
Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Till hemsidan | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Välkommen till SMFFs Nyhetsbrev nr 3, 2010
2010-03-19

I detta nummer hamnar fokus på SMFFs nyaste medlemsförlag Mars Music som i dagarna
knutit till sig tidigare oförlagda Jenny Wilson. Bakom det nya bolaget finns flera ansikten vi
känner igen. Anders Lundquist har träffat Lars Wiggman som berättar om den nya
verksamheten. 

En rad organisationer som företräder upphovsmännen och de konstnärliga utövarna har
lanserat Kulturskaparna som är ett nätverk för opinionsbildning och samarbete på
upphovsrättsområdet. Musikområdets talespersoner är Skaps ordförande Alfons Karabuda och
Jan Gradvik, ordförande i Svenska Musikerförbundet och SAMI. Besök Kulturskaparna på nätet.

Missa inte att rösta fram den bästa av vårens Almost Famous-artister som får möjligheten att
spela på Peace & Love i sommar!
 

Mars Music expanderar 
Efter 32 år på Air Chrysalis Scandinavia
(tidigare Air Music) och sex år som vd för
Bonnier Music Publishing startade
förlagsveteranen Lars Wiggman i juni 2009
Mars Music. Som ett joint venture med
NotPoolen (inklusive Notfabriken) ägs förlaget
till 50 procent av dem, medan Wiggman själv
äger den andra halvan.
– NotPoolen/Notfabriken hjälper mig med
licensiering, bokföring, fakturering och allmän
infrastruktur, i och med att vi delar kontor.
Sedan sköter de tryckrättigheter åt oss och
många andra musikförlag. Jag är även med i
deras styrelse och på sikt blir det sannolikt ett
utvecklat samarbete.
Sedan starten har det gått undan för Mars
Music.
– Steg ett var att flytta från hemmet till
NotPoolens lokaler. Vid årsskiftet anställdes
Fredrik Zmuda som Head of Creative och Mia
Hedlund på Copyright & Royalties.
Dessa har båda tidigare arbetat med Wiggman.
Fredrik Zmuda kommer närmast från ett
produktionsbolag inom film, pappaledighet och
en projektanställning på Svensk Musik men
inledde sin bana i förlagsvärlden på Air
Chrysalis under Wiggmans försorg. Mia Hedlund
arbetade senast med Wiggman på Bonnier
Music Publishing efter hennes många år
dessförinnan på Warner/Chappell. (forts....)
Text & foto: Anders Lundquist 
 

Läs hela artikeln...

Mars Music i avtal med Jenny
Wilson
Den tidigare icke förlagda Jenny Wilson har
precis skrivit förlagsavtal med Mars Music.

– Det har varit en lång process, men nu är det
klart, säger Fredrik Zmuda, Head of Creative
på Mars Music.

Han betonar att det känns extra kul att inleda
samarbetet just när Wilson befinner sig i en
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sådan uppåtkurva. Albumet Hardships!, som
släpptes för drygt ett år sedan, har gått bra
här hemma och släpps under våren i stora
delar av Europa.

–Intresset för henne är stort i Europa och hon
spelar allt oftare utomlands. Just nu är hon i
Frankrike på promotionresa och följer upp detta
med tre konserter.

På hemmaplan uppträder Jenny Wilson också
ofta tillsammans med Tensta Gospel Choir.

Anders Lundquist 
 

Besök Mars Music!

Lionheart Music vann
Melodifestivalen 2010 
SMFF vill gratulera medlemsförlaget Lionheart
Music och dess låtskrivare Bobby Ljunggren och
Kristian Lagerström till vinsten i
Melodifestivalen 2010. Bidraget "This is My Life"
sjungs av Anna Bergendahl som i maj kommer
att åka och tävla i Eurovision Song Contest i
Oslo.

"This Is My Life" med Anna Bergendahl vann i
lördags Melodifestivalen före Eric Saade med
bidraget "Manboy", skriven av Fredrik Kempe
och Peter Boström (Universal Music Publishing
AB/Peermusic AB), och Salem Al Fakir med
bidraget "Keep On Walking" (Pompadore
Publishing AB/EMI Music Publishing AB) som
kom på tredje plats.

