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Sammanfattning	  

Utvärderingen	  visar	  att	  Körcentrum	  Syd	  under	  verksamhetsperioden	  har	  mött	  sitt	  
uppdrag	  på	  ett	  förtjänstfullt	  sätt	  och	  därmed	  uppfyllt	  sina	  mål.	  	  
	  
Vidare	  åskådliggör	  utvärderingen	  hur	  den	  höga	  kompetens	  som	  samlas	  i	  
centrumbildningen	  stimulerar	  till	  ny	  kunskap,	  stärker	  körlivets	  ställning	  i	  regionen	  samt	  
gör	  universitetet	  synligt	  genom	  de	  vetenskapliga	  resultat	  som	  verksamheten	  bidrar	  till.	  
Därtill	  iakttas	  utifrån	  nuvarande	  uppdrag	  några	  utmaningar,	  i	  relation	  till	  vilka	  särskilda	  
insatser	  behövs,	  till	  exempel	  gällande	  unga	  målgrupper,	  kontinuerlig	  dialog	  med	  
körlivet,	  nya	  samarbetsformer	  och	  en	  helhetssyn	  som	  grund	  för	  prioriteringar.	  
	  
Själva	  utvärderingen	  kompletteras	  med	  medverkande	  institutioners	  bild	  av	  
verksamhetsperioden,	  återgiven	  i	  ett	  konstruktivt	  syfte,	  bland	  annat	  gällande	  
möjligheter	  till	  koncentration	  av	  verksamheten,	  utvecklingsbehov	  och	  körledares	  
delaktighet.	  
	  

Rekommendation	  

Utifrån	  denna	  utvärdering	  rekommenderas	  att	  programperioden	  för	  centrumbildningen	  
förlängs	  så	  att	  verksamheten	  vid	  Körcentrum	  Syd	  fortgår	  enligt	  nuvarande	  modell,	  att	  
den	  organisatoriska	  placeringen	  förläggs	  till	  Lunds	  universitets	  konstnärliga	  fakultet	  i	  
Malmö	  och	  att	  medel	  för	  Körcentrum	  Syds	  basfinansiering	  därmed	  tillförs	  den	  
konstnärliga	  fakulteten.	  Rekommenderas	  även	  att	  resurserna	  anpassas	  till	  att	  prioritera	  
målgruppen	  unga,	  samt	  till	  ett	  tydligt	  fokus	  på	  samspel	  mellan	  verksamhetsdelarna	  
utbildning,	  forskning,	  samarbete	  samt	  utveckling	  och	  konstnärlig	  förnyelse.	  
	  
Förslaget	  motiveras	  med	  att	  centrumet,	  utifrån	  vad	  utvärderingen	  visar,	  bör	  stärka	  sina	  
möjligheter	  att	  arbeta	  ur	  ett	  metaperspektiv	  så	  att	  uppdraget	  med	  dess	  
målbeskrivningar	  är	  tydligt	  i	  fokus	  framom	  enskilda	  aktiviteter,	  samt	  att	  det	  
kompetensutbyte	  som	  noteras	  vara	  ett	  av	  kärnföremålen	  för	  verksamheten	  kan	  breddas.	  
	  

Utvärderingen	  

Utvärderingen	  gäller	  verksamhetsåren	  2011-‐2013.	  Den	  har	  gjorts	  på	  uppdrag	  av	  
Körcentrum	  Syd	  och	  genomförts	  i	  augusti/september	  2014.	  Som	  grund	  för	  
utvärderingen	  har	  legat	  direktiv,	  verksamhetsplaner	  och	  verksamhetsberättelser,	  
senaste	  utvärdering	  (2008-‐2010),	  verksamhetens	  webbsidor	  samt	  tidigare	  forskning.	  
Följande	  personer	  har	  kontaktats	  för	  kompletterande	  synpunkter	  på	  verksamheten:	  
Lena	  Ekman-‐Frisk,	  föreståndare	  Körcentrum	  Syd,	  Daniel	  Hansson,	  Director	  Musices	  
Malmö	  högskola,	  Martin	  Martinsson,	  VD	  Musik	  i	  Syd,	  Ursula	  Geisler,	  Dr.	  phil.,	  forskare	  i	  
musikvetenskap,	  Cecilia	  Martin-‐Löf,	  kördirigent	  och	  konstnärlig	  ledare	  Lunds	  
Akademiska	  Kör	  och	  Palaestra	  Vokalensemble	  vid	  Odeum	  samt	  Meta	  Alm,	  Malmö	  
SymfoniOrkester	  (MSO).	  	  
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Om	  Körcentrum	  Syd	  

Körcentrum	  Syd	  är	  en	  centrumbildning	  vid	  Lunds	  Universitet	  med	  ett	  kansli	  placerat	  vid	  
Musikhögskolan	  i	  Malmö.	  Centrumet	  startade	  i	  december	  2007	  och	  har	  som	  mål	  att	  i	  
dialog	  mellan	  olika	  aktörer	  stärka	  körlivet	  nationellt	  och	  internationellt	  genom	  att	  
samordna	  och	  initiera	  utbildning,	  konsertproduktioner	  och	  forskning,	  samt	  bana	  väg	  för	  
framtida	  sånglust	  hos	  både	  unga,	  amatörer	  och	  professionella.	  
	  

