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M
Ø

ST M
usikknettverk Ø

stlandet arbeider for å sam
le, 

styrke og dele kom
petansen som

 setter utøvere, 
kom

ponister, produsenter, konsertarrangører og annet 
virkem

iddelapparat innen det frie prosjektbaserte 
m

usikkfeltet bedre i stand til å leve av virksom
heten sin.

M
Ø

ST er organisert som
 et prosjekt og eies av Ø

stnorsk 
jazzsenter. M

Ø
ST sam

arbeider m
ed en rekke aktører 

og organisasjoner i O
slo, Akershus, Ø

stfold, H
edm

ark 
og O

ppland.
 M

Ø
ST stiller ikke betingelser om

 m
edlem

skap eller 
lignende for deltagelse på kurs eller andre tiltak.

M
Ø

ST sam
arbeider også m

ed de andre regionene 
gjennom

 nettverkssam
arbeidet Eksportskolen, der 

de regionale sentrene SØ
RF (Agder), Brak (H

ordaland 
og Sogn og fjordane), STAR (Stavanger og om

egn),
Tem

po (Trondheim
 og om

egn), KO
FO

R (N
ord-N

orge) 
Ø

KS (Buskerud og Vestfold) er del sam
m

en m
ed M

Ø
ST 

og M
usic N

orw
ay.   

M
Ø

ST finansieres gjennom
 støtte fra N

orsk Kulturråd, 
O

slo kom
m

une, Akershus fylkeskom
m

une og H
edm

ark 
fylkeskom

m
une.

I 2014 har M
Ø

ST gjennom
ført 81 aktiviteter

for over 1700 deltakere.

• 69 prosent av våre kursdeltagere er m
usikere. 

Ø
vrige kategorier er Arrangør (6,9%), 

Ø
vrig m

usikkbransje (8,7%) og Annet (7,3%)
• 41,9 % sier at de har m

usikk som
 sin 

hovedinntektskilde.
• 43,6 % er kvinner.
• Bosatt i O

slo (68%), Akershus (7,3%) Ø
stfold (8,9%), 

O
ppland (6,3%) og H

edm
ark (3%)

* Alle tall  basert kun på høsthalvåret (august-desem
ber). Vinterm

yggen, sam
t 

rådgivning/veiledning utenom
 kurs er ikke m

edregnet i disse tallene. 

M
Ø

ST M
usikknettverk Ø

stlandet

Kurs/sem
inaraktivitet

Årshjul
 Januar 

5 kurs/aktiviteter 
O

slo, Gjøvik, Lillestrøm
 og H

am
ar 

Februar 
7 kurs/aktiviteter 

O
slo, Lillestrøm

 og H
am

ar 
M

ars 
7 kurs/aktiviteter 

O
slo og Lillestrøm

  
April 

10 kurs/aktiviteter 
O

slo og Lillestrøm
 

M
ai 

11 kurs/aktiviteter 
O

slo, Lillestrøm
 og Fredrikstad 

Juni 
1 kurs/aktiviteter 

O
slo 

Juli 
1 kurs/aktiviteter 

Fagernes 
August 

5 kurs/aktiviteter 
O

slo 
Septem

ber 
8 kurs/aktiviteter 

O
slo, Lillestrøm

 
O

ktober 
14 kurs/aktiviteter 

O
slo, Fredrikstad, Gjøvik, H

am
ar, Førde* 

N
ovem

ber 
10 kurs/aktiviteter 

O
slo og Lillestrøm

 
D

esem
ber 

2 kurs/aktiviteter 
O

slo og Lillestrøm
 

* ifbm
 bransjeteffet Blest i Førde, sendte vi 6 aktører fra vår region.

Bransjekunnskap

M
Ø

ST har utviklet en kursrekke som
 vi har kalt Innføring 

i m
usikkbransjen, som

 tar sikte på å orientere om
 

m
usikkbransjen og gi gode tips og råd til band og m

usikere/
artister. D

enne kursrekken var opprinnelig tre-delt 
(plateutgivelse/distribusjon, prom

otering, booking), og 
ble gjennom

ført i H
am

ar og to ganger i O
slo. Vi satte den 

også opp som
 en kom

prim
ert fagdag i Fagernes, Gjøvik 

og Fredrikstad. Kursholdere: Therese Asker (prom
otering), 

Sim
on Füllem

ann (plateutgivelse og distribusjon) og Vegard 
Strøm

sodd. 

