fields Forever
Installation
foto H Parment
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Varför ett centrum för  
nutida konstmusik i Växjö?

För att riktigt förstå ambitionen att placera ett centrum för nutida 
konstmusik i Växjö är det viktigt att inte bara titta på Media Artes 
långsiktiga strävan utan att också kasta en blick på kammarorkestern 
Musica Vitaes musikpolitiska mål och ambition: att ansvarsfyllt och 
med full kraft ta sig an den nutida konstmusiken. Detta gjorde orkes-
tern under 1980 och 90-talen så framgångsrikt att Sverige härigenom 
fick en kraftfull mönstermodell inom orkestervärlden, en modell som 
byggde på en kontinuerlig beställningsverksamhet av svenska, yrkes-
verksamma tonsättare, men också på ett djupgående samarbete med 
kompositionsklasserna på musikhögskolorna i Malmö, Göteborg och 
Stockholm. 
      Långt tidigare emellertid, redan vid dåvarande Regionmusikens i 
Växjö övertagande av Militärmusiken, i början av 1970-talet, öppna-
des dörrarna för den nutida konstmusiken. Växjöregionens saxofon-
kvartett, Saxgrupp 74, började succesivt, i mitten av 1970-talet, 
bygga upp en egen repertoar av nyskriven, både akustisk och live-
elektronisk karaktär. 100-tals skolkonserter gjordes runt om i länet för 
jublande barn och ungdomar: sceniska konserter med experimentell 
nyskriven musik, elektronik, bandspelare och tidiga syntar. Samtidigt, 
i slutet av 1970-talet, lät Regionmusiken centralt utveckla en avance-
rad, mobil elektronmusikstudio. Med denna studio som kunde lånas 
in av regionmusikavdelningarna runt om i Sverige, följde också avan-
cerad kursverksamhet. Initiativtagare var dåvarande chefen för EMS i 
Stockholm, Lars Gunnar Bodin. Studion kom under långa perioder att 
ha sin ”hemmahörighet” i Växjö. Intresset här var stort och framförallt 
– det växte! Många offentliga konserter gjordes med musik framta-
gen i studion, men också, vilket var minst lika viktigt, konserter och 
projekt med nykomponerad, konstnärligt högkvalitativ musik av de 
främsta svenska och utländska tonsättarna i genren. 
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I den mylla som upparbetats av Saxofongrupp 74 och i spännings- 
fältet runt Regionmusikens mobila elektronmusikstudio föddes Media 
Artes – helt följdriktigt. Föreningen tog sina första stapplande steg 
1979. Till en början låg fokus på elektroakustisk och live-elektronisk 
musik men bredden växte hastigt och kom snart att innefatta gäst-
artister inom snart sagt alla den nutida konstmusikens genrer, ofta i 
samverkan med andra konstnärliga uttryck. Publikintresset ökade. 
Växjö som ett centrum för nutida konstmusik tycktes ha passerat en 
självgenererande tröskel och flera aktörer trädde fram. Mot mitten av  
80-talet samverkade Växjö kommun med Rikskonserter, och inom  
ramarna för serien Musik i Vår Tid gjordes en hel rad konserter på 
hög internationell nivå. Den danske tonsättaren Jørgen Plaetner initie-
rade, i samverkan med Växjö Musikskola, kursverksamhet för skan-
dinaviska, unga tonsättare och musiker. Media Artes Tonsättargrupp 
etablerade sig  framgångsrikt med vilket följde skolkonserter, kurser 
och workshops. Växjö Elektronmusik Festival startade upp 1986 och 
utländska artister började nyfiket och allt oftare snegla mot Växjö. 
      Under hela 90-talet fortsatte expansionen. BlomdahlStudion blev 
realitet med lokaler på Italienska Palatset där också ett nära samar-
bete med ”Palatsets” konstnärskollektiv utvecklades. Nya innovativa 
åtgärder lockade en ny och växande publik; Växjö började bli ett 
begrepp i den nutida konstmusikaliska omvärlden. 
      I någon mening skulle man kunna säga att många växjöbor tidigt 
”växte upp” med en förståelse för den nyskrivna musikens betyd- 
else och kvalitativa normer, detta under en period i svenskt musikliv 
som var minst sagt omtumlande på många sätt. I detta öppna och  
nyfikna klimat skall ambitionen att starta ett centrum för nutida 
konstmusik i Växjö ses.