Bakgrund	  

Körcentrum	  Syd	  inrättades	  av	  Rektor	  vid	  Lunds	  universitet	  i	  november	  2007	  i	  syfte	  att	  
främja	  utveckla	  körlivet	  i	  regionen	  genom	  samverkan	  mellan	  utbildnings-‐	  och	  
kulturinstitutioner	  samt	  i	  dialog	  med	  körlivets	  aktörer	  nationellt	  och	  internationellt.	  De	  
aktuella	  institutionerna,	  som	  har	  följt	  med	  som	  medverkandeparter	  till	  verksamheten	  
sedan	  starten,	  är	  Malmö	  SymfoniOrkester,	  Musik	  i	  Syd,	  Malmö	  högskola,	  Odeum	  –	  
musikcentrum	  för	  studentbaserat	  musicerande,	  konserter,	  föreläsningar	  och	  utbildning,	  
Musikhögskolan	  i	  Malmö	  samt	  Avdelningen	  för	  musikvetenskap	  vid	  Lunds	  universitet.	  
	  

Organisation	  

Sedan	  januari	  2012	  är	  centrumbildningen	  förlagd	  till	  universitets	  konstnärliga	  fakultet	  i	  
Malmö	  med	  kansli	  på	  Musikhögskolan	  i	  Malmö.	  
	  
Styrelsen	  för	  Körcentrum	  Syd	  har	  det	  övergripande	  ansvaret	  för	  verksamheten,	  anger	  
riktlinjer	  för	  denna,	  fastställer	  verksamhetsplan	  och	  budget	  samt	  avger	  årsredovisning.	  
Styrelsen	  har	  under	  perioden	  bestått	  av	  ledningsrepresentanter	  för	  medverkande	  
institutioner	  samt	  en	  studentrepresentant.	  År	  2012	  minskades	  antalet	  ledamöter	  från	  
tolv	  till	  tio	  (inkl.	  föredragande),	  enligt	  förslag	  i	  senaste	  utvärdering.	  Under	  2012	  och	  
2013	  var	  styrelsen	  jämställd.	  Antalet	  möten	  var	  fyra	  per	  år.	  	  
	  

Uppdrag	  och	  syfte	  

Körcentrum	  Syd	  ska	  ”medverka	  till	  pedagogisk	  och	  konstnärlig	  förnyelse	  och	  
kunskapsutveckling	  inom	  körmusikområdet”	  samt	  vara	  ”en	  mötesplats	  och	  en	  
inspirationskälla	  och	  fungera	  som	  ett	  resurscentrum	  för	  hela	  körlivet”.	  Vidare	  ska	  
centrumbildningen	  ”särskilt	  uppmärksamma	  barns	  och	  ungas	  sång	  och	  körsjungande	  
som	  speglar	  den	  kulturella	  mångfalden	  i	  dagens	  samhälle”.	  
	  
Uppdraget	  (2008,	  Dnr	  RÄ	  2007/245)	  är	  att	  	  
	  

-‐ stimulera	  till	  samarbete	  på	  det	  regionala	  planet	  och	  driva	  kontinuerlig	  dialog	  
med	  körlivet	  i	  sin	  helhet,	  

-‐ fungera	  som	  en	  gemensam	  plattform	  för	  de	  i	  centrumet	  medverkande	  
institutionerna,	  

-‐ etablera	  nätverk	  med	  det	  regionala,	  nationella	  och	  internationella	  körlivet	  samt	  
etablera	  organisatoriska	  stödfunktioner	  för	  detta,	  

-‐ fortlöpande	  inventera	  och	  analysera	  körlivet	  i	  regionen,	  
-‐ samordna,	  initiera	  och	  utveckla	  utbildning,	  fortbildning,	  kurser	  och	  seminarier	  i	  

körrelaterade	  ämnen,	  
-‐ verka	  för	  forskning	  och	  forskarutbildning	  med	  konstnärlig,	  musikpedagogisk	  och	  

musikvetenskaplig	  inriktning,	  
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-‐ vara	  en	  pådrivande	  kraft	  för	  körsjungandets	  och	  vokalmusikens	  roll	  och	  
utveckling	  i	  skola	  och	  samhälle,	  

-‐ verka	  för	  nya	  koncept	  och	  uttrycksformer	  samt	  nykomposition	  inom	  körmusik	  
och	  vokal	  ensemblesång,	  

-‐ producera	  konserter,	  konsertserier	  och	  festivaler,	  informera	  det	  omgivande	  
samhället	  om	  centrumets	  verksamhet,	  

-‐ verka	  för	  att	  ytterligare	  medel	  tillförs	  centrumbildningen.	  
	  
Utbildning	  och	  forskning	  får	  bedrivas	  och	  ska	  formellt	  vara	  kopplad	  till	  fakultet.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Verksamhetens	  mervärden,	  kvaliteter	  och	  resultat	  

Möjlighet	  till	  måluppfyllelse	  

Utvärderingen	  inrymmer	  inte	  en	  granskning	  av	  Körcentrum	  Syds	  ekonomi,	  men	  tydligt	  
är	  att	  de	  verksamhetsmedel	  som	  ställs	  till	  förfogande,	  drygt	  1,5	  miljoner	  kronor	  per	  år,	  
tillsammans	  med	  medverkande	  institutioners	  insatser	  och	  eventuella	  ytterligare	  externa	  
medel	  tillförda	  genom	  ansökningar,	  ska	  finansiera	  en	  stor	  mängd	  uppgifter.	  Dessa	  
inkluderar	  enskilda	  arrangemang	  och	  samarbeten	  med	  medverkande	  och	  deltagare	  
såsom	  konsertproduktioner,	  kurser	  och	  mötesplatser,	  liksom	  kontinuerligt	  arbete	  med	  
dialog,	  nätverk,	  stödfunktioner,	  forskningsfrämjande	  arbete	  och	  analys.	  Att	  väva	  
samman	  aktiviteter	  och	  processer	  som	  dessutom	  bidrar	  till	  inspiration,	  förnyelse	  och	  
utveckling	  kräver	  god	  kompetens	  inom	  ledning,	  samordning	  och	  produktion.	  Även	  
kunskap	  om	  regionala	  förutsättningar,	  villkor	  inom	  högre	  utbildning	  och	  professionell	  
verksamhet	  samt	  kommunikation	  med	  allmänhet	  och	  skola.	  Efter	  den	  gångna	  
verksamhetsperioden	  har	  centrumet	  med	  självinsikt	  om	  utmaningen	  att	  möta	  den	  
mycket	  omfattande	  målbilden	  koncentrerat	  sitt	  uppdrag	  till	  ett	  förslag	  om	  nya	  
föreskrifter.	  
	  
