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ÅRSMELDING FOR MAKEMUSIC 2015 

MAKEMUSIC I STERK UTVIKLING 

 

2015 ble et år med mye engasjement og nysatsing for MakeMusic. Vi ønsker at alle medlemmer og lokallag 
skal få mer igjen for sitt medlemskap, og dette har vært et prioritert område i dette året. Aktivitetsnivået 
har vært høyt blant våre 26 lokallag i 13 forskjellige fylker. Totalt var vi 4266 medlemmer, hvorav 2907 
var tellende.  

Våre lokallag har høyt aktivitetsnivå, og samles opp til flere ganger ukentlig for opplæring, øvelser og 
konserter med både kor, orkester og band av forskjellige slag. Vi har også hatt større fokus på aktiviteten 
blant våre aller yngste medlemmer. Omtrent 30% av vår medlemsmasse er under 13 år, og flere lokallag 
har lagt spesielt til rette for denne aldersgruppen. 
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FLERE FORDELER OG MULIGHETER TIL LOKALLAGENE 

 

For å fremme den lokale aktiviteten, har vi i løpet av 2015 satt i gang flere tiltak for å gi våre lokallag gode 
muligheter og ressurser til å gjennomføre nye og spennende prosjekter. Vi har blant annet investert mye 
i musikkutstyr av høy kvalitet for utlån til lokallagene, slik at begrenset økonomi ikke skal være et hinder 
for kreativitet og utfoldelse. 

Vi inngikk i 2015 et samarbeid med Lynda.com om en årlig avtale på Lynda Campus, som gir oss 500 
brukere på deres online opplæringsportal, med tusenvis av høykvalitets opplæringsfilmer innen musikk. 
Vi etablerte også samme året en ny online portal for deling av ressurser, erfaringer og informasjon mellom 
medlemmene i MakeMusic. 
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KURS OG KOMPETANSEHEVING 

 

Vår kursvirksomhet for lokallagene har økt betraktelig. Kursene i julemusikk for band, orkester og kor er 
fortsatt populære blant våre medlemmer. Vi opplever at kvaliteten øker år for år, i takt med lokallagenes 
interesse og motivasjon for å heve sitt nivå.  

Vi har i 2015 har vi også utvidet kursene innen orkesterledelse, direksjon og ledelse av mindre ensemble 
og kor, arrangering og notasjon med både Sibelius og GarageBand, improvisasjon, komposisjon og 
samspill, sang- og stemmebruk. Dette er populære kurs som har gitt mange resultater allerede. 

Lokallagene har også gitt uttrykk for at de også ønsker kurs innenfor andre områder, og vi planlegger 
derfor flere nye og spennende kurs i 2016. 

INSPIRERENDE WORKSHOPS  

Både i mars og november samlet vi representanter fra alle våre lokallag til seminarer. Med engasjerte 
deltakere, mye på agendaen og mange innspill ble begge disse en suksess. Med større innsikt i aktivitetene 
og planene til flere av lokallagene, ble det til inspirasjon og nye ideer for andre. Planer og status rundt en 
ny felles online arena for deling av musikkressurser, erfaringer og informasjon ble presentert. Andre 
økonomiske støtteordninger enn Frifond Organisasjon ble også gjennomgått. Nye workshops med 
spesifikke tema som f.eks. søknadsskriving, er planlagt i 2016. 

ØKONOMI OG STATLIG TILSKUDD 

MakeMusic har fortsatt en sunn økonomi. Totale inntekter på NOK 1.727.770,- ga et endelig årsresultat 
på NOK 133.268,-. Sentral grunnstøtte utgjorde NOK 1.456.000,-. Årets lokale støtte i Frifond Organisasjon 
fra Norsk Musikkråd hadde ca. 75 % økning i tilskudd fra fjoråret (fra ca. 693.000,- til 1.224.000,-). Dette 
var en positiv overraskelse, og ga lokallagene en romsligere økonomi.  

MakeMusic har landsmøte annethvert år, og 17. desember 2015 ble det holdt et kort landsmøte, da det 
planlegges et større landsmøte i 2016. Årskontingenten for 2015 står uendret på kr 50,- pr person. 

Regnskapsfører for MakeMusic er Sivert Bolsønes. Statsautorisert revisor Marius Borge i Borge Revisjon 
AS er revisor. Årsoppgjøret for 2015 er avsluttet av revisor. 
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LEDERSKAP 

Daglig leder i MakeMusic er Halvor Bekkevold, og styret består av følgende medlemmer: 

Styreleder:  Olav Kronstad (1985) 

Styremedlem:  Nathalie Evensen (1990) 

Styremedlem:  Didrik Håndlykken (1995) 

Styremedlem:  Ida van Oord (1993) 

Styremedlem:  Tore Eriksen (1982) 

 

Styret gjennomførte to styremøter i løpet av 2015.  

LOKALLAG 2015 

Barnekoret Stord 

Chubby Hawks 

Eiker Band 

Eiker Musikk & Media 

Fortissimo 

Grenland Musikk 

Hamar Musikkforum 

Hamar Musikkinstitutt 

Horten Musikkforening 

Make Music Hallingdal 

MakeMusic Drammen 

MakeMusic Follo 

MakeMusic Harstad 

 

 

 

 

 

 

 
Halvor Bekkevold 
Daglig leder MakeMusic 

 

 

 

 

 

MakeMusic Hønefoss 

MakeMusic Molde 

MakeMusic Måløy 

MakeMusic Sandefjord 

MakeMusic Stavanger 

MakeMusic Stord 

MakeMusic Sørlandet 

MakeMusic Tønsberg 

MakeMusic Valdres 

Multi Sound Choir 

Oslo/Follo Musikkforening 

SeaSound Choir & Band 

Vokal & Musikk 
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