
PRESSRELEASE FRÅN SAMSPEL 2019-05-27 

Kulturrådet stöder det nya nationella samarbetet ”På 

Turné” – Samspel välkomnar beslutet 

Genom ett unikt samarbete mellan regionala musikinstitutioner och 

musikarrangörer skapas förutsättningar för en ny nationell turnéstruktur 

– På Turné. 

Med Kultur i Väst som projektägare och utvecklare av det nationella samarbetet ”På Turné” ska Regional 

Musik i Sverige (RMS), som utgörs av 23 regionala musikinstitutioner runtom i landet, och Musikarrangörer 

i Samverkan (MAIS), som består av 10 riksförbund för musiken och som representerar 1 500 arrangerande 

musikföreningar, skapa en turnéstruktur som täcker hela landet. Detta första pilot-år utgör startskottet för 

utformandet av en långsiktig, fungerande modell där institutioner och det fria musiklivet arbetar i 

gemensamma programråd i flertalet genrer för att erbjuda ett rikare musikutbud i hela landet.  

En sammanhållen nationell turnéstruktur har inte funnits i Sverige sedan 2010 när Rikskonserter lades 

ned. Det nya samarbetet ”På Turné” bygger på institutionernas erfarenhet och kunskap kring turnéläggning 

och samverkan med det fria musiklivet. Viktiga erfarenheter från musikutredningen Samspel, som MAIS 

har drivit i 3 år, har varit betydelsefulla för det nya projektet. 

– Genom att förstärka samverkan mellan institutionerna och det fria musiklivet samlar vi kunskapen och 
utvecklar dem gemensamt. Tillsammans ökar vi kapaciteten och resurserna för musiklivet i stort och kan nå 
fler medborgare med ett större utbud av hög kvalitet säger Dag Franzén, direktör Gotlandsmusiken och 

tillika ordförande Musikchefskollegiet 

– Efter tre års intensivt arbete med Samspel är vi från MAIS mycket glada över samarbetet med RMS och vi 
ser nu framemot att vi tillsammans kan förverkliga de sedan länge saknade långsiktiga strukturerna för att 
nå ut med mer livemusik av alla de slag i hela landet säger Lisa Sand, ordförande Musikarrangörer i 

Samverkan  

Samspel är en utredning som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över 

Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. 

Huvudman för Samspel är MAIS, Musikarrangörer I Samverkan, och uppdragsgivare är Statens 

Musikverk. Samspel startade 2017 och avslutas i sommar med en presentation av resultaten på 

Medelhavsmuseet i Stockholm den 14 juni kl 12.00, pressinbjudan går ut i slutet av maj. 

MER INFORMATION PÅ www.samspelsverige.se 
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