Medfinansiering	  från	  medverkande	  institutioner	  har	  under	  perioden	  uppgått	  till	  ca	  5	  
miljoner	  kronor	  per	  år,	  vilka	  har	  bekostat/motsvarat	  producentskap,	  tjänster,	  
administration	  och	  lokaler	  samt	  sångare,	  instrumentalister,	  dirigenter,	  orkestrar	  m.m.	  
Summan	  av	  medverkande	  institutioners	  insatser	  är	  en	  uppskattning,	  men	  sannolikt	  en	  
rimlig	  sådan.	  Kostnader	  för	  arrangemang	  inom	  professionell	  körmusik	  är	  sällan	  synliga	  i	  
andra	  sammanhang,	  varför	  centrumet	  har	  en	  uppgift	  även	  här.	  Ekonomiska	  värden	  i	  en	  
verksamhet	  som	  arbetar	  med	  bildning,	  produktion,	  forskning	  och	  kontaktytor	  kan	  vara	  
svårbedömda.	  Dock	  kan	  enkelt	  konstateras	  att	  konstruktionen	  med	  ”fasta”	  
samarbetspartners	  som	  bidrar	  med	  professionella	  ytor	  för	  aktiviteter	  och	  arrangemang,	  
sina	  respektive	  nätverk,	  egna	  ensembler	  samt	  medfinansiering	  är	  avgörande	  för	  
måluppfyllelse.	  
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Verksamheten	  2011-‐2013	  

Nedan	  redogörs	  för	  verksamhetsperioden	  och	  genomförda	  insatser	  kopplade	  till	  
uppdrag	  och	  måluppfyllelse.	  Redogörelsen	  visar	  även	  på	  mervärden,	  kvaliteter,	  
utmaningar	  och	  synlighet.	  
	  

Regionalt	  samarbete	  

Regionalt	  samarbete	  faller	  sig	  naturligt	  för	  centrumet	  genom	  konstruktionen	  med	  
regionala	  medverkandeparter.	  Noteras	  att	  de	  allra	  flesta	  aktiviteter	  genomförs	  i	  
samverkan	  med	  en	  eller	  flera	  av	  dessa,	  samt	  i	  samarbete	  med	  civilsamhälle	  och/eller	  
skola.	  Den	  medfinansiering	  som	  detta	  innebär	  är	  essentiell	  och	  innebär	  en	  bra	  modell	  
för	  verksamheten,	  och	  respektive	  parts	  nätverk	  utgör	  sammantaget	  ett	  passande	  
upptagningsfält.	  Regionalt	  samarbete	  är	  även	  en	  förutsättning	  för	  att	  verksamheten	  dels	  
ska	  hållas	  relativt	  objektiv	  i	  förhållande	  till	  körlivets	  professionella	  liksom	  icke	  
professionella	  delar,	  dels	  för	  kraftfulla	  insatser	  nationellt	  där	  centrumet	  därigenom	  kan	  
representera	  regionen	  på	  ett	  trovärdigt	  sätt.	  
	  
En	  fråga	  att	  ställa	  sig	  är	  hur	  nära	  parternas	  samhörighet	  med	  Körcentrum	  Syd	  ter	  sig.	  En	  
tolkning	  utifrån	  genomförda	  arrangemang	  och	  kontinuerlig	  verksamhet	  är	  att	  
identiteten	  gällande	  parternas	  delaktighet	  varierar	  stort	  mellan	  institutioner	  och	  över	  
tid.	  Det	  är	  emellertid	  tydligt	  att	  Körcentrum	  Syd	  har	  ett	  starkt	  egenvärde,	  och	  att	  detta	  
av	  parterna	  ses	  som	  mer	  betydelsefullt	  än	  mervärdet	  för	  respektive	  institution.	  För	  
punktvisa	  insatser	  genom	  Körcentrum	  Syd	  utgör	  detta	  inget	  bekymmer,	  medan	  
långsiktighet	  och	  gemensamt	  arbete	  för	  att	  stärka	  vokalmusikens	  ställning	  eventuellt	  
kan	  gagnas	  av	  ett	  till	  delar	  ökat	  engagemang.	  
	  

