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Förvaltning Kultur och Skola
Stab
Linda Skantz, administratör

Delegationsbeslut
Datum
2021-06-23

Diarienummer
DNKS210399

Driftnämnden Kultur och Skola
Delegationsbeslut – Projekt Streamad livekonsert med
Vargen med gäster, sökande: Reine Johansson
Beslut enligt 3A i Driftnämnden Kultur och Skola förteckning över delegerade ärenden.

Beslut
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet med 25 000 kronor.

Sammanfattning
Under en välgörenhetskonsert i Varbergskyrka i november 2019 hade jag förmånen att få
sjunga två låtar med Varbergs kulturskolas musiklärare som ackompanjemang. En låt var
till rocksättning, en till stråkensemble. Dag Hallberg hade gjort arrangemang till samtliga av
konsertens 16 låtar. Detta samarbete gav mersmak för både mig och de inblandade
musikerna. Och nu finns en projektidé som samtliga tillfrågade namn nedan tackat ja till.
Inte bara innebär projektet nya arrangemangs- och musikersamarbeten, även två
inblandade studios får möjlighet att samarbeta. Vad ska göras och hur: 5 nyskrivna
originalkompositioner ska arrangeras för rocksättning och stråk/blåsensemble. Låtarna
repeteras och arrangeras av Dag, mig och ”Grundbandet” under tre dagar, sedan tas
stråk/blåsensemblen in och repar 1 dag. Dessa repetitioner sker troligen på Kulturskolan i
Varberg. 1 dag för uppmikning och riggning i Studio Recordia. 1 dag för inspelning som
filmas med 3 kameror av Studio Lynga. Liveinspelningarna mixas och mastras av Studio
Recordia 3 dagar och ljudfilerna är underlag för filmredigering som beräknas kunna ta 4
dagar. Den färdiga livekonserten streamas sedan på Vargens sociala medier och kommer
ligga kvar på Vargens Youtubekanal. Både musiker och publik är svältfödda på
livekonserter efter det katastrofala 2020. Detta projekt främjar nya samarbeten och samtliga
tillfrågade tycker det känns jätteroligt att få spela ny musik med nya musiker och i ett nytt
sammanhang. Att erbjuda konserten digitalt främjar även tillgängligheten för publiken. Och
en livekonsert av den här omfattningen och den unika konstellationen av rockband,
stråk/blåsensemble som framför nyskriven originalmusik i en professionell studio har mig
veterligen inte gjorts i Halland särskilt ofta. Det är en väldigt positiv energi och ”pepp”
bland de tillfrågade medverkande som ser fram emot att spela tillsammans och framföra
nya låtar i en annorlunda men inspirerande live-miljö. Dessutom ger projektet
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arbetstillfällen för musikerna och studiorna. Samtliga är frilansare och har drabbats hårt av
inställda spelningar och sessioner under corona. När: Under sommaren görs en
urvalsprocess bland låtmaterial av mig, Dag, Dan och Andreas. Tänkt repetitionstid för
band och ensemble september-oktober. Inspelning och redigering konsert
oktobernovember. Streamad livekonsert runt jul eller nyår.

Finansiering
Anslaget för kulturutveckling 2021. Inom budgetram för Expresstöd 2021 (DNKS200584).

Förvaltning Kultur och Skola

Eva Nyhammar

Förvaltningschef

Blanketten ska lämnas till sekreteraren för anmälan vid nästkommande sammanträde med
styrelsen/nämnden.

