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Glada sommarhälsningar!
2011-04-12

SMFFs kansli kommer att ha sommarstängt två
veckor framöver, alltså den 12-23 juli.

Vi kommer att vara fullt bemannade från den 9
augusti.

SMFF önskar alla en härligt skön sommar!
 

Netopia i NWT Kultur 
Kulturchefen för Nya Wemlands tidning
publicerade i onsdags en essä med rubriken
"Internet är en outvecklad samhällsform". Hela
artikeln tar sin utgångspunkt i Netopias
manifest och den debatt som Netopia för. Ett
bra bevis på att Netopia når ut till rätt
målgrupper! 
 

Läs essän i NWT!

Debatter om upphovsrätt i
Almedalen
I veckan var SMFF i Almedalen tillsammans
med Ifpi och en rad andra
upphovsrättsorganisationer. Debatterna som
arrangerades blev mycket lyckade och
direktsändes även över Internet. Gå in på
www.kulturforalla.se för att se inspelningarna!

Läs gärna också Per Strömbäcks blogg från
Almedalen på Netopia. 
 

Se filmerna från Almedalen!

Ändrade regler Melodifestivalen
2011 
SVT gör stora förändringar till nästa års
Melodifestival. I dag meddelar de att hälften av
bidragen även i fortsättningen kommer att
utses av en jury. Den andra halvan kommer
däremot att utses av SVT själva vilket innebär
att de kommer att kunna beställa verk av
upphovsmän. Allmänheten tävlar om två
platser i tävlingen via webbjokern som
lanserades till årets tävling. Där röstas
vinnarna fram av besökarna.

Nytt är också att SVT endast kommer att ta
emot bidragen via uppladdning till deras
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webbsida och att utländska upphovsmän får
vara med i tävlingen, dock endast i
kombination med en svensk upphovsman.

Musikförlagen kan lämna in sina upphovsmänns
bidrag på SVTs hemsida mellan 1 september
och 21 september.

Fullständiga regler hittar du här. 
 

Se intervju med Christer Björkman!

Almost Famous @ Peace & Love
2010
SMFFs liveklubb Almost Famous var en del av
Peace & Love-festivalens showcase-scen.
Festivalen i Borlänge slog rekord detta år med
42 000 sålda biljetter. Fredagen 2 juli
levererade musikförlagens band i Phoenix-
tältet. 

Följande band spelade:

Snöblind (Warner/Chappell Music)

Noonie Bao (EMI Music Publishing) 

Sherlock Brothers (Ninetone/Sony/ATV)

Niki & The Dove (Publishing Company TEN)

Ida Redig (Universal Music Publishing)

Mary N'diaye (Air Chrysalis)

Almost Famous är tillbaks i höst i Lilla
Hotellbaren på Scandic Malmen!
 

Almost Famous@Myspace.com

(C): Ny
dansbandsmoms
och mer
tillgänglighet 
Sänkt dansbandsmoms är ett
löfte från Centern som
valtalade i Almedalen på
onsdagen. På tisdagen lovade
Folkpartiet att arbeta för ett
nytt operahus i Stockholm -
för Centerpartiet är
tillgänglighet är ett centralt
ord. 
 

Läs mer...

Kulturministern
lovar oförändrade
anslag
Kulturanslagen ska inte
minskas. Det lovade
kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroth på söndagen under
en kulturpolitisk utfrågning
under politikerveckan i
Almedalen, arrangerad av
Svensk scenkonst. 
 

Läs mer...

Digitalisera
kultursektorn
I en intervju med SvD Kultur
utvecklar Leif Pagrotsky
kultursynen hos
Socialdemokraterna. Leif
Pagrotsky är ledamot i
riksdagens kulturutskott och
var kulturminister i den
socialdemokratiska
regeringen. Han är partiets
kulturpolitiske talesman.
 

Läs mer...
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