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Uppdragsbeskrivning	  
För	  följeforskningen	  har	  följande	  uppdragsbeskrivning	  legat	  som	  grund.	  
	  
Med	  utgångspunkt	  från	  projektbeskrivningar	  samt	  Kulturrådets	  beslut	  om	  utvecklingsbidrag	  ska	  följeforskning	  
under	  projekttiden	  kontinuerligt	  utvärdera	  och	  synliggöra	  hur	  satsningen	  Digital	  Live	  Arena	  vid	  Studio	  
Acusticum,	  Piteå	  kommun,	  utvecklas	  i	  förhållande	  till	  projektets	  syften	  och	  mål.	  	  
	  
Följeforskningen	  och	  dess	  rapporter	  ska	  enligt	  uppdraget	  även	  kunna	  användas	  ”i	  samband	  med	  
återrapportering	  och	  redovisning	  av	  offentliga	  medel	  som	  beviljats	  till	  projekten	  samt	  i	  eventuella	  artiklar	  och	  
annat	  material”.	  
	  
Med	  följeforskning	  avser	  projektägarna	  i	  detta	  sammanhang	  ”en	  fortlöpande	  dokumentering/extern	  
utvärdering	  i	  syfte	  att	  dels	  understödja	  utvecklingsprocess,	  erfarenhetsspridning	  och	  projektutförande	  under	  
och	  efter	  projekttiden,	  dels	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  ett	  kontinuerligt	  lärande	  i	  projekten”.	  Följeforskningen	  
ska	  även	  ”ha	  en	  framåtsyftande	  och	  utvecklingsstödjande	  ansats”.	  	  
	  
Särskild	  vikt	  ska	  enligt	  uppdraget	  läggas	  på	  projektets	  tre	  huvuddelar,	  enligt	  angivna	  i	  projektbeskrivningen:	  
	  

1. Utveckling	  av	  produktionskoncept	  –	  skapa	  och/eller	  utveckla	  föreställningar	  för	  de	  nya	  
mediakanalerna	  som	  Digitala	  biografnätet,	  On	  demand,	  Pay	  per	  view	  och	  liknande.	  	  
	  

2. Teknisk	  utveckling	  –	  bygga	  ihop	  områdets	  infrastruktur	  med	  de	  regionala	  och	  nationella	  
distributionsvägarna.	  

	  
3. Kommunicera	  konceptet	  –	  marknadsföring	  och	  etablering	  i	  och	  med	  utveckling	  av	  produktionskoncept	  

och	  programidé.	  
	  
Följeforskningen	  ska	  vidare	  iaktta	  projektets	  syften	  och	  mål	  vilka	  sammanfattas	  i	  följande	  punkter.	  
	  

• Hitta	  nya	  modeller	  för	  scenproduktion	  och	  skapa	  en	  produktionsplattform	  
• Uppdatera	  bilden	  av	  vad	  en	  kulturupplevelse	  kan	  vara	  
• Nå	  en	  ny	  och	  större	  publik,	  flera	  lyssnare	  och	  större	  efterfrågan	  i	  relation	  till	  de	  akter	  som	  

presenteras	  på	  scen	  samt	  genom	  DLA:s	  distributionskanaler	  
• Utarbeta	  modeller	  för	  smidiga	  avtalslösningar	  för	  musiker	  och	  artister	  gällande	  streaming,	  IPTV	  

m.m.	  
• Skapa	  nya	  nationella	  och	  internationella	  kontaktnät	  för	  musikaktörer	  att	  nyttja	  för	  vidare	  "live-‐

verksamhet"	  och	  samarbeten,	  och	  därigenom	  indirekt	  skapa	  förutsättningar	  för	  de	  av	  artister	  och	  
konstnärer	  inom	  musikområdet	  som	  ingår	  i	  projektet	  att	  stärka	  den	  ekonomiska	  situationen	  kring	  
sitt	  konstnärskap	  

	  
Följeforskningen	  ska	  vidare	  beakta	  att	  projektets	  genomförande	  genomförs	  ”i	  samverkan	  med	  Norrbottens	  
regionala	  aktörer	  inom	  kultur	  och	  näringsliv	  samt	  med	  Luleå	  tekniska	  universitet/Institutionen	  för	  konst,	  
kommunikation	  och	  lärande”.	  
	  
Följeforskningen	  ska	  även	  ”följa	  beröringspunkter	  och	  samverkan”	  mellan	  de	  två	  projekten	  Kraftcentrum	  för	  ny	  
musik	  och	  Digital	  Live	  Arena,	  samt	  ”hur	  de	  i	  ett	  regionalt	  perspektiv	  samspelar	  med	  övriga	  landet	  och	  
utlandet”.	  
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Uppdragets	  genomförande	  

För	  att	  på	  ett	  bra	  och	  trovärdigt	  sätt	  ”kontinuerligt	  utvärdera	  och	  synliggöra”	  projektet	  har	  följeforskningen	  	  
	  

-‐ tagit	  del	  av	  information	  om	  projektets	  alla	  delar	  och	  skeenden	  genom	  epostkorrespondens	  och	  
telefonsamtal	  

-‐ kallats	  till	  och	  deltagit	  i	  projektmöten	  samt	  kallats	  som	  adjungerad	  till	  styrgruppsmöten	  
-‐ i	  samband	  med	  möten,	  och	  då	  särskilda	  frågor	  kommit	  upp,	  deltagit	  i	  diskussioner	  om	  riktningar	  
-‐ följt	  webbutvecklingen	  för	  DLA	  samt	  sändningar	  

	  
och	  genom	  detta	  sett	  till	  att	  uppdraget	  har	  kunnat	  bidra	  till	  utveckling,	  samarbeten,	  nya	  projektidéer	  och	  
synlighet	  i	  media.	  	  
	  
Material	  har	  genom	  följeforskningen	  tagits	  fram	  till	  ansökningsprocesser	  och	  bidragsrapporteringar.	  	  
Diskussioner	  har	  tillsammans	  med	  skriftligt	  material	  anpassats	  för	  olika	  typer	  av	  projektkommunikation.	  
	  
Delrapporten	  utgjordes	  av	  bidragsredovisning	  till	  Kulturrådet	  i	  mars	  2013.	  Därtill	  har	  underlag	  tagits	  fram	  för	  
samarbete	  med	  Konstnärsnämnden,	  i	  vilket	  ett	  nytt	  Composer	  in	  Residence-‐program	  har	  formats	  för	  Studio	  
Acusticum.	  	  
	  
Genom	  att	  vara	  i	  ständig	  dialog	  med	  projektledningen	  vid	  Studio	  Acusticum	  har	  frågor	  och	  utmaningar	  som	  
uppkommit	  längs	  vägen	  snabbt	  kunnat	  analyseras	  och	  omvandlas	  till	  konstruktiva	  insatser.	  På	  så	  sätt	  har	  
följeforskningen	  bidragit	  med	  en	  ”framåtsyftande	  och	  utvecklingsstödjande	  ansats”	  och	  kunnat	  ”understödja	  
utvecklingsprocess,	  erfarenhetsspridning	  och	  projektutförande	  under	  projekttiden”	  samt	  ”skapa	  
förutsättningar	  för	  ett	  kontinuerligt	  lärande”.	  Slutrapporten	  torde	  kunna	  vara	  ett	  stöd	  för	  hur	  projektets	  olika	  
delar	  omvandlas	  till	  verksamhet	  efter	  projekttiden.	  	  
	  
Någon	  egen	  utvärdering	  som	  underlag	  för	  följeforskningen	  har	  inte	  genomförts	  hos	  DLA.	  Dock	  har	  interna	  
produktionsrapporter	  lett	  till	  reflektioner	  och	  resonemang,	  samt	  omsatts	  till	  konstruktiva	  insatser,	  vilka	  
redogörs	  för	  under	  rubriken	  DLA	  inifrån	  –	  reflektioner	  kring	  utmaningar	  och	  möjligheter.	  	  

Ordlista	  

Streaming	   ”Strömmande	  media”,	  uppspelning	  av	  ljud-‐	  och	  videofiler	  på	  mottagarens	  dator	  eller	  mobiltelefon	  över	  
internet	  

Livesändning	   Streaming	  i	  realtid,	  t	  ex	  från	  inspelning	  av	  konsert,	  till	  mottagarens	  dator	  eller	  motsvarande	  enhet	  
On	  demand	   Att	  ta	  del	  av	  när	  mottagaren	  själv	  önskar	  
VOD	   Video	  on	  demand	  
Playout	   Överföring	  av	  radio-‐eller	  tv-‐kanaler	  från	  part	  (DLA)	  som	  levererar	  innehåll,	  t	  ex	  en	  konsert,	  till	  mottagaren	  
Media-‐hub	   Uttryck	  som	  signalerar	  en	  central	  punkt	  för	  distribution	  av	  olika	  media	  
HD-‐fiber	   Överföring	  av	  data	  enligt	  High	  Definition	  genom	  optisk	  fiber	  
Webb-‐TV	   TV	  distribuerad	  över	  internet	  
IPTV	   TV	  distribuerad	  över	  IP-‐nätverk,	  oftast	  inom	  ett	  begränsat	  bredbandsnät	  
IP	   Internet	  Protocol	  address,	  ett	  nummer	  som	  används	  som	  adress	  för	  enskilda	  datapaket,	  den	  

grundläggande	  standarden	  för	  trafik	  på	  Internet	  

Kontakter	  och	  material	  

Ulric	  Flood,	  projektledare	  Digital	  Live	  Arena	  (DLA),	  medlem	  i	  styrgrupp	  
Roger	  Norén,	  konserthuschef	  Studio	  Acusticum,	  medlem	  i	  styrgrupp	  
AnnaCarin	  Johansson,	  producent	  Studio	  Acusticum,	  medlem	  i	  styrgrupp	  
Kristina	  Nilsson,	  länsmusikchef	  Norrbottensmusiken,	  medlem	  i	  styrgrupp	  
Karin	  Hansson,	  samordnare	  Digitala	  scener	  Musik	  i	  Syd	  (utvecklingsprojekt	  med	  stöd	  av	  KUR)	  
	  
Norrbottens	  läns	  landsting,	  Kulturplan	  2014-‐2016	  
Kulturrådet,	  Rapport	  Digitaliseringen	  på	  scenkonstområdet,	  2013	  
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Projektet	  DIGITAL	  LIVE	  ARENA	  
”Digital	  Live	  Arena	  (DLA)	  är	  framtidens	  kulturarena	  som	  sprider	  ett	  brett	  kultur-‐	  och	  nöjesutbud	  helt	  gratis,	  dygnet	  runt	  över	  
hela	  världen.	  Utbudet	  kan	  ses	  via	  internet,	  IP-‐TV	  och	  mobila	  plattformar	  och	  spridas	  till	  platser	  där	  människor	  samlas.	  
	  
Digital	  Live	  Arena	  har	  ett	  eget	  streamingnätverk	  där	  man	  levererar	  video	  i	  HD	  med	  både	  ljud	  och	  bild	  av	  yttersta	  toppklass.	  
	  
Studio	  Acusticum	  producerar	  det	  mesta	  av	  det	  konstnärliga	  innehållet	  till	  Digital	  Live	  Arena.	  En	  mobil	  produktionsenhet	  gör	  
det	  dessutom	  möjligt	  att	  jobba	  över	  hela	  världen.	  
	  
Den	  som	  har	  en	  konsert,	  ett	  evenemang	  eller	  en	  föreställning	  som	  man	  vill	  dokumentera	  eller	  sprida,	  har	  i	  Digital	  Live	  Arena	  
en	  utmärkt	  samarbetspartner	  för	  produktion	  och	  distribution.”	  

(studioacusticum.com)	  
	  

	  	  
Digitalisering	  inom	  scenkonstområdet	  kan	  innebära	  flera	  olika	  saker.	  I	  uppdraget	  ligger	  fokus	  på	  hur	  scenerna	  använder	  sig	  
av	  digital	  teknik	  för	  att	  tillgängliggöra	  produktionerna	  för	  allmänheten.	  Detta	  kan	  ske	  i	  realtid,	  det	  vill	  säga	  föreställningen	  
kan	  ses	  någon	  annanstans	  samtidigt	  som	  den	  spelas	  på	  teaterns	  eller	  operans	  ordinarie	  scen.	  Men	  det	  kan	  också	  röra	  sig	  om	  
en	  inspelning	  av	  en	  föreställning	  eller	  konsert	  som	  i	  efterhand	  görs	  tillgänglig	  t.ex.	  via	  institutionens	  egen	  webbplats	  under	  
kortare	  eller	  längre	  tid.	  Digitalisering	  i	  olika	  former	  kan	  också	  vara	  en	  del	  av	  en	  föreställning,	  konsert	  etc.	  
	  

(Kulturrådet	  2013,	  rapport	  Digitaliseringen	  på	  scenkonstområdet)	  
	  
Projektet	  har	  drivits	  av	  Studio	  Acusticum,	  Piteå	  kommun,	  med	  stöd	  från	  Norrbottens	  läns	  landsting,	  
Länsstyrelsen	  i	  Norrbotten	  samt	  Statens	  kulturråd.	  Nätverksstöd	  genom	  Kulturkontakt	  Nord	  har	  kompletterat	  
finansieringen	  för	  särskilda	  jämställdhetsinsatser.	  
	  