Nationellt	  och	  internationellt	  utbyte	  

Under	  verksamhetsperioden	  medverkade	  Körcentrum	  Syd	  i	  Körforum	  –	  årlig	  nationell	  
konferens	  om	  körsång	  –	  i	  Stockholm,	  Uppsala	  och	  Jönköping.	  Körforum	  finansierades	  av	  
numera	  avvecklade	  KÖRSAM	  –	  samrådsorgan	  för	  svenskt	  körliv,	  och	  har	  inneburit	  
synlighet	  för	  den	  regionala	  samverkan	  i	  syd,	  professionellt	  utbyte	  samt	  en	  möjlighet	  att	  
presentera	  nya	  forskningsrapporter.	  I	  relation	  till	  ett	  sammanhang	  som	  detta	  blir	  en	  
jämförelse	  med	  landets	  övriga	  körcentra	  oundviklig,	  och	  i	  vilken	  kan	  konstateras	  en	  
skillnad	  i	  verksamhetsbredd	  och	  samarbetsgrund	  till	  fördel	  för	  Körcentrum	  Syd,	  där	  
övriga	  centra	  tenderar	  att	  mer	  kretsa	  kring	  samordnande	  person	  och	  den	  egna	  
konstnärliga	  verksamheten	  än	  vad	  som	  är	  fallet	  i	  syd.	  Den	  modell,	  enligt	  vilken	  
Körcentrum	  Syd	  är	  uppbyggt,	  är	  sannolikt	  inte	  välkänd	  i	  alla	  delar	  av	  övriga	  landets	  
musikliv,	  men	  skulle	  genom	  ökad	  informationsspridning	  kunna	  tillämpas	  i	  även	  andra	  
regioner.	  
	  
Under	  Musik	  i	  Syds	  värdskap	  arrangerades	  skånska	  kördagar	  i	  Eric	  Ericsonhallen	  på	  
Skeppsholmen	  i	  Stockholm	  i	  samarbete	  med	  Eric	  Ericson	  International	  Choir	  Centre.	  Här	  
hade	  Körcentrum	  Syd	  en	  viktig	  roll	  som	  sammanbindande	  organ	  när	  flera	  sydsvenska	  
körer	  medverkade.	  Arrangemanget	  gav	  en	  fördelaktig	  inramning	  av	  sydsvenskt	  körliv	  i	  
huvudstaden.	  
	  
En	  medarbetare	  vid	  Körcentrum	  Syd	  var	  huvudperson	  i	  TV-‐satsningen	  ”Den	  sjungande	  
trappuppgången”	  som	  genomfördes	  i	  syfte	  att	  föra	  ut	  körsång	  till	  människor	  som	  annars	  
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vanligtvis	  inte	  kommer	  i	  kontakt	  med	  körmusik.	  Programmet	  fick	  genomslag	  genom	  
SVT.	  	  
	  
Körcentrum	  Syd	  var	  inbjudna	  att	  föreläsa	  tillsammans	  med	  kollegor	  från	  Kanada,	  
Storbritannien	  och	  Belgien	  vid	  Yale	  University,	  New	  Haven,	  USA.	  Uppdraget	  var	  att	  
berätta	  om	  nya	  och	  originella	  körprojekt	  i	  Sverige	  genom	  vilka	  körmusik	  förs	  ut	  till	  
samhällsgrupper	  där	  körsång	  i	  regel	  inte	  är	  vanligt	  förekommande.	  
	  
Exempel	  på	  andra	  tillfällen	  för	  nationell	  och	  internationell	  synlighet:	  
	  

-‐ nationellt	  körledarkonvent	  i	  Piteå,	  live-‐streamades	  på	  webben	  för	  körledare	  över	  
hela	  landet	  att	  ta	  del	  av	  (Digital	  Live	  Arena)	  

-‐ Rösträtt	  (se	  nedan),	  projektpresentationer	  under	  Almedalsveckan	  på	  Gotland	  
-‐ körsymposium	  i	  Argentina	  
-‐ m.m.	  

	  
Vikten	  av	  nationellt	  och	  internationellt	  utbyte	  är	  stor.	  Sverige	  är	  ett	  litet	  land,	  och	  inte	  
minst	  inom	  forskningen	  behövs	  ett	  ständigt	  flöde	  av	  utomregionala	  inslag.	  Genom	  ökad	  
kommunikation	  kring	  de	  aktiviteter	  som	  genomförs,	  i	  takt	  med	  att	  sociala	  medier	  jobbar	  
på	  nya	  sätt,	  kan	  ytterligare	  synlighet	  leda	  till	  flera	  spännande	  förfrågningar.	  
	  

Kurser	  och	  utbildning	  

Teman	  för	  de	  kurs-‐	  och	  seminarietillfällen	  som	  har	  arrangerats	  under	  perioden	  
representerar	  en	  tillfredsställande	  bredd.	  Kurserna	  har	  berört	  ämnen	  såsom	  
	  

-‐ forskningsbaserade	  presentationer	  av	  enskilda	  tonsättare,	  
-‐ presentation	  av	  musiksociologisk	  forskning,	  
-‐ möjligheter	  och	  begränsningar	  inom	  digitalt	  skapande,	  
-‐ exempel	  på	  tonsättarprocesser	  kring	  enskilda	  verk,	  
-‐ körmusiken	  som	  trygghetsfaktor	  i	  Malmö,	  
-‐ marknadsföring	  av	  vokalensembler,	  
-‐ projektpresentationer,	  t	  ex	  Drömkören	  vid	  Drömmarnas	  hus	  i	  Malmö,	  
-‐ presentation	  av	  publikationer	  och	  författare,	  t	  ex	  en	  bok	  om	  körlivet	  i	  Lund,	  
-‐ körmusik	  från	  olika	  länder,	  bland	  annat	  Vietnam,	  
-‐ pojkars	  körsång,	  samt	  
-‐ workshops	  med	  professionella	  ensembler.	  

	  
Därtill	  relateras	  gymnasielärarutbildning	  i	  musik	  med	  inriktning	  på	  körledning	  till	  
Körcentrum	  Syds	  verksamhet,	  liksom	  masterutbildning	  med	  inriktning	  på	  vokal	  
kyrkomusik,	  båda	  vid	  Musikhögskolan	  i	  Malmö.	  	  
	  