Anna Bergendahl kommer att tävla först i
semifinal nr 2 den 27 maj, för att sedan
förhoppningsvis ta sig vidare till finalen i
Eurovision Song Contest lördagen den 29 maj
2010.

 
Melodifestivalens webbsida

EMI lanserar ny sajt
Det krävs bara några klick på EMI Music
Publishing Scandinavia’s nya hemsida för att
hitta rätt musik för all produktion inom bland
annat reklam, tv, film och spel. Den
lättnavigerade sajten fungerar som första
kontakt i musiksökandet och hjälper till att
spara tid med alltifrån ansökning om
rättigheter till att hitta material som passar
projektets budget. 

Genom det digitala ansökningsformuläret kan
besökaren fylla i önskemål om hur de vill
använda en låt i en medieproduktion och en
kontaktperson hör därefter av sig inom tolv
timmar med rådgivning. Den kreativa servicen
är dessutom gratis och det enda som kostar är
rätten att använda musiken

- Det känns väldigt kul att vi lanserar en sajt
som inte bara är företagsinformation utan som
är ett effektivt verktyg i jakten på den perfekta
musiken. Med ett utbud på mer än flera

http://tr.anp.se/track?t=c&mid=726303&uid=0&&&http:%2F%2Fwww%2Emarsmusic%2Ese
http://tr.anp.se/track?t=c&mid=726303&uid=0&&&http:%2F%2Fwww%2Emarsmusic%2Ese
http://tr.anp.se/track?t=c&mid=726303&uid=0&&&http:%2F%2Fwww%2Esvt%2Ese%2Fmelodifestivalen
http://tr.anp.se/track?t=c&mid=726303&uid=0&&&http:%2F%2Fwww%2Esvt%2Ese%2Fmelodifestivalen
http://tr.anp.se/track?t=c&mid=726303&uid=0&&&http:%2F%2Fwww%2Eemisound%2Ecom


hundratusen låtar är sajten dessutom unik i sitt
slag, säger Andreas Olsson, Director of
Licensing, Media and Business Development för
EMI Music Publishing Scandinavia.
 

Läs mer...

Almost Famous mars
Förra klubbkvällen på Lilla Hotellbaren den 4
mars spelade Warner/Chappells Lisa Lindal och
bandet Street Fighting Man.

Se fler bilder från kvällen på klubbens
Myspace.

Missa inte att rösta fram vem av akterna som
du tycker ska få åka till Peace&Love och spela!

 
Rösta på din favorit på Press2Play

Nyhetsbevakning:
Smalltown
Supersound och
Sony/ATV förlänger
sitt förlagsavtal
Sony/ATV Music Publishing
Scandinavia och det norska
skivbolaget Smalltown
Supersound med förlagsdelen
Smalltown Supermusic har
förlängt sitt samarbete. 
Joakim Haugland menar att
det förlagssamarbete med
Sony / ATV som för fyra år
sedan inleddes under
By:Larm i Tromsø har varit
mycket bra för Smalltown
Supersound och bolagets
artister.
 

Läs hela artikeln

Nyhetsbevakning:
Stort stöd för
upphovsrätt på
nätet
Åtta av tio svenskar tycker
att upphovsrätten ska gälla
även på internet och många
är villiga att betala för kultur
på nätet, visar en ny
undersökning. Nu måste
bredbandsbolagen sluta ducka
om fildelningen, skriver
företrädare för det nya
nätverket Kulturskaparna. 

I dag tar vi kulturskapare
vårt ansvar för kulturen på
internet och lanserar
Kulturskaparna, ett unikt
nätverk av fler än 50000
författare, bildkonstnärer,
musikskapare, skådespelare,
artister, regissörer, musiker
och journalister. 

 

Nyhetsbevakning:
Hampus Kivimäe
första svensk i
norska byLarms
styrelse
Hampus Kivimäe, synch &
marketing manager på
Sony/ATV Music Publishing
Scandinavia i Stockholm, har
valts in som styrelseledamot
för norska byLarm. Kivimäe
blir därmed den första icke-
norrman i styrelsen för den
norska musikmässan, som nu
satsar på att vidareutveckla
sina gränsöverskridande
samarbeten med hela den
nordiska musikscenen.

 
Läs hela artikeln
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Läs hela artikeln

SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen, Box 27327, 102 54 Stockholm
Tel. 08-783 88 00, info@smff.se, www.smff.se
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