Aktiviteter	  under	  projekttiden	  2012-‐2013	  

En	  hög	  aktivitetsgrad	  har	  upprätthållits	  genom	  hela	  projektet.	  Nedan	  redovisas	  aktiviteter	  2012-‐2013.	  
(Livesändning	  avser	  webben.	  Med	  ”i	  samarbete	  med”	  avses	  både	  samarbeten	  och	  kunder/beställare.)	  
	  
	  
2012	  (år	  1)	   Aktivitet	   	   	   	   i	  samarbete	  med	  
	  
februari	   Livesändning:	  Konsert,	  Hellsongs	  

Medverkan:	  BVEXPO	  TV-‐produktionsmässa,	  London	  
Medverkan:	  By:Larm,	  konferens	  om	  digitala	  medier	  m.m.,	  Oslo	  
Livesändning:	  Musikliv	  i	  balans	  –	  sanning	  och	  konsekvens,	  	  
panelsamtal	  om	  jämställdhet	  i	  musiklivet,	  Studio	  Acusticum	   Statens	  musikverk	  

	  
mars	   Livesändning:	  Konsert,	  Linnéa	  Olsson,	  Studio	  Acusticum	  

Livesändningar:	  Festival	  Umeå	  –	  konsert	  Amanda	  Mair,	  	  
The	  Concept,	  Simian	  Gost,	  Vånna	  Inget,	  Dante	   	   Umeå	  OPEN	  

	  
april	   Livesändning:	  Konsert,	  Carolina	  Wallin	  Perez,	  Studio	  Acusticum	  

Livesändning:	  Konsert,	  Kristian	  Anttila,	  Loney	  Dear	  
Livesändning:	  Tribunal	  12	  från	  Kulturhuset	  i	  Stockholm	   Kulturhuset	  i	  Stockholm	  

	  
maj	   Sändning:	  Konsert,	  Bara	  Brahms,	  Musikhögskolans	  kammarkör	   Musikhögskolan	  i	  Piteå	  
	  
juli	   Livesändningar	  och	  intervjuer:	  Festival	  Piteå	  Dansar	  och	  Ler,	  

Timbuktu,	  The	  Hives	  m.fl.	   	   	   Piteå	  dansar	  och	  ler	  
	  
augusti	   Streaming:	  Polar	  Music	  Prize	  från	  Konserthuset	  i	  Stockholm	   Polar	  Music	  Prize	  
	  
oktober	   Livesändning:	  Nationellt	  körledarkonvent	   	   Föreningen	  svenska	  körledare	  

Livesändning:	  Konsert,	  Marcus	  Wargh	  och	  Janne	  Schaffer	  	  
(material	  sändes	  även	  i	  dokumentär	  om	  Schaffer	  på	  SVT)	  
Livesändning:	  Konsert,	  Electric	  banana	  band,	  Marcus	  Wargh,	  orgel	   Expressen	  
Livesändningar	  invigning	  Acusticum-‐orgeln:	  Konserter	  med	  	  
Internationellt	  etablerade	  organister	   	   LTU	  
TV-‐inspelning:	  Invigningskonsert	  med	  Benny	  Andersson,	  	  
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Gunnar	  Idestam,	  Orsa	  spelmän	  och	  Musikhögkolans	  (i	  Piteå)	  	  
kammarkör	  under	  ledning	  av	  Erik	  Westberg	  	  (i	  SVT	  i	  jan.	  2013)	   LTU	  

	  
november	   Livesändning:	  Konsert,	  Barbara	  Dennerline,	  orgel,	  	  

livesändes	  även	  till	  Palladium	  i	  Malmö	  för	  publik	   	   Palladium/Musik	  i	  Syd	  
	  
december	   Streaming	  samt	  produktion	  åt	  Spotify	   	   Spotify	  
	   Livesändning:	  Konsert,	  Linnéa	  Henriksson,	  Studio	  Acusticum	  

Livesändning:	  Julkonsert,	  Musikhögskolan	  i	  Piteå	  
	  
	  
	  
	  
2013	  (år	  2)	   Aktivitet	   	   	   	   i	  samarbete	  med	  
	  
januari	   Presentation	  DLA:	  Sweden	  Live	  2013,	  Uppsala	  

Föreläsning	  om	  DLA	  och	  sändningar	  via	  internet:	  Vara	  konserthus	   Vara	  konserthus	  
Besök	  av	  Sony	  som	  sökte	  kunskap	  om	  HD	  och	  andra	  videoformat	  
i	  norr,	  Piteå	   	   	   	   Sony	  

	  
	  
februari	   Möte:	  Umeå	  Open,	  samtal	  ang	  Umeå	  2014	  kulturhuvudstad	   Umeå	  OPEN	  

Styrgruppsmöte	  
Medverkan:	  By:Larm	  i	  Oslo,	  egen	  monter	  på	  internationell	  mässa,	  	  
möten	  med	  Norska	  Kulturrådet	  
Deltagande:	  BVE	  EXPO	  London,	  internationell	  mässa,	  möten	  med	  	  
Cinegy	  samt	  inköp	  av	  playout/distributionsenhet	  för	  Kultur	  i	  vården	  

	  
mars	   Streaming:	  Snöbolls-‐SM,	  Luleå	  	   	   	   LTU	  

Livesändning:	  Konsert,	  Norrbotten	  Neo,	  Kulturens	  hus	  Luleå	   Norrbottensmusiken	  
Livesändning:	  Konsert,	  artisten	  Miram	  Bryant,	  Studio	  Acusticum	  
Föreläsning	  om	  DLA:	  Kulturrådet,	  Filmhuset,	  Stockholm	   Kulturrådet	  
Deltagande:	  Mariehamns	  litteraturdagar	  på	  Åland,	  	  
kunskapsinhämtning	  om	  författararrangemang	  
Möte:	  Cirkus	  Cirkör	  inför	  kommande	  inspelning	   	   Cirkus	  Cirkör	  
Möte:	  Göteborgs	  symfoniker	  ang	  live-‐	  och	  on	  demand-‐sändningar	   Göteborgs	  symfoniker	  
Uppstartsmöte:	  Social	  Generation	  (webbyrå)	  ang	  nya	  	  
DLAplay.se-‐kanalen	   	   	   Social	  generation	  
Livesändningar:	  Piteå	  Hockeys	  matcher,	  kvalserien	  (test	  om	  DLA	  	  
kan	  nå	  utanför	  musikområdet)	   	   	   Piteå	  hockey	  

	  
april	   Deltagande:	  NABSHOW	  i	  Las	  Vegas,	  TV-‐produktionsmässa	  	  

(genomfördes	  gm	  privata	  medel	  för	  resor)	  
Möte:	  New	  Directions-‐festivalen/Kraftcentrum	  för	  ny	  musik	  inför	  	  
sändningar	  av	  konserter	   	   	   Kraftcentrum	  
Styrgruppsmöte	  
Möte:	  Sveriges	  Radio	  ang	  sändningar	  från	  Östersjöfestivalen	  	   Sveriges	  radio	  
(Berwaldhallen,	  Drottningholsteatern)	  
Möte:	  Limelight	  Network	  angående	  distribution	  via	  internet	  	  
av	  IPTV-‐kanal	  

	  
maj	   Möte:	  Bo	  Thorp	  OTW	  för	  ev	  internationell	  försäljning	  av	  TV-‐	  

produktionen	  ”Benny	  Andersson	  och	  9000	  pipor”	   	   Bo	  Thorp	  OTW	  
Möte:	  Telia	  International	  Carrier	  ang	  deras	  nya	  CDN	  i	  syfte	  att	  sänka	  	   Telia	  
kostnaderna	  för	  livestreaming	  
Möte:	  Digitalteatern.se	  för	  ev	  samarbete	   	   Digitalteatern.se	  
Möte:	  Programledaren	  Lina	  Hedlund	  inför	  serien	  	  
”Sveriges	  Bästa	  Musik”,	  (musikprogram)	  till	  DLAplay.se	   Sony	  
	  
Livesändning:	  Konsert,	  flöjtkonsert	  av	  Fredrik	  Hedelin,	  framförd	  av	  	  
ensemblen	  Norrbotten	  NEO	   	   	   Norrbottensmusiken	  
Livesändning:	  Konsert	  med	  ensemblen	  Norrbotten	  NEO	  –	  	  
koncept	  New	  Sweden	   	   	   Norrbottensmusiken	  
Livesändning:	  Orgel	  Acusticum,	  konsert	  med	  Hampus	  Lindvall	  (Paris)	   LTU	  
Inspelningar:	  Festivalen	  New	  Directions	  –	  Elin	  Larsson	  (saxofon),	  	  



	  
	  

7	  

Norrbotten	  NEO	  porträtterar	  polarprisvinnaren	  Kaija	  Saariaho,	  	  
Uleåborgs	  symfoniorkester	   	   	   Kraftcentrum	  

	  
juni	   Inspelningar:	  Festivalen	  New	  Directions	  -‐	  föreställning	  Remember	  	  

me,	  konsert	  Alter	  Ego	  (Italien),	  mingelbilder	   	   Kraftcentrum	  
Inspelning:	  ”Sveriges	  Bästa	  Musik”-‐avsnitt	  i	  Stockholm	  	  
med	  Vera	  Whinter,	  Caroline	  Af	  Ugglas	   	   Sony	  
Inspelning:	  ”Sveriges	  Bästa	  Musik”-‐avsnitt	  i	  Stockholm	  med	  Alcazar	   Sony	  
Inspelning:	  ”Sveriges	  Bästa	  Musik”-‐avsnitt	  i	  Stockholm	  	  
med	  Mads	  Langer	   	   	   Sony	  
Möte:	  Producent	  Emil	  Nylander	  inför	  efterbearbetning	  	  
av	  ”Sveriges	  Bästa	  Musik”	  
Inspelning:	  ”Sveriges	  Bästa	  Musik”-‐avsnitt	  i	  Stockholm,	  Andreas	  Moe	  
Möte:	  Sveriges	  Radio,	  genomgång	  av	  beställning	  av	  produktion	  till	  	  
Östersjöfestivalen	   	   	   Sveriges	  Radio	  

	  
augusti	   Möte:	  Dalhalla	  Opera	  ang	  livesändning	  av	  Rhenguldet,	  Wagner-‐opera	   Dalhalla	  

Livesändning	  och	  inspelning:	  Rhenguldet,	  Dalhalla	  Opera	   Dalhalla	  
Livesändning	  och	  inspelning:	  Sveriges	  Radio	  av	  Romeo	  och	  Julia	  	  
under	  Östersjöfestivalen	  2013,	  Berwaldhallen	   	   SR	  symfoniorkester	  
Livesändning:	  Drottningsholms	  slott,	  Sveriges	  Radios	  	  
symfoniorkesters	  uppsättning	  av	  Trollflöjten	   	   SR	  symfoniorkester

	   	  
	  
september	   Livesändning:	  Konsert,	  Ann	  Hallenberg	  och	  Rebaroque,	  	  

Kungliga	  Slottet	  i	  Stockholm	   	   	   Musik	  på	  slottet	  
Livesändning:	  Konsert,	  Gilles	  Apap,	  Kungliga	  Slottet	  Stockholm	   Musik	  på	  slottet	  
Föreläsning:	  Umeå	  2014-‐kontoret,	  möte	  med	  Umeå	  Open-‐festival	   Umeå	  Open	  
Möte:	  UxU-‐festivalen	  inför	  2014	  
Möte:	  Göteborgsoperan	  ang	  förfrågan	  om	  livesändningar	   Göteborgsoperan	  
Deltagande:	  Mässa	  IBC,	  TV-‐produktionsmässa,	  möte	  med	  bolagen	  	  
Intinor,	  Lanlink,	  Pinjong,	  AVIT,	  SONY,	  Limelight	  m	  fl	  
Styrgruppsmöte	  
Livesändning:	  Konsert,	  J.S.	  Bach	  mässa	  i	  h-‐moll,	  kör	  och	  orkester,	  
Studio	  Acusticum	  
Livesändning:	  Konsert,	  Cookies	  ’n	  Beans,	  Studio	  Acusticum	  
Besök:	  SVT,	  gjorde	  inslag	  om	  DLA	   	   	   SVT	  

	  
oktober	   Presentation	  av	  idé	  för	  Filmpool	  Nords	  playtjänst	  

Föreläsning	  Sundsvall,	  Kulturtinget	  Västernorrland	   	   Kultur	  i	  Västernorrland	  
Livesändning:	  Orgelkonsert,	  Jennifer	  Bate,	  Studio	  Acusticum	  
Inspelning:	  ”One	  Water”	  –	  föreställning	  och	  skolprojekt	  	  
Livesändningar:	  ”One	  Water”	  –	  föreläsningar	  om	  vattenkonsumtion	   Annika	  Cleo	  
Livesändning:	  Konsert	  Come	  Together	  med	  Pernilla	  Andersson,	  	  
Nils	  Landgren,	  Jan	  Lundgren,	  Göran	  Söllscher,	  Kronerkvartetten	   Palladium/Musik	  i	  Syd	  
Livesändning:	  Konsert,	  Inga	  Juuso,	  Blackbox	  Studio	  Acusticum	   	  
Livesändning:	  Konsert,	  Xenia	  Kriisin,	  Blackbox	  Studio	  Acusticum	  
Livesändning	  och	  inspelning:	  Konsert,	  Marinens	  Musikkår,	  Studio	  	  
Acusticum	  

	  
november	   Möte:	  Piteå	  Sjukhus,	  Sunderby	  sjukhus,	  inför	  installation	  av	  IPTV	   Piteå	  Sjukhus,	  Sunderby	  sjukhus	  

Möte:	  Folkets	  hus	  och	  parker	  inför	  IPTV-‐tester	   	   Folkets	  hus	  och	  parker	  
Möte:	  Filmpool	  Nord	  inför	  kommande	  playtjänst	   	   Filmpool	  Nord	  
Installation:	  IPTV	  på	  Sunderby	  sjukhus	   	   Sunderby	  sjukhus	  

	  
december	   Möte:	  Fortlax,	  för	  att	  säkra	  upp	  arkiveringen	  av	  inspelat	  material	   Fortlax	  

Inspelning:	  Naturbilder	  till	  IPTV-‐kanalen,	  Norrbotten	  
Livesändning:	  Julkonsert,	  Musikhögskolan	  i	  Piteå	   	   Musikhögskolan	  i	  Piteå	  
Livesändning:	  Julkonsert	  till	  Sunderby	  sjukhus,	  premiär	  
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Samarbetsparter	  och	  kunder	  

Följande	  parter	  har	  antingen	  kontaktat	  DLA	  för	  tjänster	  eller	  sökts	  upp	  för	  samarbeten	  i	  projektet.	  
	  