På Gjøvik arrangerte vi i januar et kurs om
 hvordan m

usikere 
på by:larm

 kan få best m
ulig utbytte av m

øtet m
ed 

m
usikkbransjen som

 er tilstede på by:larm
, m

ed kurset H
ow

 
to w

ork by:larm
. H

er var M
usikkregionen Gjøvik lokalt vertskap 

og sam
arbeidspart. Kursholder var Sarah Chanderia.

H
elt i starten av året hadde vi også besøk av produsent Vance 

Pow
ell (produsent for blant andre Jack W

hite), og i sam
arbeid 

m
ed Gram

Art arrangerte vi en intim
 w

orkshop i studio på 
U

niversitetet i  O
slo, sam

t en Q
&

A m
ed D

agbladet-journalist 
Jan O

m
dahl som

 intervjuer, på Kulturhuset. Tittel på Q
&

A var: 
Analogt form

at i en digital tidsalder.

Entreprenørskap /produktutvikling/ 
innovasjon

Entreprenørskapsdagene 2014 var et stort arrangem
ent under 

O
slo Innovation W

eek som
 gikk over to dager på Kulturhuset 

i O
slo. Program

m
et ble utarbeidet av M

Ø
ST i sam

arbeid 
m

ed M
usikkteaterforum

, og ble presentert i sam
arbeid m

ed 
M

FO
 (M

usikernes fellesorganisasjon) og N
TO

 (N
orsk teater- 

og orkesterforening.)  To w
orkshops (”H

vordan bygge en 
m

erkevare?” og ”Strategi som
 plan”), sam

t et om
fattende 

sem
inarprogram

 tiltrakk seg over 100 deltagere per dag. 
Blant innlederne var Finn Aam

odt og M
arianne Skovli 

Aam
odt, Anne Britt Gran (H

andelshøyskolen BI), Yngve D
ahle 

(Lean business), Stian Skarelven (O
slo business region) 

M
argit Klingen D

aam
s (Innovasjon N

orge), Tone H
araldsen 

(Kunnskapssenteret for kulturnæ
ringer, Lilleham

m
er) m

.fl. 
D

et ble også arrangert en paneldebatt m
ed Statssekretæ

r 
Bjørgulv Borgundvaag og byråd for kultur og næ

ring i O
slo 

kom
m

une, Anne Siri Koksrud Bekkelund. Felles tem
a, m

ed 
ulike vinklinger, var entreprenørskapsbegrepet i kulturen. 

Bygg Bedrift er Innovasjon N
orges nye kursm

odul i 
forretningsutvikling for kulturnæ

ringer. M
Ø

ST inngikk et 
sam

arbeid m
ed Innovasjon N

orge om
 en pilot på dette 

Entreprenørskapsdager på Kulturhuset.



program
m

et, m
ed gjennom

føring i oktober/novem
ber 2014. 

Sam
m

en m
ed M

usic N
orw

ay sam
let vi 18 i utgangspunktet 

svæ
rt kom

petente aktører (hvorav 17 var m
usikkrelaterte), til 

fire dagers intensiv kursvirksom
het på 657 O

slo. 

Entreprenørskap i kunst og design er et nettverksprosjekt 
m

ed utspring i Kunsthøyskolen i O
slo. M

Ø
ST deltar i 

dette nettverkssam
arbeidet sam

m
en m

ed Barratt D
ue 

m
usikkinstitutt, Grafill , Kunst- og designhøgskolen i Bergen, 

Kunsthøgskolen i O
slo, M

usikernes Fellesorganisasjon, 
M

usikkteaterforum
, N

orske Billedkunstnere, N
orske 

D
ansekunstnere, N

orske interiørarkitekter og 
m

øbeldesigneres landsforening, N
orske Kunsthåndverkere, 

N
orges M

usikkhøgskole, N
orsk Skuespillerforbund, N

orsk 
Teater- og O

rkesterforening, og U
nge Kunstneres Sam

fund. 
I løpet av 2014 ble det arrangert to store sem

inar (på Grafill, 
O

slo i februar, og på KhiO
 i novem

ber). 

