
Stockholm den 17 mars 2020


Svensk Musikvår sänds live på webben 

Vi är glada att meddela att Svensk Musikvår 2020 kommer att kunna genomföras, om än i 
något omstöpt form. De flesta av festivalens konserter kommer att genomföras, utan 
publik eller inför begränsad sådan, och sändas live på festivalens webbsida. Bland de 
konserter som visas kan nämnas barnföreställningen Mormor Karins bravader, 
konserterna med klarinettisten Staffan Mårtensson och Kammarensemblen och 
föreningen SEAMS helaftonskonsert på Fylkingen.


Under de fem år som vi har arrangerat musikfestivalen Svensk Musikvår har vi sänt de 
flesta konserterna live på festivalens webbsida. Konserterna finns också tillgängliga att 
ses i efterhand, ända sedan vår första festival 2016. Denna kunskap och erfarenhet är vi 
nu stolta över att kunna använda för att både tillhandahålla värdefulla och berikande 
kulturupplevelser till en stor och spridd publik, och dessutom göra en insats för några av 
alla de fria kulturutövare vars inkomst nu är hotad.


Svensk Musikvår är en konstnärsdriven festival som bygger på kraften i samarbeten 
mellan musiker och tonsättare. Många av alla de frilansmusiker som är oumbärliga delar 
av det ovärderliga, levande musiklivet ser nu sina kalendrar tömmas på engagemang, 
med förödande ekonomiska konsekvenser. Att så långt det är möjligt kunna genomföra 
årets festival är för oss en viktig satsning inte bara symboliskt utan samtidigt, ur ett 
frilansperspektiv, ytterst konkret.


Festivalens målsättning är att visa upp den svenska konstmusikens rikedom och 
mångfald med övertygelse och entusiasm, att bjuda in till musikaliska möten med såväl 
musiken som med musiker och tonsättare. Den viktigaste ingrediensen för en lyckad 
festival är vår publik och på detta sätt kan vi även i dessa tider ge människor tillgång till 
spännande och intressant ny musik.


Varmt välkomna att följa Svensk Musikvår 2020 live på svenskmusikvar.se


För mer information och intervjuer, kontakta gärna:


Jörgen Pettersson, festivalledare

070-552 34 22

jorgenpettersson@hotmail.com
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