Jörgen Pettersson 
Tillbakakaka-festivalen
foto H Parment
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CoMA  
– Contemporary Music and Artists

Vid slutet av 1990 talet intensifierade således Media Artes sina am-
bitioner att, inom ramarna för en centrumbildning, söka ett utökat 
samarbete med Musik i Kronoberg. Tanken var att i detta samarbete 
lägga över en stor del av den tunga administrativa, ekonomiska och 
marknadsföringsmässiga hanteringen på Musik i Kronoberg medan 
Media Artes å andra sidan skulle handha teknik, logistik, praktiska 
göromål etc. Ansvaret för det konstnärliga upplägget skulle man dela 
på. Under år 2000 gjordes ett antal trevare, tanken prövades, och Nils 
Wallnäs, dåvarande länsmusikchef, öppnade upp för vidare samtal. 

Växjö kulturskola 
Performance
foto H Parment
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Undertecknade, som också var aktiva i Media Artes styrelse, fick i 
uppdrag att forma ett åtgärdsprogram som mer eller mindre, i över-
ensstämmelse med Media Artes mångåriga erfarenhet, kom att bygga 
på ett antal punkter/åtgärder som alla gick in i varandra, dvs varje 
moment/åtgärd ledde vidare genom en händelsekedja fram till det 
”magiska ögonblick”, då det nyskrivna verket mötte sin publik för 
första gången. På så sätt skapades en pedagogisk, trygg och kunskaps-
berikad förberedelse inför mötet med det främmande verket.  
I övertagandet av Media Artes åtgärdsprogram infogades också ytter-
ligare två moment: 1) Produktionsgruppen, en omfattande verksamhet 
som byggde på produktionsanställda ensembles och composers in 
residence, samt 2) Den internationella utbytesverksamheten, utbyten  
mellan dessa ensembles och composers in residence och deras utländ-
ska motsvarigheter, i första hand knutna till internationella centrum-
bildningar.   
      För tydlighetens skull är det här viktig att klargöra att det tänkta 
centret, utöver ovanstående arbete med husensembler och hustonsät-
tare, också skulle inrymma en minst lika omfattande verksamhet med 
frilansande gästartister och gästensembler, gränsöverskridande kon-
serter lokalt/regionalt, skolkonserter på alla nivåer, kurser, mästar-
klasser, workshops, festivaler, elektroakustiskt utvecklingsarbete etc.
       Från 2001 hade tankegångarna mognat, samtalen blev succesivt 
mer formaliserade; en analys av den nutida konstmusikens situation 
i Sverige, i kombination med ett anpassat och mycket genomtänkt 
åtgärdsprogram, lockade till beslut. 2003 föddes centret som fick nam-
net CoMA – Contemporary Music and Artists. Vid samma tidpunkt 
gick Musik i Kronoberg samman med Musik i Skåne under namnet 
Musik i Syd, med ny VD, Martin Martinsson, och delvis ny organisa-
tionsstruktur. 



