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Västmanlandsmusikens styrelse har tagit beslut om budget för 2018:

Västerås Sinfoniettas musiker åter på 60 %
Västmanlandsmusikens styrelse fattade i dag beslut om budget för 2018 samt prognos för 2019–2020
för Västmanlandsmusiken. I budgetbeslutet ingår att tjänstgöringsgraden för musikerna i Västerås
Sinfonietta utökas till 60 % under 2018. Utökningen kommer att göras i två steg: från 1 januari till
55 % och från 1 juli till 60 %.
Styrelsens ordförande Anders Teljebäck:
– Inför 2018 tillförde huvudmännen 1 miljon kronor till Västmanlandsmusiken för att kunna
erbjuda musikerna i Sinfoniettan möjlighet till utökad tjänstgöring. Under året har
Västmanlandsmusiken jobbat mycket framgångsrikt för att minska kostnaderna och öka
intäkterna. Vi kan se mycket positivt på framtiden. Jag är väldigt glad över att vi åter kan
erbjuda tjänstgöring på 60 % för musikerna.
Michael Käck, direktör:
– Miljonen från huvudmännen är ett fantastiskt tillskott, som visar att våra ägare tydligt ställer
sig bakom Västmanlandsmusikens verksamhetsidé och är villiga att satsa. Vi jobbar också i en
ny, mer sammanhållen och slimmad organisation vilket ger oss minskade personalkostnader.
Vi har även en strategi för att öka våra intäkter, vilket gett resultat redan under detta år. I den
strategin finns bl.a. Sinfoniettan med som en bärande del. Som jag ser det är vi i början av en
ny era för Västmanlandsmusiken.
Ny organisation 2017
Den konstnärliga verksamheten har från 1 juni 2017 sammanförts i en avdelning under ledning av en
konstnärlig chef, med ett övergripande ansvar för all konstnärlig verksamhet som programläggs inom
Västmanlandsmusiken. Det gäller både den egenproducerade av Västerås Sinfonietta och den som
produceras externt och köps in. På så vis kan ett tydligare vi och en organisation skapas. Tanken är att
öppna för större samarbetsmöjligheter, kreativitet och förslag till programidéer. Även uthyrningen av
Konserthusets lokaler hanteras inom den konstnärliga avdelningen. Stöd till den konstnärliga
kärnverksamheten finns inom områdena ekonomi och administration, kommunikation och marknad,
scenteknik och fastighetsdrift.
För mer information, kontakta:
Anders Teljebäck (S), ordförande, 076–569 49 03, anders.teljeback@vasteras.se
Michael Käck, direktör, 070-617 84 00, michael.kack@vastmanlandsmusiken.se
Västmanlandsmusiken är ett kommunalförbund som driver Västerås Sinfonietta, Västerås Konserthus
och regional musik och dans i länet/länsmusik på uppdrag av Västerås stad och Region Västmanland.
Drygt 700 evenemang per år för en publik på runt 130 000 – i egen regi eller i samarbete med andra
aktörer.
www.vastmanlandsmusiken.se