Sommarkurser	  inom	  körledning	  och	  dirigering	  omfattade	  under	  perioden	  specifika	  
ensembletyper,	  åldersgrupper	  och	  genrer.	  Kurserna	  lockade	  till	  stort	  deltagande,	  och	  
samarbetet	  mellan	  Körcentrum	  Syd-‐parterna	  samt	  de	  nationella	  körförbunden	  har	  
enligt	  uppgift	  fungerat	  väl.	  För	  att	  nå	  förnyelse	  finns	  eventuellt	  skäl	  att	  ändå	  se	  över	  
nuvarande	  samarbeten	  så	  att	  konventionella	  arbetssätt	  kan	  ställas	  mot	  nya	  
samarbetsformer	  och	  koncept.	  Detta	  till	  exempel	  genom	  förberedande	  arbete	  i	  form	  av	  
behovsanalys,	  omvärldsbevakning,	  kompletterande	  parter	  och	  tydliga	  målbeskrivningar	  
för	  uppdaterade	  perspektiv.	  
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Forskning	  

Två	  doktorander	  inom	  musikpedagogisk	  forskning	  och	  med	  inriktning	  mot	  körfrågor	  
har	  under	  perioden	  varit	  knutna	  till	  Musikhögskolan	  i	  Malmö.	  Detta	  avspeglas	  på	  olika	  
sätt	  i	  centrumets	  verksamhet,	  vilket	  är	  positivt.	  
	  
Inom	  det	  internationella	  nätverket	  Choir	  in	  Focus	  arrangerades	  2012	  en	  stor	  konferens	  i	  
Lund,	  i	  vilken	  32	  forskare	  medverkade	  genom	  29	  föreläsningar.	  Här	  fick	  Körcentrum	  
Syd	  möjlighet	  att	  synliggöra	  samtida	  tvärvetenskapliga	  undersökningar	  och	  samverkan	  
mellan	  praktikbaserade	  och	  historiska	  tillvägagångssätt	  inom	  körforskningen.	  
Nätverkets	  mål	  är	  att	  “samla	  kompetens	  och	  idéer	  på	  området	  och	  att	  skapa	  en	  
europeisk	  plattform	  för	  teoretiskt	  och	  metodologiskt	  utbyte,	  spridning	  av	  kunskap,	  
information	  och	  inspiration	  samt	  projektutveckling	  över	  disciplingränserna”.	  	  Ett	  20-‐tal	  
länder	  i	  flera	  världsdelar	  finns	  representerade	  genom	  de	  forskare	  som	  ingår	  i	  nätverket.	  
Nätverket	  har	  i	  sin	  tur	  lett	  till	  ytterligare	  externa	  anslag	  som	  har	  använts	  för	  ett	  
körforskningsprojekt,	  samt	  genererat	  svenska	  publikationer	  på	  flera	  språk	  och	  svensk	  
medverkan	  i	  betygsnämnd	  vid	  andra	  europeiska	  universitet.	  Ytterligare	  symposier	  har	  
arrangerats,	  t	  ex	  ett	  i	  Dortmund	  i	  samarbete	  med	  musikvetenskapen	  i	  Würzburg	  och	  
Deutscher	  Chorverband.	  	  
	  
Forskningsrelaterade	  seminarier	  har	  placerats	  i	  samband	  med	  medverkande	  
institutioners	  arrangemang,	  t	  ex	  under	  Lund	  Choral	  festival	  (Musik	  i	  Syd).	  	  
Den	  internationella	  körforskningsbibliografin	  Choral	  Research.	  A	  Global	  Bibliography	  	  
(U.	  Geisler,	  Körcentrum	  Syd,	  2010/2013)	  har	  fått	  internationellt	  genomslag.	  	  
	  

Skola	  och	  samhälle	  

Under	  perioden	  har	  egen	  körverksamhet	  skett,	  t	  ex	  Musikhögskolans	  flickkör	  till	  vilken	  
flickor	  har	  fått	  provsjunga	  inför	  antagning.	  Denna	  och	  motsvarande	  satsningar	  
motiveras	  med	  ambitionen	  att	  stärka	  barns	  och	  ungdomars	  bildning	  och	  stimulera	  till	  
ett	  vidgat	  deltagande	  i	  kulturlivet.	  Man	  kan	  ställa	  sig	  frågan	  om	  inte	  sådan	  verksamhet	  
kan	  rymmas	  inom	  t	  ex	  kulturskolan,	  och	  samtidigt	  konstatera	  att	  centrumets	  roll	  att	  
”vara	  en	  pådrivande	  kraft	  för	  körsjungandets	  och	  vokalmusikens	  roll	  och	  utveckling	  i	  
skola	  och	  samhälle”	  till	  delar	  möts	  genom	  egen	  körverksamhet;	  professionella	  ingångar	  
behövs	  för	  att	  signalera	  vikt	  och	  långsiktighet.	  Mot	  det	  resonemanget	  borde	  Körcentrum	  
ändå	  ställa	  sig	  frågan	  huruvida	  egen	  körverksamhet	  ska	  ingå	  i	  verksamheten	  eller	  ej,	  
eller	  om	  motsvarande	  satsning	  kan	  stödjas,	  följas,	  bevakas,	  stimuleras	  och	  utvärderas	  på	  
annat	  sätt.	  (Se	  även	  avsnittet	  Medverkande	  institutioner	  nedan.)	  
	  