Part	   	   Syfte	  
	  
Acusticum	   	   Näringslivssamarbete,	  PR,	  marknadsföring	  
Dalhalla	  Opera	   	   Livesändning	  och	  inspelning	  av	  Rhenguldet	  (Wagner),	  förädling/försäljning	  till	  TV	  
Expressen	   	   Samarbete	  kring	  sändning	  av	  konsert	  på	  Expressens	  webbsida	  
Folket	  hus	  och	  parker	   Dialog	  om	  utveckling	  av	  sändningsteknik,	  sändningar	  på	  bio	  m.m.	  
Föreningen	  Sveriges	  körledare	   Sändning	  av	  körledarkonvent	  
Göteborgs	  Symfoniker	   Månatlig,	  utsändning	  av	  livesändningar	  på	  gsoplay.se	  
Kulturrådet	   	   Föreläsning	  om	  DLA,	  seminarium	  om	  scenkonstens	  digitalisering,	  Filmhuset,	  Stockholm	  
Kunskapskanalen	  	   Produktion	  och	  distribution	  
Luleå	  Tekniska	  Universitet	   Samverkan	  kring	  teknik	  och	  teknisk	  kompetens,	  konsertproduktion	  och	  -‐distribution,	  

Orgel	  Acusticum	  m.m.	  
Musik	  i	  Syd	   	  Livesändningar	  från	  Palladium	  i	  Malmö,	  erfarenhetsutbyte	  utvecklingsprojekt	  ”Digitala	  

scener”	  
Musik	  på	  Slottet	   	   Livesändningar	  och	  inspelningar	  av	  konserter	  på	  Kgl.	  Slottet,	  förädling/försäljning	  till	  TV	  
Norrbottensmusiken	   Sändningar	  av	  konserter,	  Kraftcentrum	  för	  ny	  musik/New	  Directions	  
Piteå	  dansar	  och	  ler	   Sändningar	  	  
Piteå	  Hockey	   	   Livesändning	  av	  ishockey,	  test	  hur	  kultur	  och	  sport	  kan	  gå	  under	  samma	  varumärke	  
Polar	  Music	  Prize	  	   Streaming	  av	  aktiviteter	  
Social	  Generation	  	   Utveckling	  av	  playtjänst	  att	  sälja	  vidare	  
Spotify	   	   Utveckling	  av	  tjänster	  för	  livestreaming	  i	  Spotify	  app,	  produktion	  och	  streaming	  
Statens	  Musikverk	   Medverkan/värdskap	  samt	  sändning,	  jämställdhetsseminarium	  
Stockholms	  stad	   	   Samarbete	  kring	  Tribunal	  12,	  Kulturhuset,	  livesändningar	  på	  webb	  och	  skärm	  i	  Malmö	  
Sveriges	  Radio	   	   Produktion	  och	  distribution	  av	  rörlig	  media	  på	  www.sverigesradio.se	   	  
SVT	   	   Samproduktion,	  leverans	  av	  inslag,	  bilder,	  konserter	  
Tomas	  RIklund	  AB	   PR	  och	  kommunikation	  
Umeå	  Open	   	   Livesändningar	  av	  konserter	  samt	  produktion	  av	  kringmaterial	  
Vara	  konserthus	   	   Föreläsning	  om	  digital	  tillgänglighet	  
	  
Ett	  tidigt	  exempel	  på	  samarbete	  i	  projektet	  är	  det	  mellan	  DLA	  och	  Stockholm	  Stad/Kulturhuset	  gällande	  
Tribunal	  12.	  Den	  12	  maj	  2012	  anklagades	  Europa	  för	  brott	  mot	  mänskliga	  rättigheter	  och	  en	  systematisk	  
inhuman	  behandling	  av	  flyktingar,	  asylsökande	  och	  migranter.	  Tribunal	  12	  med	  paneldiskussioner	  och	  starka	  
föreläsningar	  ägde	  rum	  på	  Kulturhuset	  i	  Stockholm	  och	  presenterade	  en	  skrämmande	  bild	  av	  situationen	  i	  
Europa.	  Arrangemanget	  spelades	  in	  och	  livesändes	  digitalt.	  Ca	  1	  500	  personer	  besökte	  Kulturhuset	  i	  Stockholm	  
och	  ytterligare	  6	  000	  personer	  följde	  sändningarna.	  Visningar	  och	  lokala	  aktiviteter	  pågick	  parallellt	  i	  ett	  20-‐tal	  
städer	  i	  Europa.	  Inspelningarna	  ligger	  ute	  på	  http://tribunal12.org/	  .	  
	  
Ett	  exempel	  på	  samarbete	  i	  slutskedet	  av	  projektet	  är	  sändningar	  från	  Musik	  på	  Slottet,	  Rikssalen	  i	  Kgl.	  Slottet	  
i	  Stockholm,	  där	  lärdom	  från	  andra	  samarbeten	  kunde	  tillämpas	  på	  ett	  bra	  sätt	  av	  DLA.	  DLA	  tog	  helhetsansvar	  
över	  ljud,	  ljus,	  bild	  och	  vill	  viss	  del	  scenografi.	  Flera	  möten	  hölls	  från	  idéstadiet	  fram	  till	  produktion	  mellan	  DLA-‐
producent	  och	  beställare.	  Trots	  lite	  tid	  på	  plats	  samt	  stramt	  regelverk	  kring	  konserten,	  löpte	  produktionen	  med	  
det	  goda	  förarbetet	  enligt	  DLA	  väl.	  Ett	  gott	  resultat	  av	  utveckling	  mot	  bättre	  videosändningar	  och	  produktioner	  
noteras	  här	  av	  DLA.	  (Två	  av	  konserterna	  som	  DLA	  producerat	  för	  Musik	  på	  slottet	  sänds	  på	  SVT	  under	  2014	  –	  
Gilles	  Apap,	  violin,	  med	  Nordiska	  kammarorkestern	  samt	  operan	  Mitridate,	  W.A.	  Mozart.)	  
	  
Ett	  exempel	  på	  respons	  från	  kund	  angående	  samarbete	  är	  från	  Dalhalla	  Opera.	  

DLA	  filmade	  och	  livestreamade	  Dalhalla	  Operas	  hyllade	  uppsättning	  av	  Richard	  Wagners	  Rhenguldet;	  en	  
spektakulär	  föreställning	  med	  höga	  krav	  på	  såväl	  deltagare	  som	  inspelningstekniker.	  Trots	  ett	  oerhört	  pressat	  
produktionsschema	  och	  knepiga	  tekniska	  förutsättningar	  på	  plats,	  lyckades	  DLA	  och	  deras	  personal	  göra	  en	  
fantastisk	  sändning	  som	  väckte	  stort	  positivt	  gensvar.	  Vi	  samarbetar	  gärna	  med	  DLA	  igen	  i	  framtiden,	  då	  de	  
arbetar	  professionellt,	  har	  ett	  vänligt	  bemötande	  och	  alltid	  levererar	  högsta	  tänkbara	  kvalité!	  

(Noomi	  Hedlund,	  producent	  Dalhalla	  Opera)	  

Respons	  av	  annan	  karaktär	  som	  lett	  till	  förbättringsarbete	  redogörs	  för	  nedan.	  
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Resultat	  

Projektets	  huvuddelar	  

Tre	  huvuddelar	  formulerades	  vid	  projektstart.	  
	  

1. Utveckling	  av	  produktionskoncept	  –	  skapa	  och/eller	  utveckla	  föreställningar	  för	  de	  nya	  
mediakanalerna	  som	  Digitala	  biografnätet,	  On	  demand,	  Pay	  per	  view	  och	  liknande.	  	  
	  

2. Teknisk	  utveckling	  –	  bygga	  ihop	  områdets	  infrastruktur	  med	  de	  regionala	  och	  nationella	  
distributionsvägarna.	  

	  
3. Kommunicera	  konceptet	  –	  marknadsföring	  och	  etablering	  i	  och	  med	  utveckling	  av	  produktionskoncept	  

och	  programidé.	  
	  
Nedan	  redogörs	  för	  hur	  respektive	  huvuddel	  har	  tagits	  om	  hand.	  
	  

Utveckling	  av	  produktionskoncept	  	  

DLA	  har	  utifrån	  målsättningen	  gällande	  produktionskoncept	  hittat	  en	  form	  för	  hur	  konserter	  och	  föreställningar	  
kan	  nå	  en	  publik	  via	  digital	  distribution.	  Fokus	  har	  legat	  på	  att	  på	  ett	  smidigt	  och	  ”osynligt”	  sätt	  fånga	  konserten	  
eller	  föreställningen	  från	  scenen	  för	  streaming	  live	  eller	  on	  demand.	  Detta	  har	  i	  regel	  gjorts	  på	  sidan	  DLAplay,	  
http://dlaplay.se/,	  men	  också	  på	  andra	  webbkanaler	  i	  samarbete	  med	  olika	  beställare	  och	  parter.	  
	  
I	  samarbete	  med	  Folkets	  hus	  och	  parker	  har	  DLA	  visat	  föreställningar	  på	  bio.	  Betaltjänster	  i	  form	  av	  pay	  per	  
view	  och	  liknande	  har	  inte	  prioriterats.	  Däremot	  har	  många	  konserter	  och	  föreställningar	  livesänts	  på	  webben	  
eller	  visats	  i	  redigerad	  version	  on	  demand,	  för	  besökaren/lyssnaren/tittaren	  att	  ta	  del	  av	  närhelst	  hen	  behagar.	  
	  
Tre	  paketlösningar	  för	  produktion	  och	  distribution	  har	  tagits	  fram	  för	  att	  möta	  olika	  typer	  av	  kunder	  med	  
varierande	  betalningskapacitet	  samt	  omfattning	  på	  produktion.	  Modellerna	  kan	  appliceras	  på	  konserter,	  
konferenser,	  föreställningar	  etc.	  och	  sättas	  i	  relation	  till	  kundens	  behov	  och	  möjlighet	  att	  lägga	  in	  egna	  insatser	  
(teknik,	  personal,	  tid	  etc.).	  	  
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Till	  dessa	  hör	  även	  relevanta	  avtalsmallar.	  DLA	  har	  således	  blivit	  ett	  helhetsalternativ	  för	  artister,	  producenter,	  
institutioner	  eller	  arrangörer	  som	  vill	  nå	  ut	  med	  sitt	  material	  via	  digital	  distribution.	  I	  dialog	  med	  STIM	  har	  ett	  
juridiskt	  arbete	  kring	  rättigheter	  gjorts,	  vilket	  har	  resulterat	  i	  ny	  kunskap	  kring	  rättigheter	  och	  avtal	  digital	  
distribution	  av	  musik	  och	  scenkonst.	  Efterfrågan	  på	  modeller	  för	  smidiga	  avtalslösningar	  för	  musiker	  och	  andra	  
artister	  gällande	  streaming,	  IPTV	  m.m.	  har	  gjort	  att	  alternativa	  lösningar	  har	  tagits	  fram.	  	  

 
Paketlösningarna	  har	  tillämpats	  och	  modifierats	  ett	  flertal	  gånger	  både	  i	  kommunikation	  samt	  som	  
affärsmodell.	  En	  fråga	  för	  DLA	  är	  om	  man	  eventuellt	  ska	  släppa	  helhetsgreppet	  om	  ljud	  och	  ljus	  på	  plats	  i	  
samband	  med	  beställningsjobb	  gällande	  inspelning	  och	  streaming.	  Framtida	  resurser	  samt	  diskussioner	  om	  i	  
vilken	  grad	  DLA	  ska	  vara	  just	  en	  produktionsplattform	  påverkar	  detta.	  	  
	  
En	  del	  som	  inte	  har	  prioriterats	  i	  projektet	  (med	  anledning	  av	  att	  erhållna	  medel	  var	  mindre	  än	  ansökt)	  är	  den	  
konstnärliga	  utvecklingen	  i	  anslutning	  till	  filmproduktion	  av	  scenkonst.	  Detta	  har	  inte	  påverkat	  varken	  
måluppfyllelse	  eller	  kvalitet	  i	  projektet,	  men	  har	  gjort	  att	  just	  konstnärligt	  samarbete	  t	  ex	  med	  närliggande	  
kulturinstitutioner	  (teater,	  dans,	  länsmusik	  m.m.)	  inte	  har	  blivit	  så	  omfattande	  som	  önskat.	  Dock	  kommer	  det	  
att	  finnas	  utrymme	  för	  detta	  framöver	  vartefter	  nya	  samverkansformer	  utvecklas	  i	  Acusticum-‐området.	  Initiativ	  
till	  samarbete	  med	  både	  teater,	  opera,	  dans	  och	  film	  vid	  sidan	  av	  musikområdet	  har	  diskuterats.	  
	  