U
nder Folkelarm

 – folkem
usikkens nordiske bransjetreff, 

var M
Ø

ST delaktig m
ed tre Frilansfrokoster, som

 tok for 
seg m

øte m
ed utenlandsk presse, og hva som

 forventes 
(W

hat you need in addition to good m
usic, ved den skotske 

m
usikkjournalisten O

laf Furniss), Pressefoto (G
etting the 

picture, ved Jannica H
oney) og M

usikkvideo (M
usikkvideo som

 
lanseringsverktøy, ved m

usikkvideoregisør Andre Chocron). 
I tillegg arrangerte vi et foredrag hvor Erik W

. Jacobsen 
(M

enon), snakket om
 Strategi som

 plan for kulturaktører.

M
Ø

ST var m
edarrangør på M

FO
s m

usikkbransjedag i m
ars 

2014 på Riksscenen i O
slo. Bransjedagen rettet seg m

ot 
M

FO
 sine m

usikerm
edlem

m
er. Kulturm

inister Thorhild 
W

idvey var hovedtaler, og vilkårene i det frie kulturfeltet ble 
videre debattert i en paneldebatt i kom

binasjon m
ed ”åpen 

m
ikrofon” m

ed innspill fra salen.

Ø
konom

i/finansiering
Ø

konom
i, regnskap og skatt for m

usikere og andre 
selvstendig næ

ringsdrivende er et tem
a vi viet stor 

oppm
erksom

het i 2014. I løpet av våren arrangerte vi 7 kurs 
i sam

arbeid m
ed M

FO, Gram
Art og M

usikkteaterforum
 på 

tem
aet Skatt og selvangivelse. På høsten arrangerte vi fire 

kurs om
 Ø

konom
i og skatt for sm

åselskaper. D
ette kurset 

nivådelte vi i kurs rettet m
ot ”nybegynnere” og kurs rettet m

ot 
”viderekom

m
ende”. H

ovedfokus på disse kursene var EN
K og 

AS, m
en også andre selskapsform

er ble behandlet. Til disse 
kursene brukte vi Jan O

tto Innvæ
r fra Frilansregnskap som

 
kursholder.

Kurset Bandkurs-økonom
i og drift, ble utviklet i sam

arbeid 
m

ed BandO
rg, m

ed utgangspunkt i deres publikasjon 
”Bruksanvisning for band”, som

 kom
 ut i 2014. D

ette kurset 
fokuserte på de viktigste inntektskildene og utgiftspostene et 
band har, og så dette i forhold til organisering, selskapsform

, 
kontrahering og avtaleverk, ulike register, osv. D

ette kurset 

gikk over to dager og ble arrangert på vår og høst 2014. Kurset 
ble holdt av Therese Asker og Sim

on Füllem
ann.

I sam
arbeid m

ed Gram
Art har vi gjort to kurs i Fondsøking 

m
ed H

ilde W
ahl som

 kursholder – ett på våren og ett på 
høsten. H

er har kursholder gjennom
gått budsjett-  og 

CV-oppsett, sam
t tips til prosjektbeskrivelsen. Kurset var 

prim
æ

rt vinklet m
ot støtteordninger for m

usikere under 
N

orsk kulturråd, og FFU
K.

N
orsk kulturråd for m

usikere, var et sam
arbeid m

ed 
kulturrådet der saksbehandler på m

usikkfeltet inform
erte 

om
 de ulike ordningene, m

ed påfølgende ”speed m
eetings”, 

der m
usikere kunne få noen m

inutter på tom
annshånd m

ed 
saksbehandler. 

Live opptreden/låtskriving
M

Ø
ST har også, sam

m
en m

ed Live Perform
ance Producer 

Kenneth Lew
is, utviklet et kurs om

 live/sceneopptreden, kalt 
LIV

E!. D
ette kurset ble satt opp 2 ganger i O

slo i 2014, og 
seansen ble videofilm

et av M
illim

edia. Videoopptaket vil bli 
tilgjengeliggjort via w

eb i løpet av våren 2015.

To Live preproduksjons sesjoner ble arrangert i 2014 – en i 
Fredrikstad og en i O

slo. Begge ble holdt av Stein Bjelland 
og Ashley Stubbert. H

er fikk seks unge lovende band på 
en opprigget scene en tim

e hver til rådighet m
ed Bjelland 

og Stubbert, som
 veiledere og sparringspartnere på deres 

liveopptreden. 