Genom	  de	  kontaktregister	  som	  har	  upprättats	  kan	  Körcentrum	  Syd	  hålla	  regelbunden	  
kontakt	  med	  körer,	  körledare,	  musiklärare	  och	  körsångare	  i	  regionen.	  Information	  går	  
även	  ut	  via	  kvartalsvisa	  nyhetsbrev	  samt	  webb.	  En	  utmaning	  noteras	  vara	  att	  hitta	  vägar	  
för	  att	  upprätta	  fungerande	  tvåvägskommunikation	  för	  en	  levande	  dialog	  med	  körlivet,	  
så	  att	  inte	  ren	  information	  överskuggar	  uppdraget	  att	  ”inventera	  och	  analysera	  körlivet	  i	  
regionen”.	  Ökad	  användning	  av	  sociala	  medier	  samt	  vetenskapligt	  eller	  experimentellt	  
material	  som	  underlag	  för	  debatt	  och	  diskussion	  kan	  vara	  en	  väg	  dels	  till	  ökat	  
engagemang,	  dels	  som	  grund	  och	  incitament	  för	  framtida	  insatser.	  
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Konsertproduktion	  

Körcentrum	  Syd	  möter	  sitt	  uppdrag	  att	  ”producera	  konserter,	  konsertserier	  och	  
festivaler”	  genom	  folkliga	  såväl	  som	  professionella	  insatser.	  
	  
I	  det	  folkligt	  breda	  kan	  t	  ex	  nämnas	  engagemang	  av	  körsångare	  i	  samband	  med	  	  
	  

-‐ medverkande	  i	  Malmöfestivalen	  genom	  körstafetter	  på	  Centralstationen	  samt	  
körsång	  i	  kanalbåtar,	  

-‐ operakör	  vid	  nyårsfirande	  på	  Malmö	  Operas	  piazza,	  
-‐ prova-‐på-‐körsång	  i	  Stadsbiblioteket	  i	  Malmö,	  
-‐ ”SjungGung”	  med	  mellanstadieelever	  och	  ”Galakör”	  med	  vuxna	  inom	  ramen	  för	  

Lund	  Choral	  Festival	  (Musik	  i	  Syd)	  där	  många	  hundra	  körsångare	  deltog.	  
	  
Professionella	  konsertproduktioner	  har	  t	  ex	  skett	  
	  

-‐ genom	  Malmö	  högskolas	  Ensemble	  Syd,	  
-‐ genom	  körkonserter	  i	  samband	  med	  Körforum	  (se	  ovan)	  utanför	  regionen,	  
-‐ i	  samband	  med	  Lund	  International	  Conducting	  Academy	  (LICA)	  med	  DR	  

Vokalensemblet	  och	  orkestern	  Musica	  Vitae	  som	  övningsensembler,	  
-‐ inom	  Musik	  i	  Lundagård,	  ett	  samarbete	  mellan	  musikhögskolan,	  Musikvetenskap	  

och	  Odeum,	  
-‐ inom	  Lund	  Choral	  festival,	  och	  	  
-‐ i	  samarbete	  med	  frilansare,	  t	  ex	  jazzkören	  med	  ”Peter	  Asplund	  in	  Choirland”.	  

	  
Konstateras	  att	  så	  gott	  som	  samtliga	  konsertproduktioner	  som	  presenteras	  i	  
verksamhetsberättelserna	  har	  arrangerats	  av	  flera	  parter	  i	  samverkan.	  Huruvida	  
konserterna	  har	  bidragit	  till	  konstnärlig	  förnyelse	  eller	  inte	  är	  svårt	  att	  säga	  utifrån	  
underlaget,	  men	  ”nya	  koncept	  och	  uttrycksformer”	  har	  prövats.	  Viktigt	  för	  centrumet	  
vore	  att	  tydligt	  redovisa	  både	  konstnärliga	  ambitioner	  och	  resultat	  av	  den	  här	  delen	  av	  
verksamheten.	  
	  

Särskilda	  projekt	  

Ett	  exempel	  på	  ett	  projekt	  som	  inte	  direkt	  faller	  in	  under	  rubrikerna	  ovan	  är	  satsningen	  
Rösträtt	  som	  på	  allvar	  tar	  fasta	  på	  de	  yngre	  barnen	  och	  deras	  villkor	  med	  demokratisk	  
hand,	  där	  varje	  person	  har	  en	  röst	  och	  där	  alla	  blir	  hörda	  genom	  högt	  prioriterad	  
delaktighet.	  I	  en	  helhet	  som	  under	  perioden	  har	  omfattat	  fortbildningstillfällen	  på	  
kulturskolor,	  rikskonferens	  om	  framtidens	  förskola,	  nätverksträffar,	  konserter,	  virtuella	  
verktyg	  och	  pedagogiska	  filmer	  har	  Körcentrum	  Syd	  förenat	  flera	  av	  sina	  styrkor.	  
Projektet	  har	  fått	  vid	  synlighet	  och	  har	  stora	  möjligheter	  att	  fortsätta	  som	  
samlingspunkt	  för	  barns	  rättigheter	  med	  musiken	  som	  förenande	  faktor.	  Projektet	  har	  
finansierats	  av	  Allmänna	  Arvsfonden	  i	  samarbete	  med	  Malmö	  högskola,	  UNGiKÖR	  och	  
Rörelsen	  Gatans	  Röst	  och	  Ansikte	  (RGRA).	  
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Medverkande	  institutioner	  –	  en	  konstruktiv	  bild	  av	  verksamheten	  

I	  samband	  med	  utvärderingen	  har	  synpunkter	  gällande	  verksamhetsperioden	  och	  
Körcentrum	  Syds	  uppdrag	  hämtats	  in	  från	  medverkande	  institutioner.	  Detta	  i	  syfte	  att	  
stämma	  av	  inriktning	  och	  uppdrag	  mot	  genomförda	  arrangemang	  och	  insatser	  samt	  att	  
komplettera	  den	  bild	  som	  ges	  via	  verksamhetsberättelser	  och	  styrdokument.	  Nedan	  
redovisas	  synpunkter	  utifrån	  forskning	  och	  utbildning,	  unga	  som	  målgrupp,	  
professionalism	  och	  nya	  arbetsmetoder.	  Dialogen	  med	  medverkande	  institutioner	  har	  
förts	  med	  fokus	  på	  den	  verksamhetsperiod	  som	  utvärderingen	  avser,	  men	  redovisas	  
nedan	  ur	  en	  konstruktiv	  vinkel.	  
	  