Teknisk	  utveckling	  	  

Teknisk	  utveckling	  har	  i	  projektet	  handlat	  om	  att	  inventera,	  komplettera	  och	  bygga	  ihop	  teknisk	  infrastruktur	  
på	  Acusticum-‐området	  i	  Piteå	  för	  att	  kunna	  kopplas	  upp	  till	  nationella	  och	  internationella	  distributionskanaler.	  
Detta	  är	  nu	  tekniskt	  genomfört	  och	  testat,	  och	  Studio	  Acusticum	  blir	  därmed	  den	  media-‐hub	  och	  det	  "Play-‐out-‐
center"	  men	  har	  eftersträvat	  att	  vara	  –	  ett	  välutvecklat	  distributionsnät	  för	  digitala	  medier,	  som	  kommer	  
regionens	  företag,	  kulturaktörer,	  invånare	  och	  den	  samtida	  kulturkonsumenten	  tillgodo.	  	  
	  
DLA	  har	  under	  projektperioden	  utarbetat	  och	  testat	  ett	  flertal	  alternativ	  för	  produktion	  samt	  distribution	  av	  
musik	  och	  scenkonst	  till	  olika	  mottagare.	  Redan	  hösten	  2010	  installerades	  en	  HD-‐fiber	  mellan	  Studio	  Acusticum	  
och	  Teracom/Kaknästornet	  i	  Stockholm	  som	  skickar	  signaler	  via	  satellit.	  Därigenom	  har	  sändningar	  via	  Folkets	  
Hus	  och	  Parkers	  Digitala	  bionät	  genomförts	  med	  lyckat	  resultat.	  Likaså	  har	  sändningar	  genom	  webb-‐TV	  och	  
IPTV	  varit	  välfungerande	  och	  utvecklas;	  iom	  avslutat	  projekt	  går	  DLA	  vidare	  bl.a.	  med	  sändningar	  via	  IPTV	  till	  
sjukhus	  och	  äldreboenden.	  

Kommunicera	  konceptet	  	  

Projektets	  målgrupp	  var	  i	  första	  hand	  medborgarna	  som	  har	  fått	  tillgång	  till	  ett	  större	  kvalitativt	  kulturutbud	  via	  
dator,	  smartphone,	  TV	  och	  tablets.	  Därtill	  har	  nya	  målgrupper	  visat	  sig	  –	  grupper	  som	  ser	  DLA	  som	  en	  modell	  
och	  samarbetspartner	  och	  som	  kan	  följa	  med	  in	  i	  vidare	  arbete,	  t	  ex	  kommuner,	  kulturinstitutioner,	  
produktionsbolag,	  filmbolag,	  artister,	  artistbolag,	  kulturproducenter,	  musikarrangörer,	  konferensarrangörer,	  
eventbolag	  m	  fl.	  
	  
Koncepetet	  har	  attraherat	  uppmärksamhet	  från	  hela	  landet	  och	  placerat	  Piteå	  på	  kartan	  över	  teknisk	  
utveckling	  och	  nya	  modeller	  för	  kulturdistribution.	  DLA	  har	  inbjudits	  att	  tala	  på	  flertalet	  konferenser,	  har	  hållit	  
möten	  med	  kunder,	  bidragsgivare	  och	  närliggande	  branscher	  samt	  lockat	  till	  intresse	  hos	  media.	  Utan	  närmare	  
marknadsföring	  har	  DLA	  nått	  en	  hög	  etableringsgrad,	  vilket	  märks	  på	  en	  stark	  efterfrågan	  av	  DLAs	  tjänster.	  	  
	  
Under	  projektperioden	  har	  en	  hemsida	  DLAplay.se	  för	  live-‐	  och	  on	  demand-‐streaming	  av	  konserter	  och	  
föreställningar	  byggts	  upp,	  http://dlaplay.se/.	  (Vid	  tiden	  för	  rapporten	  kommuniceras	  på	  sidan	  endast	  de	  akter	  
som	  är	  aktuella	  för	  visning,	  ej	  tidigare	  utbud.	  Redan	  visade	  akter	  har	  plockats	  bort	  då	  rättighetstiden	  för	  on	  
demand-‐visning	  har	  passerat	  eller	  då	  akten	  endast	  har	  visats	  live	  på	  sidan,	  utan	  on	  demand-‐tillgång.)	  	  
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Från	  projektstart	  den	  1	  januari	  2012	  till	  den	  1	  januari	  2014	  har	  DLAplay.se	  genererat	  ca	  143	  301	  besök	  av	  	  
53	  358	  unika	  tittare.	  Besökarna	  kommer	  från	  hela	  världen,	  men	  de	  tio	  länder	  som	  rankas	  högst	  är	  Sverige,	  
Tyskland,	  Finland,	  USA,	  Frankrike,	  Norge,	  England,	  Holland,	  Italien	  och	  Österrike.	  
	  
Exempel	  på	  tittarsiffror:	  
	  

• Konsert	  från	  Musik	  på	  Slottet	  i	  Stockholm	  med	  artisten	  Gilles	  Apap:	  antal	  tittare	  live	  1	  743,	  on	  demand	  4	  793	  
• Konsert	  från	  Studio	  Acusticum	  med	  Jean	  Guillo,	  orgelsolist:	  antal	  tittare	  live	  163,	  on	  demand	  ca	  15	  000	  
• Konsert	  från	  Göteborgs	  konserthus	  med	  Göteborgs	  symfoniker	  (GSO):	  antal	  tittare	  live	  245	  (livesändning	  både	  

på	  dlaplay.se	  och	  GSOs	  egen	  play-‐kanalgsoplay.se)	  
• Egen	  programserie	  ”Sveriges	  bästa	  musik”	  med	  programledare	  Lina	  Hedlund	  i	  samtal	  med	  svenska	  artister	  (se	  

aktivitetsförteckning):	  antal	  tittare	  on	  demand	  8	  323	  (fördelat	  på	  åtta	  avsnitt,	  sändes	  inte	  live)	  
	  
	  
DLA	  har	  på	  uppdrag	  även	  gjort	  sändningar	  på	  externa	  hemsidor,	  t	  ex	  hos	  Spotify	  och	  Sveriges	  Radio.	  	  
 

• Konsert	  med	  artisten	  Anna	  Deviserski	  från	  Spotify’s	  huvudkontor: antal	  tittare	  live	  på	  spotify.se	  172	  	  
(visades	  inte	  on	  demand)	  

• Konsert	  med	  musik	  ur	  Romeo	  &	  Julia	  från	  Berwaldhallen:	  antal	  tittare	  live	  på	  sverigesradio.se	  279	  	  
(visades	  inte	  on	  demand)	  

 
Tre	  inspelningar	  har	  under	  projekttiden	  sänts	  (samt	  kommer	  att	  sändas)	  på	  SVT,	  varav	  en	  är	  ”Benny	  Andersson	  
och	  9000	  pipor”	  som	  producerades	  i	  samband	  med	  invigningen	  av	  Orgel	  Acusticum.	  
	  
Exempel	  på	  nyhetsinslag	  i	  SVT:	  
3	  oktober	  2013,	  SVT:	  Konserter	  sprids	  på	  webben	  
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/konserter-‐sprids-‐pa-‐webben	  
	  
13	  december	  2013,	  SVT:	  Direktsänd	  konsert	  för	  patienter	  
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/livsandning-‐for-‐patienter	  
	  
	  
De	  allra	  flesta	  som	  besöker	  dlaplay.se konstateras	  (via	  analysverktyg)	  komma	  direkt	  in	  på	  hemsidan,	  men	  ca	  	  
40	  %	  hittar	  sidan	  via	  Facebook.	  Övriga	  letar	  sig	  fram	  via	  Google	  sökning,	  Studio	  Acusticums	  hemsida	  eller	  t	  ex	  
Orgelforum.info.	  Av	  nästan	  2	  200	  DLA-‐fans	  på	  Facebook	  är	  46	  %	  kvinnor	  och	  53	  %	  män	  och	  representerar	  flera	  
länder.	  Tittarna	  använder	  flera	  olika	  webbläsare	  och	  typer	  av	  mobiltelefoner	  (t	  ex	  Iphone,	  Android	  osv.)	  
	  
Med	  detta	  kan	  konstateras	  att	  DLA	  har	  nått	  ut	  nationellt	  och	  internationellt,	  men	  framförallt	  med	  en	  bredd	  i	  
både	  utbud,	  samarbetspartners	  och	  målgrupper.	  DLA	  har	  spelat	  en	  särskilt	  viktig	  roll	  i	  kommunikationsflödet	  
kring	  nya	  Orgel	  Acusticum,	  LTUs	  instrument	  i	  Studio	  Acusticum,	  http://www.studioacusticum.com/acusticum-‐
orgeln/.	  

	  

Övriga	  resultat	  

Kontaktnät	  

Nya	  nationella	  och	  internationella	  kontaktnät	  för	  konserthuset,	  regionen	  samt	  för	  medverkande	  scenaktörer	  
genom	  digitala	  sändningar	  är	  en	  måluppfyllelse	  som	  har	  blivit	  starkare	  än	  beräknat.	  Särskilt	  under	  det	  andra	  
projektåret	  (2013)	  har	  DLA	  märkt	  stor	  efterfrågan	  från	  övriga	  landet	  att	  ta	  del	  av	  erfarenheter	  och	  att	  skapa	  
samarbeten.	  Regioner	  som	  Västerbotten,	  Stockholm,	  Västra	  Götaland	  och	  Skåne	  finns	  nu	  med	  i	  pågående	  
samarbeten	  kring	  livesändnignar,	  avtalsdiskussioner,	  kultur	  för	  äldre	  m.m.	  Även	  internatinoellt	  har	  intresse	  
väckts	  kring	  DLA	  bl.a.	  från	  det	  europeiska	  konserthusnätverket	  ECHO	  inför	  streaming-‐planer.	  	  
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Efterfrågan	  

Ny	  och	  större	  publik,	  flera	  lyssnare	  och	  större	  efterfrågan	  i	  relation	  till	  de	  akter	  DLA	  presenterar,	  t	  ex	  från	  
nationella	  produktions-‐	  och	  bokningsbolag,	  har	  noterats.	  Till	  exempel	  märktes	  en	  omedelbar	  förändring	  i	  
samband	  med	  Sweden	  Live	  inför	  2013	  där	  både	  artister	  och	  deras	  bolag	  riktade	  sina	  blickar	  mot	  Studio	  
Acusticum	  och	  DLA	  för	  möjlighet	  till	  livesändningar	  samt	  konstnärlig	  utveckling	  i	  relation	  till	  Orgel	  Acusticum.	  
Internatinoellt	  har	  tusentals	  tittare	  följt	  orgelkonserter	  på	  webben,	  nationellt	  har	  körlivet	  kunnat	  ta	  del	  av	  
körledarkonvent	  i	  realtid,	  regionalt	  utvecklas	  samarbete	  med	  Kraftcentrum	  för	  ny	  musik,	  och	  lokalt	  har	  
samarbete	  med	  festivalarrangörer	  som	  Piteå	  Dansar	  och	  Ler	  visat	  intresse	  för	  DLA.	  

Regional	  samverkan	  

En	  förhoppning	  från	  regionalt	  håll	  har	  varit	  att	  DLA	  ska	  samverka	  med	  ”Norrbottens	  regionala	  aktörer	  inom	  
kultur	  och	  näringsliv	  samt	  med	  Luleå	  tekniska	  universitet/Institutionen	  för	  konst,	  kommunikation	  och	  lärande”.	  
Det	  visar	  sig	  att	  störst	  antal	  samarbetspartners	  och	  kunder	  under	  projekttiden	  har	  funnits	  i	  övriga	  delar	  av	  
Sverige,	  från	  Musik	  i	  Syd/Palladium	  i	  söder	  till	  Göteborgs	  symfoniker	  i	  väster,	  Berwaldhallen	  i	  huvudstaden	  och	  
festival	  Umeå	  Open	  i	  Västerbotten.	  Dock	  har	  också	  flertalet	  samarbeten	  inom	  regionen	  kommit	  till	  stånd,	  både	  
hos	  länsmusik,	  universitet	  och	  företagare,	  vilka	  tillsammans	  representerar	  t	  ex	  kultur,	  idrott,	  utbildning	  och	  
media.	  Av	  totalt	  24	  samarbetspartners	  finns	  följande	  i	  regionen:	  Acusticum,	  LTU,	  Norrbottensmusiken	  med	  
Kraftcentrum	  för	  ny	  musik,	  Piteå	  dansar	  och	  ler,	  Piteå	  hockey,	  Social	  Generation,	  Sveriges	  Radio,	  SVT	  och	  
Tomas	  Riklund	  AB.	  

Jämställdhet	  

Insatser	  för	  ökad	  jämställdhet	  har	  prioriterats	  i	  projektet.	  
	  