CoMA – framtidsperspektiv  
och mönstermodell

Den nutida konstmusiken blickar alltid framåt – en spegel av det samhälle i 
vilken den föds – det ligger i sakens natur. Ismer och nya teknologier avlöser 
varandra i en jämn ström eller …? Går inte allting mycket snabbare idag? 
Är vi på väg att förlora kontakten med den innovativa verkligheten? Växer 
avståndet mellan tonsättare och lyssnare och i vilken mån kan vi i så fall 
undvika detta? Frågor som dessa har en självklar plats på CoMAs agenda. 
De är inte bara viktiga i största allmänhet, de utgör drivkraft och motiv för 
hela verksamheten. 
Ordet ”kommunikation” väcker inte nödvändigtvis konstnärliga associa-
tioner men utifrån CoMAs åtgärdstanke blir ordets innebörd av central 
betydelse. Genom en levande kommunikation upprättas, mellan tonsättaren 
och exekutören å ena sidan och publiken å andra, trovärdiga förutsättningar 
för ett byggnationsarbete som således inkluderar också lyssnaren. Centrum-
bildningen blir här den ryggrad, motor och verktyg som med pedagogiska 
förtecken och ett genomtänkt åtgärdsprogram formar och verkställer detta 
arbete.     
       Om vi vill bibehålla en levande kommunikation med den levande ton-
sättaren/konstnären – så som sker inom andra konstnärliga genrer – kanske 
vi måste tänka om. Sant för alla, hur som helst, torde vara att utan gam-
mal musik finns inte heller någon ny, ett självklart statement kan tyckas. 
Definitionsmässigt emellertid är det lika sant - att utan ny musik finns inte 
heller någon gammal. Möjligen tankeväckande? Det kan tyckas förmätet och 
alldeles för enkelt att lyfta fram CoMAs koncept som den enda lösningen på 
den nutida konstmusikens problem, å andra sidan, vad är alternativet?  
Finns andra konstruktiva lösningar? 

2003 således, var CoMA snabbt på banan. Undertecknade, som i god 
tid hade aviserat sina uppsägningar som VD/orkesterchef för Kam-
marorkestern Musica Vitae, respektive flöjt-/kompositionslärare på 
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Växjö kulturskola, hade under lång tid förberett uppstarten av centret. 
1.75 tjänster fördelades på 1 heltidstjänst som konstnärlig-/
verksamhetsledare, 0.5 tjänst som producent/studioansvarig samt 
slutligen 0.25 tjänst som ansvarig för ekonomihantering och infor-
mation. En stor del av det första verksamhetsåret hade således redan 
planlagts. Med en liten, slimmad verksamhet, i enlighet med CoMA-
konceptet, drogs centret igång med full kraft. 
      CoMA har fram till idag 2010, i drygt sju år, med övertygelse be-
kräftat konceptet. För att övergripande förstå CoMAs roll som cen-
trum är ”plattformen” en bra modell - en plattform och resurs för det fria, 
nutida musiklivet – en plattform med liten administration men med 
stor sakkunskap, en fast stödpunkt i en kreativ men turbulent om-
värld. CoMA styrs inte av egna eller andra preferenser än konstnär-
liga, och såväl samarbetsperspektivet som det pedagogiska är alltid 
närvarande. För att kunna fullfölja ovanstående uppdrag är långsik-
tigheten avgörande. Den nutida konstmusiken är i sig innovativ, turbulent 
och i ständig förvandling. Ett långsiktigt, organisatoriskt ramverk är således 
en förutsättning för denna konstmusikaliska förvandlingsprocess.  
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SON-ensemblen/Maurizio Pizzati 
Konsert
foto H Parment



Ur ovanstående tankegångar föds ett antal nyckelord:
Gränsöverskridande skapas mellan den nutida konstmusikens olika 
genrer men också med andra konstnärliga yttringar från såväl ett 
historiskt tids- som geografiskt perspektiv.
Pedagogik bygger genom ett långsiktigt och medvetet åtgärdspro-
gram upp barns intresse från tidig ålder. 
Samarbete med aktörer inom och utom genren är en förutsättning, 
med barn, ungdomar, amatörer, föreningar, arrangörer, institutioner 
etc, såväl regionalt som nationellt och internationellt.   
Långsiktighet krävs för att skapa ordnade och organisatoriska förut- 
sättningar för ett innovativt sökande i en kreativ men turbulent  
musikvärld.  