Vinterm
yggen er navnet på en konsertserie i Lillestrøm

. I 
tilknytning til denne serien jobbes det m

ed å få fram
 lokale 

talenter, og gi de sceneerfaring gjennom
 supportjobber for 

større artister. Foruten spilleerfaring, har bandene/artistene 
har fått veiledning om

kring sceneopptreden, teknikk, sam
spill 

og kom
m

unikasjon m
ed publikum

. M
ØST støtter dette 

prosjektet m
ed finansiering fra Akershus Fylkeskom

m
une.

Frida Ånnevik og H
anne H

ukkelberg var kursholdere for vårt 
todagers låtskriverkurs på Popsenteret/Ø

vingshotellet  i m
ars. 

M
arkedsføring og sosiale m

edier
Sam

m
en m

ed ACT Entertainm
ent og Gram

Art satte vi sam
m

en 
en dag dedikert til Sosiale m

edier og digital m
arkedsføring m

ed 
analyser, tips, råd og inspirasjonseksem

pler presentert av 
Erlend H

ovgaard (Creuna AS), Einar Idsøe Eidsvåg (H
ES) og Axel 

Vindenes (m
usiker, Kakkm

addafakka), på Popsenteret.

Avansert digital m
arkedsføring er en egen m

odul i 
Eksportskolen (se eget punkt). Som

 en del av dette 
landsom

fattende sam
arbeidet ble aktører fra alle regionene 

invitert til bransjetreffet Blest i Førde, for en heldags w
orkshop 

m
ed M

usic Ally. Kursholder var Claire M
as fra M

usic Ally.

Produsent og artistutvikler Kenneth Lew
is snakker deg gjennom

de viktige stegene du m
å gå for å gjøre en god liveopptreden.

Fra øvingslokalet via konsertforberedelsene til du roper
«takk, takk, takk!» fra scenekanten. 

«M
ost people spend all their tim

e 

and m
oney in record production 

w
ithout thinking that it is equally 

im
portant to focus on and invest 

in live perform
ance! This is w

here 

artists and bands surprise and 

conquer their audience, creating 

unexpected, unforgettable 

experiences and it´s w
here they 

earn the m
ost!»

Tirsdag 9. desember
Kl 17 - 20

Café Mono

LIVE!
Hva gjør en god 

liveopptreden?

Påm
elding via

m
usikknettverk.no 

Gratis deltakelse

Tirsdag 21. oktober kl 12-17

Onsdag 22. oktober kl 9-13

Tirsdag 11. novem
ber kl 12-17

Onsdag 12. novem
ber kl 9-13

Sted: 657

Fredensborgveien 24D, Oslo

MØST arrangerer kurs

i samarbeid med

Music Norway og 

Innovasjon Norge

Eksportskolen modul 6

Bygg bedrift/ 

Lean business 

boot cam
p

O
ver to sam

linger læ
rer du å bruke et verktøy 

som
 utruster deg m

ed en unik system
atikk 

til bruk ved planlegging og styring av en 
nyetablering eller et prosjekt. 

I dag brukes Lean m
etodikken i næ

r sagt alle 
sektorer og m

etodens gode resultater i form
 

av ressursbesparelse og økonom
isk gevinst 

har gitt den m
ange tilhengere.

«Ved hjelp av Business Bootcam
p klarte jeg å 

sam
le løse tanker og ideer til en m

ålrettet strategi 
for selskapet m

itt. Dette har væ
rt til stor hjelp

når jeg har laget forretningsplaner i ettertid.»
B

JA
RTE S

 H
A

N
S

EN
, H

EN
CH

M
A

N
 &

 G
O

O
N

«Business Bootcam
p er den absolutt m

est
effektive oppvåkningsprosessen jeg har hatt
i forhold til m

in egen forretning.»
FR

ED
R

IK SA
R

O
EA

, D
ATA

R
O

CK

Påm
elding via

m
usikknettverk.no 

Individuell pris

kr. 1 000,-

Plateutgivelse og distribusjon m
ed Sim

on Füllem
ann.