• Studio	  Acusticum/DLA	  har	  beviljats	  nordiskt	  nätverksstöd	  för	  produktioner	  knutna	  till	  Orgel	  
Acusticum.	  Ett	  nordiskt	  expertnätverk	  har	  kopplats	  på	  för	  att	  gemensamt	  balansera	  mansdominansen	  
inom	  orgelmusik	  så	  att	  organister	  som	  är	  kvinnor	  blir	  mer	  synliga	  i	  konserter	  som	  sänds	  av	  DLA.	  
	  

• Deltagande	  i	  Norrbottensmusikens	  jämställdhetsfrämjande	  aktiviteter	  med	  stöd	  från	  Statens	  
musikverk	  genom	  regeringsuppdrag.	  

	  
• Diskussioner	  gällande	  representation	  av	  kvinnor	  inom	  ljud-‐	  och	  ljusteknik:	  En	  översyn	  planeras,	  

räknearbete	  pågår	  och	  ändamålsenlig	  utrustning	  ses	  över.	  
	  

• Ett	  jämställdhetsperspektiv	  har	  tillämpats	  gällande	  akter	  som	  distribueras	  på	  dlaplay.se,	  så	  att	  utbudet	  
blir	  balanserat.	  

Mångfald	  

Att	  skapa	  mångfald	  i	  utbud	  som	  ska	  distribueras	  framöver	  är	  en	  utmaning	  för	  DLA.	  Under	  projekttiden	  har	  ett	  
inkluderande	  arbetssätt	  fått	  råda	  och	  följande	  faktorer	  för	  ett	  medvetet	  mångfaldsarbete	  identifierats.	  
	  

-‐ hur	  urvalet	  av	  produktioner	  går	  till	  hos	  DLA	  samt	  i	  samarbete	  med	  andra	  producenter?	  
-‐ hur	  mottagare	  uppfattar	  utbudet	  och	  efterfrågar	  produktioner?	  
-‐ hur	  utbudet	  ser	  ut	  hos	  de	  producenter	  vars	  konserter/föreställningar	  distribueras	  via	  DLA?	  
-‐ kulturpolitiska	  målsättningar	  gällande	  mångfald	  inom	  musik,	  scenkonst	  och	  film?	  
-‐ vilka	  medarbetare	  som	  är	  knutna,	  respektive	  rekryteras,	  till	  produktionsprocesser?	  
-‐ hur	  traditioner	  och	  kulturer	  inom	  vissa	  genrer,	  konstarter	  och	  musikområden	  påverkar	  

mångfaldsarbetet?	  
-‐ m.m.	  
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Tillgänglighet	  

Genom	  att	  ha	  utvecklat	  en	  modell	  för	  hur	  musik	  och	  annan	  kultur	  kan	  distribueras	  via	  internet,	  till	  relativt	  låg	  
kostnad	  för	  producent	  och	  distributör	  samt	  kostnadsfritt	  för	  den	  enskilda	  mottagaren,	  bidrar	  DLA	  till	  ökad	  
tillgänglighet	  till	  musik	  och	  scenkonst	  för	  medborgarna.	  Alternativa	  distributionsformer	  hos	  DLA	  ökar	  
ytterligare	  möjligheterna	  för	  mottagare	  att	  ta	  del	  av	  ett	  konstnärligt	  utbud,	  t	  ex	  via	  IPTV	  på	  sjukhus.	  DLA	  går	  nu	  
vidare	  med	  att	  särskilt	  fokusera	  på	  äldre	  personer	  som	  målgrupp,	  inom	  vården	  och	  omsorgen	  samt	  i	  hemmet;	  
projektet	  har	  lagt	  grunden	  för	  ett	  utvecklingsarbete	  kallat	  ”Kulturella	  rendezvous	  inom	  vård	  och	  omsorg”.	  Här	  
hoppas	  man	  ytterligare	  att	  få	  syn	  på	  vad	  en	  kulturupplevelse	  kan	  vara,	  och	  vikten	  av	  tillgång	  till	  kulturella	  
upplevelser.	  

Barn	  och	  unga	  

Yngre	  barn	  har	  inte	  varit	  en	  prioriterad	  grupp	  för	  DLA.	  Endast	  enstaka	  konserter	  har	  visats,	  t	  ex	  Electric	  Banana	  
Band	  förstärkt	  med	  orgel	  i	  samband	  med	  invigning	  av	  Orgel	  Acusticum	  –	  ett	  samarbete	  med	  Expressen,	  se	  
http://www.expressen.se/noje/electric-‐banana-‐band-‐gor-‐jatteorgel-‐spelning/.	  	  
	  
Med	  ungdomar	  som	  målgrupp	  i	  sikte	  har	  DLA	  sänt	  konserter	  och	  intervjuer	  t	  ex	  från	  festivalerna	  Umeå	  Open	  –	  
artisterna/grupperna	  Vånna	  Inget,	  Simian	  Ghost,	  Den	  svenska	  björnstammen,	  I	  Break	  Horses	  och	  Amanda	  Mair	  
–	  och	  från	  Piteå	  dansar	  och	  ler	  –	  Timbuktu,	  The	  Hives,	  Markus	  Krunegård	  m	  fl.	  För	  åldersgruppen	  13	  år	  och	  
uppåt	  i	  hela	  Sverige	  har	  programserien	  ”Sveriges	  bästa	  musik”	  producerats,	  med	  kända	  svenska	  artister	  (se	  
aktivitetsförteckning)	  som	  medverkande.	  Från	  Studio	  Acusticum	  har	  konsertserien	  ”Black	  Box	  Lounge”	  sänts	  
med	  artister	  som	  Linnéa	  Henriksson,	  Miriam	  Bryant,	  Linnéa	  Olsson	  och	  Wintergatan	  –	  populära	  hos	  
målgruppen.	  
	  
Målgruppsinriktade	  insatser	  för	  annat	  utbud	  att	  nå	  barn	  och	  unga	  har	  inte	  kunnat	  prioriteras	  med	  anledning	  av	  
så	  pass	  slimmad	  projektorganisation	  som	  DLA	  har	  haft.	  Initiativ	  till	  särskilda	  skolprojekt	  har	  varit	  svårarbetade	  
då	  det	  funnits	  invändningar	  och	  regelverk	  som	  hindrat	  att	  barn	  har	  filmats,	  och	  där	  aktuella	  skolor	  inte	  har	  
velat	  ta	  risken	  att	  barn	  syns	  i	  bild	  även	  om	  fokus	  för	  inspelning/sändning	  har	  varit	  ett	  annat,	  t	  ex	  en	  konsert.	  	  
	  
Därtill	  har	  DLA	  funnits	  med	  i	  sammanhang	  som	  Ung	  musik	  på	  slottet,	  Barnsångserie	  (studioprogram)	  med	  Linda	  
Hedlund	  från	  gruppen	  Alcazar	  samt	  i	  utvecklingen	  av	  programserie	  om	  orkesterinstrument	  enligt	  programidé	  
av	  Frida	  Sandberg.	  

Det	  fria	  musiklivet	  

Ett	  mål	  för	  projektet	  har	  varit	  att	  ”skapa	  nya	  nationella	  och	  internationella	  kontaktnät	  för	  musikaktörer	  att	  
nyttja	  för	  vidare	  live-‐verksamhet	  och	  samarbeten”.	  Det	  material	  som	  produceras	  via	  DLA	  kan	  (med	  hänsyn	  till	  
rättigheter)	  användas	  av	  medverkande	  artister	  som	  marknadsföring	  och	  kommunikation	  inför	  kommande	  
speltillfällen.	  Genom	  DLA	  har	  även	  Studio	  Acusticum	  blivit	  än	  mer	  intressant	  som	  konsertarena	  för	  artister,	  
grupper	  och	  ensembler	  genom	  möjligheten	  till	  inspelning	  och	  livesändning.	  	  
	  
Materialet	  ger	  också	  det	  inspelade	  konserttillfället	  en	  bra	  spin-‐off	  som	  förhoppningsvis	  ger	  medverkande	  
artister	  ökad	  synlighet.	  Exempel:	  I	  samarbetet	  med	  Musik	  i	  Syd	  utfördes	  enligt	  beställning	  inspelning	  av	  
konserten	  Come	  together	  på	  Palladium	  i	  Malmö.	  Konserten	  gick	  ut	  i	  livesändning	  på	  dlaplay.se,	  visades	  on	  
demand	  under	  en	  begränsad	  period	  och	  visas	  i	  efterhand	  som	  digitalbio	  i	  Studio	  Acusticum.	  De	  medverkande	  –	  
Nils	  Landgren,	  Göran	  Söllscher,	  Pernilla	  Andersson,	  Jan	  Lundgren	  och	  Krogerkvartetten	  –	  har	  genom	  DLA	  och	  
Musik	  i	  Syd	  i	  samarbete	  fått	  bearbetade	  versioner	  av	  hela	  konserten	  samt	  respektive	  låtspår	  att	  använda	  i	  sina	  
respektive	  sociala	  medier	  och	  hemsidor,	  vilket	  t	  ex	  Pernilla	  Andersson	  har	  nyttjat	  då	  hon	  var	  särskilt	  nöjd	  med	  
sin	  insats:	  http://www.pernillaandersson.com/.	  Konserten	  genomfördes	  vid	  fyra	  tillfällen	  i	  Skåne.	  Samtliga	  var	  
fulbokade.	  Livesändningen	  sågs	  av	  278	  personer	  och	  on	  demand-‐veresionen	  av	  ca	  1300	  personer.	  
	  
Därigenom	  kan	  DLA	  vara	  med	  och	  skapa	  förutsättningar	  för	  de	  av	  artister	  och	  konstnärer	  inom	  musikområdet	  
som	  ingår	  i	  projektet	  att	  ”stärka	  den	  ekonomiska	  situationen	  kring	  sitt	  konstnärskap”,	  vilket	  var	  målet.	  
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En	  besökare	  på	  DLAplay.se	  skriver	  på	  sin	  blogg:	  
	  

Råkade	  ramla	  på	  en	  direktstreaming	  av	  Carolina	  Wallin	  Perez	  konsert	  på	  Aucusticum	  i	  Piteå	  och	  det	  var	  helt	  
otroligt	  vilken	  kvalitet	  det	  var,	  inte	  bara	  på	  streamingen	  som	  var	  suverän,	  framförallt	  ljudet	  var	  otroligt	  bra,	  
utan	  även	  musikaliskt	  var	  det	  mycket	  hög	  klass.	  (…)	  Eftersom	  jag	  inte	  var	  direkt	  beredd	  på	  att	  det	  skulle	  vara	  så	  
bra	  som	  det	  var,	  brydde	  jag	  mig	  inte	  om	  att	  anteckna	  något	  under	  konserten	  som	  alltså	  streamades	  live	  direkt	  
från	  Piteå	  så	  jag	  har	  glömt	  bort	  vad	  låtarna	  hette	  och	  så	  men	  du	  som	  inte	  hört	  Carolina	  förut	  borde	  ta	  och	  lyssna	  
på	  henne	  till	  exempel	  på	  Youtube.	  Där	  finns	  en	  hel	  del	  att	  lyssna	  på	  och	  även	  på	  www.carolinawallinperez.com	  
finns	  några	  låtar	  från	  hennes	  skivor,	  men	  inget	  live-‐material.	  (…)	  Måste	  också	  nämna	  “Digital	  Live	  Arena”	  som	  
stod	  för	  streamingen,	  det	  var	  som	  sagt	  mycket	  bra	  kvalitet	  på	  sändningen,	  framförallt	  ljudet	  var suveränt,	  ett	  
stort	  tack	  till	  dom.	  	  

(http://nooneel.se/tag/digital-‐live-‐arena/) 
	  
Blogg-‐inlägget	  visar	  på	  just	  den	  spin-‐off	  som	  DLA	  kan	  bidra	  till	  för	  enskilda	  artister,	  i	  och	  med	  i	  det	  här	  fallet	  en	  
nöjd	  besökares	  egen	  marknadsföring	  för	  artisten.	  

DLA	  och	  Kraftcentrum	  för	  ny	  musik	  

Parallellt	  med	  DLA	  har	  utvecklingsprojektet	  Kraftcentrum	  för	  ny	  musik	  löpt	  med	  projektledning	  hos	  
Norrbottensmusiken.	  Kan	  konstateras	  att	  de	  två	  projekten	  inte	  naturligt	  har	  hakat	  i	  varandra.	  DLA	  har	  sänt	  ett	  
par	  konserter	  som	  arrangerats	  inom	  ramen	  för	  Kraftcentrum,	  samt	  på	  uppdrag	  av	  
Kraftcentrum/Norrbottensmusiken	  gjort	  inspelningar	  i	  samband	  med	  New	  Directions	  Festival	  som	  
manifesterade	  Kraftcentrumsatsningen	  i	  maj-‐juni	  2013	  i	  Piteå	  och	  Luleå.	  (Hur	  inspelningarna	  ska	  användas	  är	  
oklart,	  feb.	  2014).	  Orsak	  till	  att	  samarbete	  inte	  har	  skett	  i	  högre	  grad	  uppges	  av	  båda	  parter	  bland	  annat	  ha	  att	  
göra	  med	  att	  rollerna	  inte	  tydliggjordes	  från	  början,	  och	  att	  samarbetsavtal	  eller	  motsvarande	  inte	  fanns	  som	  
grund.	  
	  