CoMA har sedan tillblivelsen 2003 etablerat sitt synsätt, sin centrum-
bildningsmodell på ett markant sätt. Åtgärdsprogrammet, själva 
grundtanken, är med stor sannolikhet också det som rönt störst 
uppmärksamhet. Sedan flera år har CoMA-modellen också tagits upp 
inom den nutida konstmusiken som en genomtänkt men också rea-
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Amund Sjølie Sveen
ISCM-WNMD
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listisk modell; den smidiga strukturen, en slimmad verksamhet, liten 
personalstyrka etc. och inte minst det faktum att CoMA fötts ur ett 
regionalt Växjö-perspektiv med de realistiska förutsättningar som här 
under många år utvecklats i symbios med regionens övriga kulturliv. 
En blick på ovanstående nyckelord ger också vid handen att dessa 
– sedan många år ”Växjö-präglade nyckelperspektiv” – varit närva-
rande vid CoMAs formande. Samarbetstanken t ex är central, den 
har många infallsvinklar. Ett konkret exempel emellertid, som inte 
går att bortse ifrån, är just samarbetet mellan CoMA och Media Artes 
– institutionella och ideella resurser samverkar utifrån ett  samarbets-
perspektiv. Principens bärighet har redan fått sin efterföljare genom 
InterAction, nationellt nätverk som består av ett antal fria arrangörer 
av nutida konstmusik (RANKs medlemsorganisationer) i samverkan 
med ”sina” respektive länsmusikorganisationer.
      I väsentliga avseenden är CoMA en verksamhet som avspeglar 
tankegångar och synsätt som lett fram till Kulturutredningen 2009: 
pedagogiskt utvecklingsarbete/utbildning, samarbete, mångfald/
jämställdhet, regionalt/nationellt/internationellt tänkande, frihetsvär-
deringsperspektivet, transparens, process/långsiktighet, konstnärligt 
skapande  m m. I någon mening är det således logiskt att CoMA sedan 
flera år väckt uppmärksamhet med sitt åtgärdsprogram. Det ligger i 
tiden.
      För att ännu en gång tydliggöra CoMAs långsiktiga processtän-
kande och åtgärdsprogram kan det vara på sin plats att hänvisa till 
den folder som trycktes och spreds i Musiksverige i samband med 
CoMAs uppstart 2003. Där står bl a:

CoMAs mål och uppdrag är att genom kraftfulla åtgärder skapa  
optimala förutsättningar för den nykomponerade musiken. På väg 
mot detta mål – mötet mellan tonsättaren och lyssnaren – radas ett an-
tal åtgärder upp: kompositionsbeställningar, seminarier, mästarklasser 
och pedagogisk verksamhet, arrangörs-/turnéstöd, CD-utgivning, 
information/marknadsföring, nätverkssamarbeten, internationell 
samverkan och utbyten etc.
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CoMA är en resurs för det fria musiklivet. Tillsammans med före-
ningen Media Artes bedrivs en omfattande konsertverksamhet med 
svenska och utländska frilansmusiker. Gemensamt drivs också Blom-
dahl Studion – elektroakustisk produktionsstudio med experimentscen 
– samt CoMA Festival – Art Music for the Future. Genom det nära 
samarbetet med Media Artes garanteras effektiv verkställighet av 
CoMAs intentioner.

CoMAs verksamhet innefattar också turnébaserade produktionsgrup-
per  bestående av ensembles och composers in residence. Dessa verkar 
utifrån ett genomarbetat helhetskoncept – i nära samverkan med kon-
sertarrangörer – och säkerställer därmed produktionsverksamheten 
från ett långsiktigt perspektiv.

CoMA verkar regionalt, nationellt och internationellt. Verksamheten 
kännetecknas av gränsöverskridande ambitioner, inte bara från ett geo-
grafiskt utan också från ett såväl genre- som konstnärligt perspektiv.

Ovanstående åtgärdsprogram speglar en struktur, möjligen inte den 
enda, men en struktur som sannolikt torde ligga mycket nära en rea-
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Växjö kulturskola
Kompositionskurs
foto H Parment