Körforskning	  

Att	  centrumet	  stimulerar	  till	  körforskning	  ses	  som	  både	  angeläget	  och	  sällsynt.	  Det	  
handlar	  om	  ett	  ungt	  forskningsfält	  med	  stor	  utvecklingspotential,	  och	  med	  många	  
relevanta	  frågor	  som	  berör	  flera	  akademiska	  ämnen	  och	  därför	  gynnar	  
tvärvetenskapligheten.	  Ett	  exempel	  som	  lyfts	  är	  det	  samarbete	  som	  har	  etablerats	  
mellan	  musikpedagogiska	  institutionen	  vid	  Musikhögskolan	  i	  Malmö	  och	  
musikvetenskapen	  i	  Lund,	  och	  som	  anses	  fungera	  väl.	  Detta	  har	  genererat	  den	  nationella	  
symposieserien	  ”Körsång	  i	  fokus”	  och	  det	  internationella	  körforskningsnätverket	  Choir	  
in	  Focus,	  som	  mottog	  ett	  större	  anslag	  från	  Riksbankens	  Jubileumsfond.	  De	  
publikationer	  som	  produceras	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  genom	  Körcentrum	  Syd	  anses	  
utgöra	  ett	  viktigt	  bidrag	  till	  körforskningen.	  Från	  de	  medverkande	  institutionerna	  
påtalas	  Sveriges	  goda	  internationella	  rykte	  som	  körnation	  med	  flera	  världsledande	  
körer,	  bland	  annat	  från	  Lund,	  men	  att	  körforskningen	  inte	  står	  i	  paritet	  till	  detta	  och	  
förekommer	  i	  mycket	  liten	  omfattning.	  Man	  ser	  även	  en	  osäkerhetsfaktor	  kring	  
finansieringen;	  de	  budgeterade	  anslagen	  inom	  Kulturvetenskapliga	  institutionen	  är	  
enligt	  uppgift	  otillräckliga.	  Stöd	  i	  form	  av	  fasta	  medel	  önskas	  för	  forskningen	  att	  kunna	  
hållas	  vid	  liv	  och	  etableras	  långsiktigt.	  
	  

Utbildning	  

Körcentrum	  Syd	  når	  stora	  delar	  av	  körlivet	  främst	  med	  sitt	  nyhetsbrev	  samt	  genom	  
Sveriges	  Körförbunds	  nätverk.	  Enligt	  kansliet	  märks	  det	  tydligt	  vilka	  aktiviteter	  som	  
lockar	  till	  engagemang	  hos	  allmänheten	  eller	  körlivet	  i	  stort,	  och	  att	  det	  främst	  handlar	  
om	  de	  väldigt	  konkreta	  föremålen	  för	  kommunikation,	  t	  ex	  konsertprojekt,	  utlysning	  av	  
stipendier	  och	  kompositionsbeställningar.	  Seminarier	  för	  att	  diskutera	  de	  djupare	  eller	  
mer	  specifika	  frågorna	  har	  däremot	  enligt	  både	  verksamhetsberättelser	  och	  
medverkande	  institutioner	  haft	  ett	  lågt	  deltagande.	  Det	  verkar	  finnas	  en	  kortsiktighet	  i	  
körlivet	  där	  man	  dras	  till	  tidsbegränsade	  projekt	  men	  har	  svårt	  för	  långsiktig	  planering	  
och	  fördjupning.	  	  
	  
Det	  är	  en	  utmaning	  för	  centrumet	  att	  få	  fatt	  på	  bra	  dialogformer	  kring	  utvecklingsbehov	  
utanför	  institutionerna	  och	  de	  professionella	  körkretsarna.	  I	  och	  med	  det	  stora	  intresset	  
för	  komposition	  hos	  körer	  i	  nätverket	  finns	  idéer	  om	  utökade	  möjligheter	  för	  körerna	  att	  
möta	  ny	  repertoar	  och	  gästdirigenter	  genom	  långsiktiga	  program.	  Det	  beskrivs	  en	  
tendens	  hos	  körledare	  att	  inte	  vilja	  lämna	  över	  till	  någon	  annan,	  om	  än	  tillfälligt,	  att	  leda	  
den	  egna	  kören,	  varför	  nya	  former	  för	  samarbete	  samt	  gemensamma	  insatser	  för	  
konstnärlig	  utveckling	  bör	  uppmuntras.	  
	  
Seminarie-‐	  och	  kursverksamheten	  ses	  som	  viktig	  för	  körlivets	  utveckling	  och	  bidrar	  
sammantaget	  till	  långsiktighet	  i	  kunskapsflöden.	  Att	  centrumet	  i	  första	  hand	  inte	  är	  till	  
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för	  att	  betjäna	  körer	  i	  konsertverksamhet	  utan	  snarare	  ska	  verka	  för	  körverksamhet	  i	  
stort,	  för	  konstnärlig	  förnyelse	  samt	  att	  utgöra	  ett	  resurscentrum	  för	  utveckling	  verkar	  
emellanåt	  vara	  något	  pedagogiskt	  svårt	  att	  nå	  ut	  med.	  Kompetensförsörjning	  genom	  
utbildning	  och	  forskning	  samt	  samarbetsinitiativ	  ses	  internt	  som	  kärnverksamhet.	  	  
	  