Den	  gemensamma	  nämnaren	  är	  hög	  konstnärlig	  kvalitet	  i	  utbudet	  och	  ambitionen	  att	  tillgängliggöra	  ny	  musik	  
för	  en	  bred	  målgrupp.	  I	  en	  eventuell	  vidareutveckling	  av	  Kraftcentrum	  planeras	  nya	  samverkansformer	  med	  
Studio	  Acusticum	  och	  DLA	  ,	  former	  som	  ska	  tillåta	  respektive	  behov,	  kunskap	  och	  ambitioner	  att	  komma	  in	  i	  ett	  
tidigt	  skede	  för	  gemensam	  planering	  och	  fokuserade	  resultat;	  DLA	  kan	  för	  egen	  del	  fånga	  in	  det	  utbud	  av	  ny	  
musik,	  kompositionsprocesser	  och	  liknande	  som	  behövs	  i	  det	  digitala	  utbudet	  för	  regionens	  invånare	  inklusive	  
äldre	  samt	  barn	  och	  unga,	  och	  Kraftcentrum	  får	  en	  kanal	  för	  att	  nå	  ut	  med	  ny	  musik	  på	  andra	  sätt	  än	  vad	  som	  
annars	  hade	  varit	  möjligt.	  Först	  då	  kan	  sannolikt	  ambitionen	  från	  regional	  nivå,	  att	  projekten	  i	  ett	  regionalt	  
perspektiv	  ”ska	  samspela	  med	  övriga	  landet	  och	  utlandet”	  uppnås.	  
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DLA	  inifrån	  –	  reflektioner	  kring	  utmaningar	  och	  möjligheter	  
Under	  projekttiden	  har	  bland	  annat	  följande	  reflektioner	  gjorts.	  
	  

Utmaningar	  inom	  produktion	  

DLA	  konstaterar	  att	  satsningen	  alls	  inte	  från	  början	  var	  tänkt	  att	  inkludera	  produktion,	  men	  att	  man	  ganska	  
snabbt	  såg	  att	  det	  just	  var	  produktionsbolag	  för	  kultur	  i	  digitala	  media	  som	  saknades.	  Mötet	  mellan	  
kulturbranschen	  och	  produktionsbolag	  inom	  TV	  har	  varit	  en	  krock,	  varför	  mycket	  tid	  har	  lagts	  ner	  på	  att	  få	  till	  
goda	  samarbeten.	  Bilden	  är	  att	  liten	  förståelse	  finns	  inom	  TV	  för	  kulturutövaren,	  konstnären,	  upphovsmannen.	  
DLA	  lyfter	  uppfattningen	  att	  TV-‐produktionsbolagen	  länge	  varit	  ”stora	  och	  klumpiga”	  och	  ofta	  kört	  över	  
kulturaktörerna.	  En	  svårighet	  i	  projektet	  har	  varit	  att	  hitta	  balans	  i	  samarbetet	  så	  att	  den	  konstnärliga	  friheten	  
står	  stadigt	  men	  att	  kunskap	  om	  ”att	  det	  ska	  bli	  bra	  på	  video”	  också	  kommer	  in.	  
	  
En	  annan	  krock	  som	  noteras	  är	  mötet	  mellan	  livesändning	  på	  bio	  och	  på	  nätet;	  på	  bio	  sänds	  i	  regel	  
produktioner	  gjorda	  av	  filmproduktionsbolag,	  och	  i	  det	  arbete	  DLA	  gör	  möts	  TV	  och	  film	  för	  att	  skapa	  
direktsända	  program	  för	  bio.	  Även	  mötet	  mellan	  TV	  och	  internet	  kan	  vara	  problematiskt;	  TV	  har	  fram	  till	  nu	  
”dragit	  gränsen	  vid	  scenen”	  och	  visat	  enbart	  den	  konstnärliga	  produktionen,	  medan	  tittaren	  på	  internet	  vill	  
kunna	  ”spola”,	  hoppa	  fram	  till	  en	  viss	  låt	  i	  en	  konsert	  eller	  komma	  bakom	  kulisserna.	  
	  
Angående	  det	  att	  verka	  som	  produktionsbolag	  utifrån	  grunduppdraget	  som	  kulturinstitution	  och	  konserthus	  
ser	  DLA/Studio	  Acusticum	  att	  det	  finns	  en	  ”smärtgräns	  för	  hur	  mycket	  pengar	  som	  får	  fastna	  i	  det	  så	  kallade	  
produktionsledet”.	  Kostnaderna	  för	  produktion	  är	  höga,	  och	  med	  det	  ”monopol”	  som	  tidigare	  har	  funnits	  har	  få	  
utanför	  de	  riktigt	  stora	  institutionerna	  haft	  ekonomiska	  möjligheter	  att	  iscensätta	  t	  ex	  en	  live-‐bioföreställning.	  
Utbudet	  blev	  i	  och	  med	  det	  varit	  likriktat	  för	  en	  tid,	  och	  intäkterna	  styrde	  valet	  av	  föreställning.	  Folkets	  hus	  och	  
parkers	  vision	  om	  att	  storstäderna	  också	  skulle	  kunna	  ta	  del	  av	  landsbygdens	  kulturproduktioner,	  inte	  bara	  
tvärtom,	  har	  sett	  ut	  att	  förbli	  en	  vision.	  I	  Piteå	  ville	  man	  visa	  att	  det	  fanns	  alternativ,	  och	  Studio	  Acusticum	  blev	  
genom	  DLA	  tillsammans	  med	  Bolshoi-‐teatern,	  Metropolitan	  Opera	  och	  National	  Theatre	  leverantör	  till	  Folkets	  
hus	  och	  parkers	  digitala	  bionät.	  DLA	  ser	  att	  den	  teknik-‐	  och	  produktionsutveckling	  som	  man	  nu	  går	  i	  spetsen	  för	  
kommer	  att	  ge	  större	  mångfald	  och	  ökad	  kvalitet	  i	  det	  digitala	  utbudet.	  
	  
Från	  Studio	  Acusticum	  vill	  man	  förtydliga	  att	  DLA,	  utan	  den	  egna	  insatsen	  (Piteå	  kommun)	  av	  
produktionsmedel	  till	  såväl	  scen-‐	  och	  kameraproduktion,	  inte	  skulle	  ha	  haft	  möjlighet	  att	  leverera,	  samarbeta	  
och	  synas	  i	  den	  omfattning	  som	  faktiskt	  har	  gjorts	  under	  projekttiden.	  Glädjande	  för	  DLA	  är	  att	  institutioner	  
som	  t	  ex	  Norrbottensmusiken	  har	  tagit	  detta	  i	  beaktande	  vid	  budgetplanering,	  och	  flera	  i	  övriga	  landet	  
förväntas	  ta	  efter.	  Dock	  vill	  man	  av	  erfarenhet	  understryka	  att	  dylika	  processer	  tar	  tid. 
	  

Vinstintressen	  övergår	  till	  mervärden	  

DLA	  noterar	  vidare	  att	  synen	  på	  intäktsmöjligheter	  genom	  digitala	  sändningar	  har	  förändrats,	  åtminstone	  hos	  
kulturinstitutionerna.	  Med	  smak	  för	  ökade	  publiksiffror	  genom	  ny	  distribution,	  och	  överdrivna	  publiksiffror	  
utifrån	  sätt	  att	  räkna	  ”klick	  på	  sidan”	  fanns	  vid	  tiden	  för	  projektstart	  stora	  förhoppningar	  hos	  flertalet	  
institutioner	  att	  tjäna	  stora	  pengar	  på	  så	  kallade	  pay-‐per-‐view-‐föreställningar.	  Idag,	  konstaterar	  DLA,	  pratar	  
man	  istället	  om	  mervärden	  som	  ”ökad	  exponering,	  marknadsföring,	  tillgänglighet	  och	  jämställdhet”	  via	  digitala	  
sändningar.	  
	  
Hos	  Studio	  Acusticum	  konstateras	  att	  den	  digitala	  exponeringen	  av	  Orgel	  Acusticum,	  som	  exempel,	  har	  lockat	  
till	  ökat	  intresse	  för	  att	  uppleva	  instrumentet	  ”på	  riktigt”.	  Lärdomen	  är	  att	  digitala	  sändningar	  visst	  kan	  ”stå	  för	  
sig	  själva”,	  men	  även	  vara	  ett	  bra	  komplement	  till	  ett	  traditionellt	  konsertutbud,	  och	  framför	  allt	  ett	  alternativ	  
som	  kan	  ”öka	  det	  totala	  intresset	  för	  konst	  och	  kultur”.	  I	  DLA-‐satsningen	  för	  äldre	  som	  beskrivs	  nedan	  tas	  fokus	  



	  
	  

16	  

på	  ”nya	  kulturella	  mötesplatser”,	  något	  som	  DLA	  ser	  som	  ett	  stark	  ansats	  till	  hur	  kulturen	  på	  nya	  sätt	  kan	  finnas	  
med	  människan	  ”överallt	  i	  samhället	  och	  i	  alla	  skeden	  av	  livet”.	  

Lärdomar	  och	  vidareutveckling	  

Något	  av	  det	  som	  kommit	  fram	  via	  de	  produktionsrapporter	  som	  DLA	  gjort	  i	  samband	  med	  beställningsuppdrag	  
och	  samarbeten	  är	  följande.	  
	  

• DLA	  har	  gått	  mot	  ett	  större	  helhetsansvar	  och	  medverkar	  närmare	  i	  processen,	  t	  ex	  inför	  en	  konsert,	  
än	  vid	  projektstart.	  På	  så	  sätt	  tas	  ett	  ansvar	  för	  att	  ljud,	  ljus	  och	  scenproduktion	  arbetar	  tillsammans	  
för	  publiken	  i	  hemmet	  eller	  varhelst	  tittaren	  befinner	  sig.	  

	  
• DLA	  har	  förtydligat	  sina	  avtal	  rörande	  vad	  som	  förväntas	  av	  kunden	  och	  vad	  DLA	  kan	  leverera.	  	  

	  
• Förbättringspotential	  finns	  ytterligare	  i	  samarbete	  med	  lokala	  produktionsbolag;	  i	  Stockholm	  och	  Piteå	  

finns	  egna	  team	  att	  tillgå,	  men	  på	  sikt	  måste	  samarbete	  sökas	  med	  flera	  parter	  ute	  i	  landet.	  
	  

• En	  tydligare	  beskrivning	  av	  hur	  många	  besökare,	  vilka	  grupper	  och	  åldrar	  som	  idag	  besöker	  DLAplay	  
måste	  tas	  fram.	  Detta	  för	  att	  både	  kunder	  och	  artister	  lätt	  ska	  få	  en	  bild	  av	  vem	  som	  tittar	  på	  
sändningar	  hos	  DLA,	  och	  därigenom	  kunna	  förhålla	  sig	  bekvämt	  till	  kanalen.	  

	  
• Producent	  från	  DLA	  ska	  framöver	  alltid	  finnas	  på	  plats	  vid	  inspelning.	  I	  de	  fall	  där	  DLA	  har	  släppt	  

principen,	  t	  ex	  då	  inspelningar	  gjorts	  på	  flera	  platser	  samma	  dag	  har	  problem	  av	  olika	  slag	  uppstått.	  
	  

• Tydligare	  överenskommelser	  rörande	  reklam	  inför	  livesändningar	  har	  införts,	  samt	  ett	  grepp	  tagits	  om	  
vad	  DLA	  förväntas	  göra	  i	  reklamväg	  inför	  en	  sändning	  på	  uppdrag	  av	  annan	  part	  eller	  i	  ett	  samarbete.	  
Idag	  jobbar	  DLA	  mest	  med	  reklam	  via	  Facebook	  för	  att	  snabbt	  få	  ut	  nyheter.	  Andra	  alternativ	  finns	  
med	  som	  komplement.	  

	  
	  
Gällande	  distribution	  och	  publikupplevelser	  är	  bland	  annat	  följande	  utveckling	  inledd.	  
	  

• DLA	  har	  via	  analysverktyg	  noterat	  att	  fler	  och	  fler	  tittar	  på	  sändningarna	  i	  mobiltelefoner,	  varför	  flera	  
storlekar	  och	  upplösningar	  tas	  fram	  så	  att	  tittarupplevelsen	  blir	  så	  bra	  som	  möjligt.	  	  

	  
• Behovet	  av	  textning	  och	  översättning	  av	  on	  demand-‐filmer	  tillgodoses	  och	  utvecklas	  under	  första	  

halvan	  av	  2014	  i	  samarbete	  med	  externa	  aktörer.	  	  
	  

• Implementering	  av	  möjligheten	  att	  se	  en	  live-‐sändning	  från	  start	  även	  om	  tittaren	  kommer	  in	  sent	  i	  
sändningen	  är	  i	  sitt	  slutskede,	  (idag	  kan	  tittaren	  följa	  sändningen	  från	  den	  punkt	  hen	  kommer	  in,	  och	  
måste	  sedan	  vänta	  på	  att	  on	  demand-‐version	  läggs	  upp	  för	  att	  kunna	  ta	  del	  av	  det	  hen	  missat).	  

	  
• Samarbete	  kring	  distribution	  till	  Folkets	  hus	  och	  parker	  pågår	  (FHoP),	  ett	  arbete	  som	  relateras	  till	  

pågående	  undersökning	  om	  FHoP-‐biografernas	  internetanslutningar.	  Idén	  är	  att	  som	  ett	  enkelt	  och	  
förmånligt	  alternativ	  använda	  DLAs	  utvecklade	  IPTV-‐box	  för	  leverans	  av	  digitalbio,	  vilket	  ger	  FHoP	  en	  
möjlighet	  att	  paketera	  sina	  sändningar	  inklusive	  information	  och	  trailers	  för	  kommande	  sändningar	  
eller	  biovisiningar.	  