listisk mönstermodell, detta inte minst utifrån ett försvarbart finans-
iellt perspektiv. Hur som helst speglar den en tankegång som präglar 
all konstnärlig verksamhet – det nya är okänt, förvirrande, och däri-
genom inte helt lätt att ta till sig. Nutida musik säljer man således inte 
via utbudskataloger. Den nutida konstmusiken måste ”säljas” genom 
pedagogiskt, långsiktigt arbete, en ständigt pågående process som 
utifrån ett vidare och långsiktigare perspektiv ger resultat. I Växjö 
har Media Artes i trettio år - de senaste sju, tillsammans med CoMA 
- bekräftat detta. Ingen annanstans i Sverige har något liknande gjorts. 
Vad som krävs är ett åtgärdsprogram, en ambition och ramar som 
tillåter ett visst finansiellt svängrum. Ingen stor sak för den som vill 
bidra till en konstmusikalisk fortlevnad av den ”nutida traditionen”.
      Runtom i det svenska, nutida musiklivet har man förstått CoMA-
konceptet. Många vill se CoMA som en mönstermodell, en konkret 
möjlighet för varje region att bygga upp en plattform och ett nätverk 
till stöd för den nutida musiken och inte minst för alla dess aktörer. 
CoMA har omnämnts i Orkesterutredningen (SOU 2006:34) och i 
Konstnärsnämndens utredning ”Komponisterna i Sverige”. Flera  
organisationer och nätverk lyfter fram CoMA: Horisont (Nationell 
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Sofia Härdig/Trio Switzerland  
och Maria Naidu
foto H Parment



Plattform för Nutida Musik ), RANK (Riksförbundet Arrangörer av 
Nutida Konstmusik), Musikcentrum (frilansmusikernas egen organi-
sation), ISCM – International Society for Contemporary Music –  
Svenska sektionen, FST-Föreningen Svenska Tonsättare m fl.   
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Stråkorkester från Växjö kulturskola/Eva-Britt Gratte
Repetition
foto H Parment

Kompositionsstudenter från Växjö universitet
Konsert
foto H Parment

Pärlor för Svin
Workshop
foto H Parment



Liten statistik 2003-2009

Totalt, konserter och övriga aktiviteter 
Sedan starten 2003 till 2009 har CoMA gjort ca 505 akter.  
Därav: 
279 konserter (alla kategorier: EAM, akustiska, ljudkonst, multimedia 
etc – inkluderar också ca 35 konserter i kyrkor) 
96 skolkonserter och andra aktiviteter för barn/ungdomar 
75 workshops, mästarklasser, kurser (kommentar: här kan 1 akt inne-
fatta upp till en hel dags arbete, även utomlands)  
55 seminarier (innefattar såväl ”separata” seminarier som seminarier i 
anslutning till konserter, även utomlands) 

Bidragsgivare 
Statens Kulturråd, Kulturdepartementet, Rikskonserter, Stiftelsen 
framtidens kultur, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Sparbanksstiftel-
sen Kronan, Kungliga Musikaliska Akademien, Italienska Kultur- 
institutet, Växjö kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län,  
Växjö universitet/Linné universitetet, DG Artes/Inov-art (Portugal)

Samarbeten med festivaler
KALV-festivalen, The Mediterranean Contemporary Music Days 
Istanbul, Malmö Nutida Musikdagar, Hör Upp! – Kammarmusik- 
festivalen Stockholm, GAS-Gothenburg, Biennale Musiques en Scene 
Lyon, Slagverksfestivalen i Göteborg, Borderline Malmö, CoMA Festi-
val – Art Music for the Future Växjö, Master Class Festival Växjö,  
Berättarfestivalen i Ljungby, Tillbakakaka Festival Växjö, ISCM 
– World New Music Festival Växjö – Listen to the World, Classic Show 
Festival Krasnoyarsk/Istanbul, Forsby Kvarn Musikscen/
Festival, Kulturnatten Växjö, Mariu Klavyrai Festival Litauen, June in 
Lisbon Festival, Grahamstown Festival Sydafrika, LINK Festivalen, 
Nya Perspektiv Västerås m fl.
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Samarbetspartners
EMS (Elektroakustisk Musik i Sverige), LINK (Levande Interpreter  
av Nutida Konstmusik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm,  
Malmö Musikhögskola, Växjö universitet/Linné universitetet,  
Visby International Centre for Composers, OPEN/Konst och kultur- 
utveckling/Västra Götalandsregionen, Borusan Kültur ve Sanat 
(Istanbul), Miso Music (Lissabon), GRAME (Lyon), Växjö kommun, 
Växjö Kulturskola, Italienska Palatset, RANK (Riksförbundet Arran-
görer av Nutida Konstmusik), ISCM (International Society for Con-
temporary Music) – svenska sektionen, Musikcentrum, IDKA (Institu-
tet för Digitala Konst Arter), Regionförbundet Södra Småland, RiFiFi, 
GRRL Tech, Länsstyrelsen, Canada Council for the Arts m. fl. 

