Årsberetning 2008
- opsummering af mundtlig beretning aflagt på SNYKs årlige repræsentantskabsmøde maj 2008

Status
Vi mistede omkring jul vores formand, Maria Frej, som måtte prioritere sit arbejde
med Storstrøms Kammerensemble og sin familie. Bestyrelsen vil gerne takke Maria
for det arbejde og engagement, hun lagde i SNYK i de halvandet år, hun var
formand. – Det gav så mig en lille ekstra formandsperiode – min sidste
formandsperiode sluttede, da Maria tiltrådte. For mig er dette selvfølgelig en lidt
speciel situation, for jeg har kun været formand nu siden december. Men jeg har jo
været med her længe, og jeg synes, jeg har levet meget med i SNYKs udvikling. Det
giver mig anledning til at gøre lidt status over de sidste 3-4 år. Jeg kan kun sige, at
jeg er meget glad: Vores drømme om SNYK er gået i opfyldelse – i hvert fald sådan
helt principielt. SNYK er center for Ny Musik i Danmark. SNYK får ting til at ske, gør
det nemmere, bedre og sjovere at lave musik. – Og så vil jeg i øvrigt få hjælp nu her
dels fra Mette, og fra det øvrige SNYK-sekretariat, til at gøre nogle nedslag i SNYKs
nuværende virksomhed:
Kernen i SNYKs virksomhed er sekretariatet og medarbejderne: Ved starten af
2008 havde SNYK i sin stab af fastansatte medarbejdere en fuldtidsansat leder, en
administrativ medarbejder 30 timer/uge, en marketingmedarbejder/projektudvikler 30
timer/uge og en faglig medarbejder 21 timer/uge. Pr. 1. juni ansattes en
studentermedhjælper 10-15 timer/uge. SNYK har desuden i årets løb haft en
projektansat medarbejder 11 timer/uge til Wundergrund/Berlinaut og andre
internationale projekter, to ad hoc aflønnede studentermedhjælpere, og under
Wundergrund Festival to projektansatte medarbejdere, en praktikant og et antal
frivillige medarbejdere.
En anden vigtig del af SNYK er det kunstneriske udvalg: Udvalget uddeler den
internationale transportstøtte, udvælger projekter til turnestøtteordningen IN:SPIL, og
skal i det hele taget at tage stilling til den overordnede kunstneriske kvalitet og
genremæssige spredning af SNYKs aktiviteter. Desuden skal udvalget fremover
varetage udvælgelse af værker til ISCM World Music Days. Udvalget består i
øjeblikket af komponist Niels Marthinsen, musiker Frode Andersen og leder af
SPOR-festivalen Anna Berit….
Hvad er så aktiviteterne. Ja, det vil føre alt for vidt at nævne alle SNYKs aktiviteter i
2008. SNYK er med en lang række steder, samarbejder med mange forskellige
andre institutioner og aktiviteter. SNYKs netværk og involvering i musiklivet er vokset
og vokset i løbet af de sidste 3 år. For ikke jeg skal stå her og remse op, har vi
plukket nogle billeder fra nogle af de ting, SNYK er involveret i, som I kan se her.
[Et udvalg af årets aktiviteter i ord og billeder v. Mette Dinesen]
Nogle vigtige nye ting er sat i gang i 2008:
I samarbejde med Ny Musikk i Oslo og RANK og OPEN i Göteborg er vi i gang med
at etablere et nordisk arrangørnetværk. Hertil er det i 2008 lykkedes at rejse nordiske
midler hos Kultur Kontakt Nord til brug i 2009. Sine Tofte Hannibal vil præsentere
projektet her lige om lidt. Så det vil jeg ikke sige mere om nu.
SNYK har opstartet en koordinering af arbejdet på på området for undervisning af
børn og unge i ny musik, i kraft af en underside på SNYKs hjemmeside og
indsamling af undervisningsmateriale.
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Som sagt: Mange af de ting, vi har villet med SNYK, har vi nået. Vi har indgået en
fireårig aftale med Kunstrådets Musikfaglige Udvalg. Det betyder, kan man sige, at
rammerne for vores drift ligger nogenlunde klar og fast de næste fire år. - Senest har
vi fået - stadig ganske beskedne – midler til international transportstøtte og
international projektstøtte. Så vores drøm om at kunne hjælpe musikken ud i verden
sker der altså også lidt med…..Vi mangler stadig mange millioner kroner, hvis vi
også sådan rigtigt skal opfylde de drømme, som mange har om, hvad der kunne
gøres for og med musikken. - En ting, vi i bestyrelsen taler om, er, om det kunne
lade sig gøre at skabe et spillested i København for ny musik. Det er en idé, mange
har talt om igennem de seneste år. Vi har netop i bestyrelsen nedsat en
arbejdsgruppe, der vil undersøge ønskerne og mulghederne. - I forhold til vores
rytmiske søsterorganisationer er vi stadig noget bagud, hvad angår de statslige
bevillinger. Vi kan jo håbe, at vi i de følgende år får lov til at vokse endnu mere.
Peter Bruun, konstitueret formand
maj, 2008
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