	  
• I	  samarbete	  med	  FHoP	  utformas	  en	  ny	  typ	  av	  produktionslösning	  för	  kostnadseffektiva	  livesändningar	  

till	  biografer.	  Produktionslösningen	  bygger	  på	  DLAs	  large-‐paket	  enligt	  ovan.	  
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Kulturrådet	  om	  DLA	  och	  scenkonstens	  digitalisering	  
Regeringen	  gav	  under	  2013,	  genom	  Näringsdepartementet,	  Kulturrådet	  i	  uppdrag	  att	  sammanställa	  en	  studie	  
om	  digitaliseringen	  på	  scenkonstområdet.	  Uppdraget	  kopplades	  samman	  med	  den	  it-‐politiska	  strategi	  som	  
riksdagen	  beslutat	  om	  och	  där	  det	  övergripande	  målet	  är	  att	  ”Sverige	  ska	  vara	  bäst	  i	  världen	  på	  att	  använda	  
digitaliseringens	  möjligheter.”	  Ett	  av	  agendans	  sakområden	  handlar	  om	  hur	  tillgången	  till	  kultur	  i	  olika	  
avseenden	  kan	  förbättras	  genom	  digitalisering.	  I	  uppdraget	  poängterades	  behovet	  av	  ökad	  kunskap	  om	  hur	  
olika	  scenkonstaktörer	  idag	  använder	  sig	  av	  digitaliseringen	  för	  att	  tillgängliggöra	  produktioner.	  Man	  såg	  också	  
ett	  stort	  behov	  av	  att	  kartlägga	  och	  diskutera	  olika	  utvecklingsperspektiv	  och	  eventuella	  hinder	  som	  kan	  
försvåra	  en	  fortsatt	  utveckling	  på	  området.	  Uppdraget	  omfattade	  lärande	  exempel	  från	  området,	  där	  DLA	  
synliggjordes	  som	  ett	  exempel:	  
	  

En	  aktör	  som	  kommit	  långt	  och	  implementerat	  en	  egen	  teknisk	  lösning	  för	  att	  distribuera	  scenkonst	  på	  internet	  
är	  konserthuset	  Studio	  Acusticum	  i	  Piteå	  som	  utvecklat	  VOD-‐plattformen	  Digital	  live	  arena	  för	  att	  kunna	  
tillgängliggöra	  sina	  konserter	  både	  i	  realtid	  och	  i	  efterhand.	  De	  har	  under	  de	  senaste	  åren	  tillgängliggjort	  ett	  50-‐
tal	  olika	  scenkonstproduktioner	  som	  gästat	  deras	  konserthus	  och	  är	  en	  av	  få	  svenska	  aktörer	  som	  bedrivit	  
verksamhet	  i	  sådan	  omfattning.	  Anledningen	  till	  att	  man	  utvecklat	  en	  egen	  teknisk	  plattform	  har	  för	  Studio	  
Acusticum	  bl.a.	  handlat	  om	  de	  vill	  ha	  kontroll	  över	  hur,	  var	  och	  när	  man	  tillgängliggör	  materialet	  samt	  även	  för	  
att	  kunna	  skriva	  avtal	  med	  STIM.	  

	  
Av	  rapporten	  framgår	  att	  en	  majoritet	  av	  de	  kulturinstitutioner	  som	  uppbär	  statligt	  stöd	  tillgängliggjorde	  1–3	  
scenkonstproduktioner	  under	  perioden	  2011–2012.	  Man	  konstaterar	  även	  att	  scenkonstproduktionerna	  oftast	  
är	  ”relativt	  flyktiga”;	  ”de	  som	  tillgängliggörs	  genom	  livesändningar	  på	  biografer	  visas	  oftast	  bara	  vid	  detta	  enda	  
tillfälle	  och	  finns	  sedan	  inte	  att	  tillgå	  för	  allmänheten”.	  	  
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Följeforskningens	  reflektioner	  

DLA	  –	  bärare	  och	  förmedlare	  av	  ny	  kunskap	  

Projektet	  Digital	  Live	  Arena	  (DLA)	  har	  fått	  ett	  större	  nationellt	  genomslag	  än	  förväntat,	  vilket	  har	  givit	  DLA	  nya	  
möjligheter	  till	  högkvalitativa	  samarbeten.	  En	  slutsats	  man	  kan	  dra	  av	  detta	  är	  att	  konkreta	  insatser	  i	  form	  av	  
testning	  och	  genomföranden	  av	  idéer	  på	  ett	  tidigt	  stadium	  ger	  både	  snabb	  och	  god	  kunskap	  att	  avancera,	  
liksom	  stor	  synlighet	  kring	  den	  "som	  vågar	  prova".	  Detta	  har	  i	  sin	  tur	  gett	  en	  stor	  efterfrågan	  på	  kunskap,	  
liksom	  tilltro	  till	  expertis	  inom	  DLA,	  något	  som	  kräver	  både	  resurser	  och	  god	  organisation	  för	  att	  bemöta	  och	  
upprätthålla	  i	  form	  av	  kommunikation	  och	  relationer.	  
	  

Kommunikation	  om	  konceptet	  

Särskilt	  ställer	  detta	  höga	  krav	  på	  kommunikation.	  Viktigt	  är	  att	  DLA	  inifrån	  tydligt	  kommunicerar	  vad	  DLA	  är	  
eller	  kan	  vara,	  hur	  digital	  distribution	  kan	  fungera	  via	  DLA	  samt	  vad	  som	  är	  kunskapsområden	  och	  styrkor.	  
Givetvis	  måste	  en	  flexibilitet	  finnas	  i	  detta,	  men	  den	  beställare/samarbetspartner	  som	  inte	  är	  lika	  långt	  hunnen	  
i	  utveckling	  kring	  digital	  distribution	  behöver	  veta	  vilka	  grundförutsättningar	  som	  behövs,	  t	  ex	  för	  
livestreaming,	  för	  ett	  kvalitativt	  resultat.	  Och	  den	  beställare	  som	  är	  väl	  bevandrad	  och	  erfaren	  bör	  kunna	  se	  att	  
nivåerna	  samspelar.	  I	  och	  med	  det	  genomslag	  DLA	  har	  fått	  i	  kultursverige	  litar	  den	  beställare	  som	  är	  kulturaktör	  
sannolikt	  på	  att	  den	  kunskap	  som	  kommer	  att	  behövas	  i	  samarbetet	  kommuniceras	  från	  DLA.	  Detta	  kan	  handla	  
om	  allt	  från	  nödvändig	  internetkapacitet,	  tillräckligt	  ljus	  för	  bildinspelning	  eller	  grafisk	  efterbearbetning	  av	  
material.	  Här	  bör	  DLA	  utnyttja	  det	  faktum	  att	  enheten	  är	  placerad	  hos	  en	  kulturinstitution,	  ett	  konserthus,	  som	  
har	  sakkunskap	  om	  konstnärliga	  processer,	  intern	  kommunikation,	  dialog	  mellan	  konstnärlig	  personal,	  
produktionsenheter,	  ledning	  och	  teknik.	  (Detta	  har	  uppmärksammats	  av	  DLA	  och	  redan	  byggs	  in	  i	  
vidareutvecklingen.)	  
	  
Det	  är	  inte	  självklart	  att	  beställaren	  heller	  internt	  hos	  sin	  organisation	  har	  förankrat	  alla	  nödvändiga	  
förutsättningar	  för	  ett	  kvalitativt	  samarbete,	  och	  kommunicerat	  det	  till	  rätt	  personer.	  En	  livesändning	  kan	  
involvera	  många	  olika	  funktioner	  innan	  den	  kommer	  till	  stånd:	  Medverkande	  artister,	  presentatör,	  ljud-‐	  och	  
ljusteknik,	  IT-‐personal,	  inspicient,	  konsertproducent,	  PR	  och	  kommunikation,	  inspelningsteknik,	  bildproduktion,	  
chefer	  (för	  avtal),	  ekonomi	  (för	  avtal)	  m.m.	  –	  helt	  enkelt	  en	  stor	  process.	  För	  mindre	  arrangörer	  är	  situationen	  
en	  annan,	  men	  inte	  mindre	  behövs	  ett	  sakkunnigt	  bemötande.	  Utan	  hög	  medvetenhet	  om	  detta	  riskeras	  att	  
problem	  uppstår	  och	  att	  DLA	  får	  svårt	  att	  leverera	  på	  ett	  föredömligt	  sätt.	  Den	  som	  dagligen	  arbetar	  med	  ny	  
teknik	  har	  marginaler	  för	  trassel	  som	  kan	  uppstå.	  Att	  förståelsen	  finns	  för	  detta	  även	  hos	  beställaren	  är	  inte	  
givet.	  (Konstateras	  att	  DLA	  möter	  detta	  bland	  annat	  genom	  producentfunktion	  på	  plats,	  men	  då	  vill	  till	  att	  
medel	  finns	  för	  ett	  sådant	  helhetsansvar.)	  
	  
Kunskap	  behövs	  även	  för	  avtalsskrivning	  mellan	  DLA	  och	  kunder/beställare.	  Utan	  information	  om	  
grundförutsättning	  för	  ett	  kvalitativt	  resultat	  har	  beställaren	  svårt	  att	  avgöra	  trovärdighet	  på	  offerter	  och	  
motsvarande.	  Därtill	  behövs	  en	  generös	  och	  flexibel	  dialog	  kring	  vad	  DLA	  uppfattar	  som	  nödvändiga	  insatser	  
(och	  därmed	  kostnader	  för	  beställaren),	  hur	  kunden	  ”vill	  ha	  det”	  och	  hur	  detta	  kan	  bemötas.	  Kort	  sagt	  hur	  
kunskapsutbyte	  kan	  byggas	  in	  i	  samarbeten	  för	  arbetslust,	  goda	  relationer	  och	  resultat.	  I	  flera	  av	  de	  uppdrag	  
som	  DLA	  har	  utfört	  under	  projekttiden	  har	  beställaren	  heller	  inte	  kunnat	  förutse	  vilka	  interna	  processer	  som	  
behövs	  knytas	  till	  t	  ex	  en	  livesändning	  för	  ett	  kvalitativt	  resultat,	  ej	  heller	  alternativ	  för	  efterbearbetning	  
(grafiskt	  genom	  skyltar,	  textning,	  logos,	  nedladdning,	  kommunikation	  etc.).	  Också	  här	  krävs	  en	  generös	  och	  
transparent	  hållning	  hos	  DLA	  för	  ömsesidig	  trovärdighet.	  Produktionsrapporter	  följt	  av	  korta	  uvärderingar	  av	  
genomförda	  samarbeten/beställningsuppdrag	  är	  fortsatt	  nödvändiga	  för	  att	  upprätthålla	  och	  bibehålla	  kvalitet	  
i	  arbetet	  och	  vidareutvecklingen	  av	  DLA,	  oavsett	  framtida	  verksamhetsform,	  samt	  som	  metodutveckling	  för	  nya	  
samarbetsmodeller.	  
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Nya	  kulturportaler	  och	  -‐kanaler	  

I	  takt	  med	  att	  digital	  distribution	  av	  scenkonst	  blir	  vanligare	  uppstår	  nya	  initiativ	  för	  distributionskanaler,	  
kulturportaler	  och	  liknande	  som	  alla	  tävlar	  om	  ett	  innehåll	  –	  ett	  innehåll	  som	  finns	  hos	  scenkonstnärer,	  artister	  
och	  musiker	  samt	  hos	  kulturproducenter	  och	  –förmedlare.	  Här	  har	  DLA	  ett	  försprång	  att	  vårda	  och	  utveckla	  
parallellt	  med	  att	  andra	  aktörer	  som	  gör	  detsamma,	  t	  ex	  film-‐,	  produktions-‐	  och	  mediabolag	  som	  även	  de	  
samarbetar	  med	  kultursektorn.	  Satsningen	  på	  målgruppen	  äldre	  är	  ett	  bra	  exempel	  på	  en	  nisch,	  där	  DLA	  
kompletterar	  det	  ordinarie	  utbud	  man	  har	  möjlighet	  att	  distribuera	  med	  specialanpassade	  produktioner	  för	  
målgruppen	  (2014).	  Detta	  ger	  också	  incitament	  till	  att	  arbeta	  vidare	  på	  vad	  en	  kulturupplevelse	  kan	  vara	  –	  att	  
ta	  del	  av	  en	  konsert	  i	  en	  sjuksäng,	  på	  äldreboendet,	  eller	  tillsammans	  med	  närstående,	  vänner	  och	  personal	  i	  
en	  social	  vårdmiljö.	  Därigenom	  bidrar	  DLA	  till	  nya	  kulturella	  mötesplatser	  via	  ett	  digitalt	  utbud	  och	  kan	  komma	  
närmare	  individuella	  upplevelser.	  För	  framtiden	  kan	  studier	  som	  t	  ex	  undersöker	  sambandet	  mellan	  digital	  
kulturkonsumtion	  och	  publik	  på	  levande	  konserter	  vara	  värdefulla,	  liksom	  mer	  djupgående	  undersökningar	  
kring	  den	  enskilda	  lyssnarens/tittarens	  upplevelser.	  