Samarbeten med arrangörer

Forsby Kvarn Musikscen, Ars Nova (Malmö), Växjö Konsertfören-
ing, Samtida Musik (Sthlm), BleNKoMF (Ronneby), Levande Musik 
(Gtbg), Kulturverket (Halmstad), Ars & Modus (Hammenhög), IDKA 
(Gävle), Media Artes, Tingsryds Konsertförening, Växjö domkyrka, 
Italienska Palatset Växjö, Maria kyrkan Växjö, Kulturhuset Anders 
Höör, Godsmagasinet Ljungby, Biblioteket Hörsalen Ängelholm, 
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Växjö Konsthall, Växjö universitet/Linné universitetet, Nalen Stock-
holm, St Sigfrids folkhögskola, Estetiska programmet Växjö, Kron-
huset Göteborg, X-scenen IP Växjö, Vimmerby kommun, RiFiFi Växjö, 
Växjö Kulturskola,  m fl. Dessutom har CoMAs husensembler gjort  
ca 35 konserter i arrangerande kyrkor.

Utlandsturnéer med husensemblerna 
Litauen, Italien, Portugal, Frankrike, Turkiet, Norge, Danmark,  
Sibirien, Island, Finland, Sydafrika

Under perioden har följande tonsättare varit in residence
Leilei Tian, Paulina Sundin, Anders Hultqvist, Staffan Storm

Under perioden har följande ensembler  
varit in residence
Ensemble Ars Nova, Trio TribukaitPetterssonBerg, Stockholms Saxo-
fonkvartett, Axelsson & Nilsson Duo 

CD-produktioner
Sedan 2003 – 2009 har CoMA producerat 8 CD-skivor med husensem-
blerna/-tonsättarna men också med andra artister/tonsättare. Ski-
vorna är producerade i samverkan med skivbolaget Chamber Sound. 
Säljs och distribueras bl a av Naxos. CoMA använder skivorna även 
i promotionsyfte och de finns spridda i såväl Sverige som över hela 
världen.

Egna festivaler
CoMA har årligen drivit två omfattande och välbesökta festivaler:
CoMA Festival – Art Music for the Future, 3 – 4 dagar (i slutet av 
september) med  internationella toppartister, både svenska och ut-
ländska. Svensk och utländsk musik inom den nutida konstmusikens 
alla genrer. 
Master Class Festival, 1 veckas festival (i juni). En kombination mel-
lan master class och festival. Både lärare och studenter på hög inter-
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nationell nivå har deltagit med offentliga konserter, mästarklasser, 
seminarier. Kurserna har innefattat gitarr, slagverk, komposition och 
ibland musikjournalistik ”att skriva om musik”. Samarbetet har skett 
med stöd av Växjö universitet/Linné universitetet, Kungl.  
Musikhögskolan och Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.  
 
Projekt
Inom CoMAs ramar har gjorts ett antal projekt. (Här tas bara upp  
projekt som i tid omfattat längre perioder).
Sommardans (gjorts 2 somrar: dans och musik av och med ungdomar  
– offentliga föreställningar och vårdhem).
Nutida Musikens År (barn/ungdomar/amatörer/vuxna – hela 2009)
Fokus (barn/ungdomar, 2 år)
Duo Distraktion (gränsöverskridande, interaktivt multimedia- 
projekt med musiker, tonsättare, bildkonstnärer, poeter etc pågick  
i ett halvt år)   
Kontra (barn/ungdomar i regionen, pågick i ett halvt år)    
NordEAM/InEAR (nordiskt forskningsprojekt för tonsättare och  
programmerare, 2 år)  
 
Utmärkelse
CoMA har tilldelats The Patan Award 2005 bl a med motiveringen: 
”… För ett engagemang som den svenska nutida konstmusiken står 
och faller med.”

