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MakeMusic – En sentral tilrettelegger for lokal aktivitet 
MakeMusic er en nasjonal paraplyorganisasjon for 23 musikkforeninger i Norge. MakeMusic får støtte til sentral 
foreningsdrift, nasjonal grunnstøtte, gjennom Fordelingsutvalget, og til lokal foreningsdrift via Frifond Organisasjon 
gjennom Norsk Musikkråd. Midlene fra Frifond Organisasjon fordeles umiddelbart ut til MakeMusics lokallag etter 
bestemte vedtekter. 

Vår hovedoppgave er ikke bare å fordele penger, men å legge til rette for et aktivt musikkliv i våre lokale foreninger. 
Det skal være inspirerende å være medlem i MakeMusic. For å lykkes med denne målsettingen gjør vi i hovedsak tre 
ting: 

- Vi øker kompetansen 
- Vi inspirerer 
- Vi gir tilgang til ressurser 
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Kompetanse: MakeMusic holder sentrale kurs 
MakeMusics mål er at en sterk kompetansesatsing vil dyrke frem ildsjeler i lokallagene våre, slik at enkelte deltakere 
har faglig styrke og inspirasjon til å være en driver i det lokale musikklivet. Derfor holder vi flere sentrale kurs og 
seminarer for alle i våre lokallag som vil delta. 

Påsken 2018 arrangerte MakeMusic kurs innen fire store områder, instrumenter, studio, musikkproduksjon og sang. 
Kursene gikk over tre dager i Tønsberg og ble avsluttet med en konkurranse hvor de ulike gruppene viste hverandre 
hva de hadde fått til. I tillegg framførte de et samarbeidsprosjekt med deltakere fra alle fire kursene. 

MakeMusic arrangerte flere ulike kurs utover høsten 2018. Det var stor interesse for sangteknikk og 
sangpedagogikk, kurs innen studioproduksjon, vokal- og instrumentopptak, kurs innen pedagogikk for å finne 
metoder for best mulig å motivere og undervise enkeltelever og grupper, samt produksjonskurs innen digital musikk. 

Vi opplever stor interesse for de sentrale kursene, og at kompetansen inspirerer og brukes i lokallagene. 
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Ressurser: MakeMusics ressursbank 
MakeMusic har over flere år opparbeidet en god ressursbank for sine medlemmer. Vi har forhandlet oss til en god 
campusavtale med LinkedIn (Tidligere lynda.com) om flere hundre premiumlisenser på deres opplæringsressurser 
på nett. Med nesten 300 kurs med 9000 filmer innen musikk og lyd, utgjør dette en betydelig mulighet for 
enkeltmedlemmene til å vedlikeholde og utvide sin musikalske kompetanse. Avtalen ble videreført i 2018, og alle 
medlemmer får tilgang vederlagsfritt.  

Vi har et utvalg av kvalitetsinstrumenter som vi låner ut tidsbegrenset og vederlagsfritt til de lokallag som har behov. 
Det dreier seg om el-gitarer, bassgitarer, akustiske instrumenter, forsterkere, effektpedaler, synthesizere, trommer, 
perkusjoner, monitorer, headset og annet. 
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MakeMusics lokallag 
 

• Vokal & Musikk 
• MakeMusic Follo 
• Oslo/Follo Musikkforening 
• Hamar Musikkforum 
• Eiker Band 
• Eiker Musikk & Media 
• Make Music Hallingdal 
• MakeMusic Drammen 
• MakeMusic Hønefoss 
• Make Music Horten 
• MakeMusic Sandefjord 
• MakeMusic Tønsberg 

 

• Multi Sound Choir 
• Chubby Hawks 
• Fortissimo Ungdomsorkester 
• Grenland Musikk 
• MakeMusic Sørlandet 
• MakeMusic Stavanger 
• Barnekoret Stord 
• MakeMusic Stord 
• SeaSound Choir & Band 
• MakeMusic Måløy 
• MakeMusic Molde 
• MakeMusic Harstad 
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Økonomi 
MakeMusic har 4230 medlemmer fordelt på 23 lokallag pr. 31.12. 2018. Foreningen har en sunn økonomi med et 
resultatet for 2018 på NOK 160.296,-. Totale inntekter på NOK 2.152.378,- ga et endelig årsresultat på NOK 
159.585,-. 

Sentral grunnstøtte utgjorde NOK 1.537.436,-. medlemskontingenter NOK 236.259,-, og deltakeravgifter NOK 
78.650,-. Av Frifondmidlene på NOK 963.286,- pluss gjenstående Frifondmidler fra 2017 på NOK 38.090,- ble NOK 
1.001.373,- gitt videre til lokallagene. MakeMusic fikk totalt NOK 214.058,- i MVA-kompensasjon for 2017, hvorav 
NOK 114.028,- gikk direkte videre til lokallagene. Årskontingenten for 2018 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 2018 er avsluttet av revisor. 
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Lederskap 
To nye styremedlemmer ble valgt inn i styret på landsmøtet i desember, og to andre ønsket å tre ut av styret. Daglig 
leder i MakeMusic er Halvor Bekkevold (1967), og styret består av følgende medlemmer: 

• Styreleder:  Nathalie Evensen (1990) 
• Styremedlem:  Elena Skreosen (1997) 
• Styremedlem:  Didrik Håndlykken (1995) 
• Styremedlem:  Jørgen Skofterud (1994) 

Styret gjennomførte to ordinære styremøter i løpet av 2018. Trenden er at det gjennomføres også stadig flere 
drøftelser på sosiale medier. 

 

Halvor Bekkevold 
Daglig leder MakeMusic 
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