Tillgängligt	  och	  tydligt	  

DLA	  kan	  vara	  stolta	  över	  den	  bredd,	  särskilt	  i	  musikutbudet,	  som	  idag	  kan	  visas	  –	  popartister,	  nutida	  ensembler,	  
klassiska	  konserter,	  operaföreställningar,	  världsmusikartister.	  Därtill	  konferenser,	  konvent,	  idrottsevenemang	  
och	  särskilda	  händelser.	  Utbudet	  på	  DLAplay.se	  riskerar	  ur	  publik	  synpunkt	  dock	  att	  uppfattas	  som	  något	  
otydligt	  –	  inte	  på	  grund	  av	  genrebredd,	  utan	  av	  tillhörighetsskäl;	  besökaren	  ska	  helst	  känna	  sig	  hemma	  och	  
bekväm	  i	  DLAs	  utbud.	  En	  oklar	  bild	  av	  vad	  DLA	  är	  kan	  påverka	  upplevelsen	  av	  besöket,	  vilket	  i	  sin	  tur	  riskerar	  att	  
sätta	  den	  höga	  kvaliteten	  på	  innehållet	  i	  skymundan.	  Givetvis	  har	  besökaren	  individuella	  kvalitetsparametrar,	  
förväntningar	  eller	  behov	  när	  hen	  besöker	  sidan,	  men	  som	  distributör	  med	  fokus	  på	  musik	  och	  kultur	  kan	  DLA	  
som	  del	  av	  en	  verksamhet	  vid	  Studio	  Acusticum	  (inte	  längre	  ett	  utvecklingsprojekt)	  med	  fördel	  ytterligare	  
tillgängliggöra	  utbudet.	  Bredd	  och	  bekvämlighet	  är	  inga	  lockande	  ord	  för	  en	  kulturaktör	  som	  vill	  ligga	  i	  
framkant,	  men	  i	  offentlig	  miljö	  är	  det	  inte	  fel.	  Och	  spetsen,	  det	  utmanande	  utbudet,	  glansen	  och	  riktningen	  
finns	  redan	  på	  plats.	  Ett	  särskilt	  grepp	  behövs	  om	  barn	  och	  unga	  så	  att	  DLA	  hamnar	  i	  fällan	  av	  att	  ”leverera	  det	  
som	  ungdomarna	  vill	  ha”	  utan	  närmare	  målgruppsarbete	  och	  egna	  mål	  om	  utbudskaraktär	  och	  tillgänglighet.	  
	  
Tablån	  bör	  regelbundet	  uppdateras	  med	  planerade	  sändningar	  för	  att	  inte	  signalera	  ett	  stillastående	  (som	  inte	  
överensstämmer	  med	  verkligheten),	  och	  programpresentationer	  måste	  ta	  hänsyn	  till	  upphovsmakare	  och	  
konstnärligt	  innehåll	  genom	  korrekt	  information.	  Besökaren	  bör	  också	  kunna	  se	  hur	  programurvalet	  för	  
produktioner	  går	  till,	  vad	  profilen	  är,	  och	  hur	  samspelet	  med	  Studio	  Acusticum	  som	  konserthus	  och	  fysisk	  live-‐
scen	  ser	  ut.	  En	  kontinuerlig	  diskussion	  om	  vem	  publiken	  är	  bör	  föras	  så	  att	  både	  regionala,	  nationella	  och	  
internationella	  perspektiv	  finns	  med	  när	  programmen	  presenteras.	  DLA	  kan	  även	  vara	  öppna	  med	  vad	  den	  här	  
typen	  av	  förbättringar	  kostar	  i	  arbetsinsatser	  och	  pengar	  för	  en	  konstruktiv	  diskussion	  om	  medel	  för	  
verksamheten.	  En	  hög	  kvalitet	  i	  alla	  led	  torde	  vara	  ett	  gemensamt	  intresse	  för	  utförare	  och	  finansiärer.	  

Driftsform	  

Under	  projekttidens	  gång	  har	  framtida	  driftsform	  för	  Studio	  Acusticum	  respektive	  DLA	  diskuteras.	  Studio	  
Acusticum	  är	  idag	  en	  enhet	  under	  Piteå	  kommun,	  och	  DLA	  ett	  projekt	  förlagt	  till	  konserthuset	  med	  
projektledning	  anställd	  av	  kommunen.	  Övriga	  tjänster	  för	  projektet	  har	  delvis	  kunnat	  nyttjas	  genom	  
konserthusets	  eller	  universitets	  (LTU)	  personal,	  men	  till	  största	  delen	  hyrts	  in	  (bildproducenter,	  ljud-‐	  och	  
ljustekniker,	  webbutveckling,	  kommunikation	  m.m.).	  Acusticum-‐området	  och	  Piteå	  Science	  Park	  utvecklas	  
stadigt	  med	  de	  företag	  som	  där	  ingår,	  faller	  ifrån	  och	  kommer	  till,	  några	  av	  vilka	  DLA	  samarbetar	  med.	  Detta	  
påverkar	  också	  hur	  DLA	  arbetar.	  	  
	  
För	  framtiden	  bör	  diskuteras	  hur	  DLA	  kan	  fortsätta	  att	  erbjuda	  medborgarna	  ett	  brett	  utbud	  online,	  och	  
samtidigt	  ta	  tillvara	  möjligheten	  till	  egna	  intäkter,	  och	  hur	  detta	  samspelar	  med	  kommunalt	  regelverk,	  övrig	  
utveckling	  i	  kommunen	  och	  en	  konkurrensutsatt	  marknad.	  Att	  DLA	  idag	  är	  kommunalt	  ger	  trovärdighet	  inom	  
den	  traditionella	  kultursektorn,	  men	  kan	  uppfattas	  som	  udda	  hos	  mediabolag	  och	  andra	  som	  t	  ex	  utvecklar	  
kulturportaler.	  För	  att	  komma	  vidare	  i	  frågan	  krävs	  en	  lyhördhet	  hos	  både	  DLA	  och	  Piteå	  kommun	  för	  att	  ta	  
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tillvara	  de	  erfarenheter	  som	  projekttiden	  har	  givit,	  och	  inte	  tappa	  bort	  viktiga	  funktioner	  och	  möjligheter	  i	  en	  
eventuellt	  förändrad	  driftsform.	  

Offentliga	  medel	  i	  digital	  kulturdistribution	  

DLA	  har	  i	  sin	  egen	  produktion	  samt	  i	  samarbeten	  och	  beställningar	  i	  och	  med	  projekttiden	  fått	  möjlighet	  att	  
vrida	  och	  vända	  på	  modeller	  och	  prisbilder.	  Detta	  har	  givit	  god	  kunskap	  om	  vad	  olika	  delar	  av	  digital	  produktion	  
och	  distribution	  kostar,	  och	  hur	  det	  samspelar	  med	  idag	  tillgängliga	  medel,	  vilket	  i	  sin	  tur	  blir	  till	  bra	  
information	  till	  bidragsgivare	  om	  kostnader	  för	  medborgares	  ökade	  tillgång	  till	  musik	  och	  scenkonst	  via	  ett	  
digitalt	  utbud.	  Utvecklingen	  går	  lika	  snabbt	  (teknik,	  konsumptionsmönster,	  ökad	  tillgång)	  som	  långsamt	  (ökad	  
finansiering,	  organisatoriska	  förändringar,	  befästande	  av	  kunskap).	  Kontinuerlig	  dialog	  med	  region	  och	  
kommuner	  i	  syfte	  att	  stämma	  av	  ekonomi	  samt	  verksamhetens	  läge	  i	  omvärlden,	  och	  hitta	  bra	  nivåer	  för	  
kommunala	  och	  regionala	  insatser	  är	  viktig,	  t	  ex	  gällande	  distribution	  till	  vård	  och	  omsorg,	  barn	  och	  unga.	  DLA	  
har	  också	  fått	  anledning	  att	  resonera	  kring	  hur	  de	  ordinarie	  resurserna	  för	  konserthuset	  Studio	  Acusticum	  
disponeras	  i	  relation	  till	  den	  digitala	  distributionen.	  Här	  finns	  inga	  färdiga	  modeller,	  och	  dispositionen	  kommer	  
sannolikt	  att	  vara	  föränderlig	  beroende	  på	  konsertutbud,	  specialsatsningar	  och	  utveckling,	  men	  intressant	  för	  
varje	  kulturinstitution	  att	  titta	  på;	  hur	  kan	  ordinarie	  medel	  omdisponeras	  för	  digital	  distribution,	  och	  vad	  är	  
kompletteringsbehovet.	  Viktigt	  är	  också	  att	  titta	  på	  mervärden	  i	  form	  av	  eventuellt	  ökat	  intresse	  för	  musik	  och	  
konserter	  hos	  målgrupperna,	  och	  hur	  de	  i	  så	  fall	  söker	  sigi	  högre	  eller	  lägre	  grad	  till	  live-‐scenen,	  t	  ex	  konserthus	  
eller	  festivaler.	  

DLA	  i	  den	  regionala	  kulturplanen	  

I	  Kulturplan	  för	  Norrbotten	  2014-‐2016	  lyfts	  DLA	  fram	  som	  ”en	  verksamhet	  att	  räkna	  med”.	  	  
	  
Redan	  idag	  har	  Digital	  Live	  Arena	  -‐	  ett	  internationellt	  distributionsnätverk	  för	  digitala	  medier,	  vid	  Studio	  Acusticum,	  blivit	  en	  
verksamhet	  att	  räkna	  med	  lokalt,	  regionalt	  och	  nationellt.	  DLA	  beskrivs*	  som	  Sveriges	  enda	  kvalitets-‐	  och	  rättighetssäkrade	  
paketlösning	  för	  produktion,	  distribution	  och	  streamingavtal	  för	  samtida	  musik.	  DLA	  är	  en	  aktör	  som	  kommit	  långt	  och	  
implementerat	  en	  egen	  teknisk	  lösning	  för	  att	  distribuera	  scenkonst	  på	  internet	  för	  liveutsändningar,	  streaming,	  för	  att	  i	  
efterhand	  kunna	  återutsända	  genomförda	  konserter,	  men	  också	  för	  att	  kunna	  distribuera	  upplevelser	  till	  sjukhus	  och	  
åldringsvård.	  Detta	  påbörjas	  under	  hösten*	  med	  distribution	  av	  material	  till	  Sunderby	  sjukhus.	  Fortfarande	  återstår	  
mängder	  av	  frågor	  att	  lösa	  bland	  annat	  gällande	  rättigheter	  och	  ersättningsfrågor	  för	  medverkande.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *)	  Avser	  2013.	  
	  
Att	  projektet	  beskrivs	  som	  en	  redan	  etablerad	  verksamhet	  i	  Norrbotten	  är	  ett	  gott	  betyg,	  och	  denna	  rapport	  
bekräftar	  bilden.	  Gällande	  avtal	  om	  rättigheter	  kring	  digital	  kulturdistribution	  kan	  konstateras	  att	  de	  avtal	  som	  
idag	  gäller	  inte	  är	  heltäckande,	  och	  att	  de	  begrepp	  som	  används	  i	  avtalen	  förändras	  vartefter	  den	  tekniska	  
utvecklingen	  går	  framåt,	  varför	  det	  är	  viktigt	  för	  DLA	  som	  aktiv	  distributör	  med	  breda	  samarbeten	  att	  fortsätta	  
pröva	  nya	  former	  och	  ligga	  att	  i	  framkant,	  även	  på	  det	  juridiska	  området.	  

Kulturella	  rendezvous	  inom	  vård	  och	  omsorg	  

Som	  en	  direkt	  tillämpning	  av	  de	  erfarenheter	  som	  DLA	  tillskansat	  sig	  under	  projektperioden	  startar	  man	  
sändningar	  av	  konserter	  till	  sjukhus	  och	  äldreboenden.	  Utvecklingsarbetet	  är	  nationellt	  med	  start	  i	  Norrbottens	  
län,	  och	  genomförs	  i	  syfte	  att	  skapa	  nya	  kulturella	  mötesplatser	  för	  äldre	  och	  sjuka	  och	  deras	  anhöriga,	  utveckla	  
formerna	  för	  digital	  kulturdistribution	  till	  målgruppen	  samt	  att	  genom	  utbildning	  skapa	  ömsesidig	  förståelse	  
mellan	  kultur-‐	  och	  vårdsektorn	  för	  hållbara	  samarbeten.	  Målet	  är	  att	  vid	  projekttidens	  slut	  ha	  synliggjort	  vikten	  
av	  högkvalitativt	  utbud	  av	  samtida	  konst-‐	  och	  kulturuttryck	  för	  målgruppen,	  utarbetat	  fungerande	  modeller	  för	  
ett	  kontinuerligt	  utbud,	  etablerat	  goda	  samarbeten	  och	  bidragit	  till	  ökad	  kunskap.	  	  
	  
Projektet	  har	  goda	  förutsättningar	  att	  få	  stort	  genomslag	  nationellt.	  Viktigt	  är	  att	  den	  digitala	  distributionen	  i	  
sammanhanget	  ses	  som	  en	  del	  av	  målgruppens	  möte	  med,	  och	  delaktighet	  i	  kulturlivet,	  inte	  som	  huvudsaken.	  
De	  djupare	  värdena	  kring	  människan	  som	  kulturell	  varelse,	  samt	  fysiska	  mötesplatser	  kring	  digitalt	  utbud	  bör	  
vara	  kärnan.	  
	  