Unga	  som	  målgrupp	  

Att	  centrumet	  idag	  har	  otillräckliga	  resurser	  för	  uppsökandeverksamhet	  ses	  som	  en	  
brist	  när	  det	  gäller	  att	  uppdraget	  att	  ”vara	  en	  pådrivande	  kraft	  för	  körsjungandets	  och	  
vokalmusikens	  roll	  och	  utveckling	  i	  skola	  och	  samhälle”.	  Även	  om	  centrumet	  idag	  når	  
många	  unga,	  måste	  nya	  arbetsmetoder	  tas	  fram	  för	  att	  bättre	  möta	  och	  prioritera	  
uppdraget	  på	  den	  här	  punkten.	  Många	  skolor	  har	  små	  möjligheter	  att	  bereda	  plats	  för	  
kompetensutveckling.	  Utökad	  kontakt	  med	  skolchefer	  för	  att	  koncentrerat	  presentera	  
och	  förbereda	  aktiviteter	  är	  önskvärd	  från	  Körcentrum.	  Förslag	  om	  att	  även	  Malmö	  
Opera	  och	  Svenska	  kyrkan	  skulle	  finnas	  med	  som	  medverkande	  institutioner	  lyfts	  i	  
samband	  med	  utvärderingen,	  och	  skulle	  enligt	  en	  idébeskrivning	  kunna	  hjälpa	  
centrumet	  att	  nå	  flera	  barngrupper	  både	  sett	  till	  sjungande	  som	  en	  fundamental	  del	  av	  
livet	  och	  kyrkans	  verksamhet,	  samt	  sett	  till	  sången	  som	  del	  av	  musikdramatik	  på	  
regionens	  scener.	  
	  

Professionalism	  

Frågan	  om	  professionalism	  och	  amatörism	  är	  fortsatt	  central	  för	  körlivet.	  Ytterst	  få	  
professionella	  ensembler	  har	  offentligt	  stöd	  med	  tanke	  på	  de	  flera	  hundra	  tusen	  
människor	  som	  sjunger	  i	  kör,	  något	  som	  i	  sig	  är	  viktigt	  för	  Körcentrum	  att	  fortsätta	  
påtala.	  Hos	  Körcentrum	  Syd	  speglas	  frågan	  bland	  annat	  gällande	  engagemang,	  avtal	  och	  
arbetstider.	  T	  ex	  finns	  små	  möjligheter	  för	  körledare	  att	  engagera	  sig	  i	  
utvecklingsaktiviteter	  då	  många	  är	  överbelastade	  och	  stressade.	  Uppdraget	  att	  vara	  en	  
inspirationskälla	  för	  ny	  energi	  i	  arbetet	  blir	  här	  centralt,	  men	  försvåras	  i	  en	  moment	  22-‐
situation	  av	  tidsbrist	  hos	  deltagande	  parter.	  
	  

Nya	  arbetsmetoder	  

Utvärderingen	  visar	  att	  ett	  mer	  radikalt	  fokus,	  en	  riktning	  mot	  att	  tydligare	  binda	  
samman	  uppdragets	  olika	  delar	  är	  önskvärd.	  Detta	  så	  att	  forskning	  och	  utbildning	  kring	  
särskilda	  ämnen	  och	  funktioner	  korresponderar	  med	  anknytande	  konsertarrangemang	  
och	  kommunikation.	  Detta	  skulle	  befästa	  Körcentrum	  Syds	  roll	  som	  förmedlare	  och	  
sammanbindare	  mellan	  det	  som	  är	  vetenskap,	  praktiskt	  utförande,	  sociala	  samspel,	  lust	  
och	  engagemang	  hos	  människor	  för	  körmusik,	  och	  ge	  ett	  starkare	  mervärde	  både	  hos	  
medverkande	  institutioner	  och	  Lunds	  universitet.	  Tydligt	  är	  att	  centrumet	  i	  sin	  
konstruktion	  idag	  kan	  se	  och	  identifiera	  utvecklingsbehov,	  men	  har	  begränsade	  
möjligheter	  att	  faktiskt	  driva	  frågor	  tillräckligt.	  Relevanta	  mål	  och	  höga	  ambitioner	  
måste	  ibland	  anpassas	  efter	  ekonomiska	  förutsättningar,	  men	  kanske	  kunde	  ett	  mer	  
koncentrerat	  arbetssätt	  där	  metaperspektivet	  får	  styra	  också	  bidra	  till	  en	  vederkvickt	  
profil.	  Detta	  skulle	  ge	  kraft	  åt	  en	  utveckling	  av	  innehållet	  som	  till	  delar	  bestäms	  ur	  
tradition	  snarare	  än	  ett	  väldefinierat	  behov,	  och	  där	  det	  då	  uppstår	  en	  risk	  för	  
reproduktion	  eller	  för	  stort	  fokus	  på	  inåtriktad	  verksamhet	  framom	  utåtriktad.	  
	  
Parterna	  är	  tydliga	  med	  att	  plattformen	  som	  sådan,	  där	  kompetens	  förenas,	  utbyts	  och	  
förmeras,	  är	  viktig	  för	  körlivet.	  Detta	  ligger	  till	  och	  med	  framom	  de	  mervärden	  som	  
landar	  hos	  respektive	  institution	  genom	  verksamheten	  hos	  Körcentrum	  Syd.	  