I løpet av 2014 har M
Ø

ST bidratt til faglige program
 på 

festivalene Inferno M
etal festival (Inferno M

usic Conference), 
Zim

fest og D
iam

ond Fest, sam
t Startup W

eekend O
slo. 

Program
m

eringen er gjort i sam
råd m

ed arrangøren og vi 
har sam

arbeidet om
 m

arkedsføringen, m
ens den praktiske 

tilretteleggingen har arrangøren selv stått for.

Frilansfrokost
Frilansfrokost er et konsept som

 har gått gjennom
 hele 

året. Ca. en gang i m
åneden har vi invitert frilansere til varm

 
suppe og faglig påfyll på Caféteateret i O

slo. Tem
a varierer fra 

gang til gang, og m
øteplassen Frilansfrokost retter seg m

ot 
m

usikere og m
usikkaktører, sam

t frilansere innenfor det vi 
kan kalle kreativ næ

ring. Frilansfrokost er et sam
arbeid  m

ed 
N

ordic Black Theatre og Sam
spill. I løpet av 2014 hadde vi 10 

frilansfrokoster, hvorav 3 var lagt til Folkelarm
 og Riksscenen. 

Eksportskolen
Fra juni 2014 har M

Ø
ST væ

rt en del av Eksportskolen. D
ette 

er et sam
arbeid m

ellom
 M

usic N
orw

ay og de regionale 
kom

petansesentrene Ø
KS, Brak, STAR, KO

FO
R, Tem

po, SØ
RF. 

D
a M

Ø
ST ble en del av dette sam

arbeidet ble Eksportskolen 
landsdekkende.

Eksportskolen består av 10 kurs- og kom
petansehevings-

m
oduler, som

 skal bidra til å bygge sterkere aktører innen 
m

usikknæ
ringen i hver enkelt region og nasjonalt. 

D
e 10 m

odulene er beskrevet på egen nettside: w
w

w
.

m
usikkeksportskolen.no

I løpet av siste halvdel av 2014 ble det arrangert følgende 
kurs, som

 går innunder Eksportskolen:

U
nder m

odul 2: Innføring i m
usikkbransjen (3-delt og fagdag, 

O
slo/Gjøvik/Fredrikstad/H

am
ar)

U
nder m

odul 3: Bandkurs - økonom
i og drift i O

slo
U

nder m
odul 6: Bygg bedrift i O

slo
U

nder m
odul 7: Avansert digital m

arkedsføring i Førde
U

nder m
odul 8: Ø

ya International – et nettverksarrangem
ent 

ifbm
 m

ed Ø
ya festivalen. M

usic N
orw

ay stod for 
gjennom

føring. 4 deltagere ble plukket ut basert på innsendt 
søknad. 1 av disse var fra M

Ø
ST sin region.

Balansekunst
M

Ø
ST er m

ed på dugnaden Balansekunst. Balansekunst 
er et nettverk av m

usikkorganisasjoner, som
 jobber for å 

få fortgang i arbeidet m
ed å jevne ut kjønnsforskjellene i 

m
usikkbransjen. 

Veiledning og rådgivning
Vi har gitt tilbud om

 veiledning og rådgivning for utøvere 
og konsertarrangører. 

I 2014 har vi både ved annonserte, avsatte tider/dager og ved 
forespørsel gitt søknadsveiledning.  Søknadsveiledningen 
foretas av adm

inistrasjonen i M
Ø

ST, og i enkelte tilfeller m
ed 

innspill fra eksterne. 

Foruten dette tilbudet har vi også bistått og gitt råd til 
m

usikere, arrangører og øvrige representanter fra bransjen 
per telefon og e-post.

N
ettsider m

ed søknadskalender
w

w
w

.m
usikknettverk.no er M

Ø
ST sin hjem

m
eside. 

D
enne nettsiden har blitt oppgradert i løpet av 2014 m

ed 
nytt design, nye funksjoner og et påm

eldingssystem
 

skreddersydd for M
Ø

ST sin aktivitet. N
ettsidene er utviklet 

av W
eblance.

På nettsiden har vi også integrert en om
fangsrik og svæ

rt 
brukervennlig søknadskalender. 

Logo og design på trykt m
ateriale er laget av Rune M

ortensen.

2014 var M
Ø

STs fjerde driftsår.