Artister och ensembler
Under hela perioden 2003 – 2009 har utöver CoMAs ensembles in  
residence bortåt ca 800 artister varit engagerade i verksamheten: 
internationella musiker, svenska och utländska men också i stor om-
fattning artister från andra konstnärliga discipliner samt studerande 
och amatörer: barn/ungdomar och vuxna.
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Publik/demografi
Publiksiffrorna för direktrelaterade CoMA-aktiviteter har mellan 2003 
– 2009 succesivt ökat. Den totala publiksiffran var mot slutet av denna 
period nästan 25 000.  Här fördelar sig statistiken, bestående av hela 
CoMAs verksamhetsfält, alla kategorier, på följande sätt:
Regionalt/lokalt   ca 15 000
I övriga Sverige       ca 4 000
Utomlands                ca 6 000
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Vad gäller åldersfördelningen ger en kvalificerad bedömning 
vid handen följande spridning:
Förskola/barn/ungdomar upp till 20 år :  ca 40%
Från 20 upp till 50 år:                                       ca 25%  
Från 50 och uppåt                                              ca 35%   

Fördelning mellan kön:
Kvinnor  ca  55%
Män         ca  45%         
    
I övrigt kan sägas att hela CoMAs verksamhet har bedrivits med 
genusglasögonen på.  Detta utifrån ett såväl tonsättar- som artist- 
och publikperspektiv.

ISCM – World New  
Music Days 2009
I slutet av september 2009, 28 
– 30, genomförde CoMA/Mu-
sik i Syd, tillsammans med 
VICC/Gotland, OPEN/Konst 
och Kulturutveckling /Västra 
Götalandsregionen och Rikskon-
serter årets ISCM-festival under 
temat ”Listen to the World!”. 
Växjöfestivalen blev en, i alla av-
seenden, stor framgång. Dagen 
innan den formella festivalen, 
tjuvstartade eventet i konserthu-
set med en ”familjekonsert” med 

deltagande barn/ungdomar och professionella artister – nutida musik 
i alla tänkbara konstellationer. Dagen därpå anslöt internationella 
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musiker/tonsättare och övrigt musikfolk/artister från hela världen: 60 
medlemsnationer från 50 länder i 6 världsdelar.  
      Såväl organisatoriskt som konstnärligt blev festivalen just den 
framgång som vi hade hoppats. Sveriges Radio P2 spelade in flera av 
konserterna för sändning över EBU-nätet. DN, SvD och Nutida Musik 
bevakade samtliga konserter. Den lokala pressen, SMP,  Växjöblad-
et/Kronobergaren och Radio Kronoberg P4, ägnade festivalen stor 
uppmärksamhet med artiklar, intervjuer, blänkare etc. Över lag var 
recensionerna mycket bra, i en del fall översvallande. En enig kritiker-
kår framhöll organisationsupplägget som lockat över 3000 besökare 
under 3 dagar. Om denna, den svenska upplagan av World New 
Music Days 2009, uttryckte sig ISCM-presidenten John Davis sålunda: 
”… (they have) set a benchmark for other ISCM festivals to aspire to”. 
Detta torde vara det slutgiltiga beviset på att den satsning och det 
koncept – den pedagogiska långsiktigheten – som Media Artes och 
Växjö drivit sedan mer än 30 år, de senaste 7 åren tillsammans med 
CoMA/Musik i Syd, ligger rätt. 

De upprörda reaktioner som redan på 1970-talet mötte ”Dessa modiga 
män med sina fantastiska tonmaskiner” känns idag osannolikt avlägs-
na. Likafullt är de en historisk referens och ett mått på det arbete och 
det tidsperspektiv med vilket vi rör oss för att därigenom skapa de 
bästa förutsättningar som tänkas kan – en öppen och levande dialog 
mellan den nykomponerade musiken och lyssnaren.   

Under våren 2010 avvecklar Musik i Syd CoMA.
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Musik i Syd, Konserthuset, Västergatan 13, 352 31 Växjö 
Tel 0470-700 300. kronoberg@musikisyd.se