Inntekter
N

orsk kulturråd driftstilskudd 
878 000,-

Akershus fylkeskom
m

une 
200 000,-

O
slo kom

m
une 

311 000,-
H

edm
ark fylkeskom

m
une 

75 000,-
Innovasjon N

orge 
150 000,-

D
eltakeravgifter 

53 300,-
SU

M
 

1 741 504,-

Kostnader
Kurs/w

orkshops/sem
inarer 

1 865 915,-
Adm

.kostn/rekvisita 
537 603,-

SU
M

 
2 403 518,-

Årsresultat: 
- 662.014,-

Adm
inistrasjon

Ø
stnorsk jazzsenter har det adm

inistrative ansvaret for 
aktivitetene og økonom

ien i M
Ø

ST. Ø
stnorsk jazzsenter 

har kontor i Schous kulturkvartal i O
slo.

Sam
arbeid m

ed andre arrangører
Ø

konom
i

Tirsdag 21. oktober kl 17-20

Sted: Gregers

Grønnegata 70, Ham
ar

MØST arrangerer kurs

i samarbeid med GramArt

Eksportskolen modul 2

Introduksjon til 

m
usikkbransjen

Booking av 

klubb- og 

festivaljobber

Påm
elding via

m
usikknettverk.no 

• H
vordan fungerer festival- og livem

arkedet i N
orge?

• H
va kan du forvente i honorar?

• H
vordan legge opp sin egen turné?

• H
vordan gå fram

 for å skaffe seg et bookingselskap, og hva kan du forvente av selskapet?
• Tips og triks fra en erfaren booker!

Kurset passer for D
IY-artister og band 

i alle sjangere, og deg som
 jobber m

ed 
m

usikere/artister m
ed label, prom

o 
eller booking.

Kursholder:
Vegard Strøm

sodd (Am
ber Booking)

Gratis deltakelse

• H
va er am

bisjonsnivået for bandet ditt? Er det hobby eller business?
• H

vordan bør du organisere bandet ditt? AS? EN
K? Sam

virke?
• H

vordan sikrer du inntekter for bandet? O
g hvordan sparer du utgifter?

• H
vor bør du registrere bandet?

• H
vordan ser en bandkontrakt ut?

• Skatteregler, m
om

s, fradrag, regnskapsføring og fakturering.
• H

va kan du selv og hva bør du få hjelp til?
• Fordeling av arbeidsoppgaver
• H

vordan prisetter du bandet ditt?

M
andag 27. oktober 17–21  

Onsdag 29. oktober 17–21  

Popsenteret, Oslo

MØST arrangerer kurs

i samarbeid med BandOrg

Eksportskolen modul 3

Bandkurs:

Økonom
i

og drift

Påm
elding via

m
usikknettverk.no 

Individuell pris kr. 100,-

Gratis for BandOrg m
edl.

Kursholder:
Sim

on Füllem
ann (All-Access-Agency) 

Therese Asker (M
iss Fixit Agency)

Låtskriverkurs m
ed Frida Ånnevik og H

anne H
ukkelberg på Popsenteret.
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657 Oslo
ACT Entertainment
Akershus musikkråd
Balansekunst
BandOrg
Brak
By:larm
Caféteateret
Diamond Fest
Entreprenørskap i kunst og 
design (EKD)
Folkelarm
FolkOrg
Gramart
Gregers
Hedmark Oppland musikkråd
Inferno-festivalen

Innovasjon Norge
Jørn Hilme Stemnet
KOFOR
Kulturhuset
Musikernes fellesorganisasjon
Mono
Music Norway
Musikkregion Gjøvik
Musikkteaterforum
Nordic Black Theatre
NOPA
Norske konsertarrangører
Norsk teater- og 
orkesterforening
Norsk viseforum
Oslo Business Region
Oslo Innovation Week

Oslo musikkråd
Popsenteret
Rikskonsertene
Rookie to Whiz/Høgskolen i 
Hedmark
Samspill
St.Croix-huset
STAR
Start Up Weekend Norge
SØRF
Tempo
Vanguard
Vintermyggen
Zimfest
ØKS
Øvingshotellet
Øyafestivalen

Takk til våre samarbeidspartnere
Aktivitetene i MØST kunne ikke vært gjennomført uten våre gode samarbeidspartnere:


