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1. INLEDNING 

 
 
Denna kartläggning är genomförd som en del av Vasaregionens KOKO (kohesions-och 
konkurrenskraftsprogram 2010-2013). Programmet administreras av VASEK, 
Vasaregionens Utveckling Ab. VASEK är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av åtta 
kommuner; Vasa, Korsholm, Malax, Laihela, Lillkyro, Storkyro, Korsnäs och Vörå. 
Kommunerna arbetar intensivt för att stärka Vasaregionens position som ett 
konkurrenskraftigt område. 
 
VASEK innehar en central koordinerande roll i Vasaregionens näringslivsutveckling och 
i projekt som ämnar förbättra näringslivets verksamhetsförutsättningar. Bolagets tre 
huvuduppgifter är: 1. Näringslivs- och företagsrådgivning från nystart till ägarskiften 
inom alla företagsstorlekar och branscher, 2. Regionala utvecklingsprogram och –projekt 
inom olika sektorer och 3.Marknadsföring av Vasaregionen. Det regionala KOKO -
programmet är ett viktigt strategiskt och finansiellt instrument bestående av 13 olika 
utvecklingshelheter inom näringslivets olika sektorer, se närmare på 
http://www.vasek.fi/kohesions-och-konkurrenskraftsprogrammet/. 
 
Regionala utvecklings- och utbildningsorganisationer har redan länge satsat resurser på 
utveckling inom mediabranschen och under de senaste åren allt bredare inom hela 
kreativa sektorn. Inom KOKO-programmet finns en egen utvecklingshelhet för kreativa 
branscher och i anslutningen till den har man fäst uppmärksamhet på musikbranschen 
som en växande sektor. Kartläggningsprojektets huvudsyfte har varit att skapa en 
överblick av musikbranschens nuläge främst i Vasaregionen och att på basen av detta 
planera fortsatta åtgärder speciellt för att stärka professionella aktörers 
verksamhetsförutsättningar. Musikbranschen har också en stor betydelse ur många andra 
synvinklar och kartläggningens sammanställda information ger möjligheter att öka 
samverkan mellan olika aktörer. Målet är att kartläggningen skapar grunden för ett 
mångårigt utvecklingsprojekt för musikbranschen i regionen, arbetsnamnet för detta är 
”Ostrobothnia Music Scene”. 
 
Kartläggningen är gjord för att fungera som en allmän överblick av nuläget och som 
underlag för fortsatt planering. I och med detta är arbetet inte heltäckande vad gäller 
utbudet av företag i branschen. Denna kartläggning bygger i de flesta fall på personliga 
intervjuer med aktörer i Vasaregionens musikbransch. Kartläggningen är gjord av Hippi 
Hovi som vill tacka alla intervjuade aktörer, utvecklingsdirektör Stefan Råback på 
VASEK, programchef Lasse Norrgård på Mediacity och direktör André Österholm på 
Hankens fortbildning i Vasa. 
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2. SITUATIONEN VID ÅRSSKIFTET 2010 /  2011 
 
 
Undervisning 
 
Musikundervisningen i Finland kan beskrivas som en pyramid där Finlands enda 
musikhögskola, Sibelius-Akademin, utgör den smala toppen och musiklekskolornas, 
grundskolornas, medborgar- och arbetarinstitutens, de fria musikskolornas, 
församlingarnas samt folkhögskolornas musikundervisning den breda basen. Mellan 
toppen och basen ryms universitet, yrkeshögskolor, konservatorier och musikinstitut. 
Sibelius-Akademin har ingen verksamhet i Vasaregionen. Det samma gäller universitet 
och yrkeshögskolor med musikinriktning samt konservatorier. Däremot fungerar tre 
musikinstitut, Kuula-institutet, Korsholms musikinstitut och musikinstitutet Legato, inom 
VASEKs område. Pyramidens bas, det vill säga musiklekskolorna, grundskolorna, 
medborgar- och arbetarinstituten, de fria musikskolorna, församlingarnas musikskolor 
samt folkhögskolor med musikinriktning, är väl representerade i området.  
 
 
Musikinstitut 
 
Korsholms musikinstitut, Korsholm (www.korsholm.fi) 
 
Rötterna till Korsholms musikinstitut går tillbaka till år 1952, då eldsjälen Bjarne Berg 
startade en musikundervisning parallellt med skolarbetet i Bladbackens folkskola i Solf. 
År 1958 utvidgades musikundervisningen att omfatta även Tölby och Vikby skoldistrikt. 
Samma år grundades Garantiföreningen för Solf musikskola r.f. Skolan blev lagstadgad 
år 1981 samtidigt som undervisningen utvidgades att omfatta hela Korsholms kommun. 
År 1988 överfördes upprätthållandet av Solf musikskola från understödsföreningen till 
Korsholms kommun och samtidigt ändrades musikskolans namn till Korsholms 
musikskola. När skolan erhöll rätten att ge undervisning också på institutsnivå år 1995 
fick musikskolan namnet Korsholms musikinstitut. 
 
Korsholms musikinstitut ordnar grundläggande undervisning i musik och dans. 
Undervisning ges på svenska och finska både på grund- och musikinstitutsnivå och 
verksamheten riktar sig i främsta hand till barn och unga. Musikinstitutet verkar i hela 
Korsholms kommun med Smedsby, Kvevlax, Solf och Replot som undervisningspunkter. 
Rabbe Franzén, som har studerat vid Musikhuset i Jakobstad, har hand om 
bandundervisningen. Korsholms musikinstitut har ett gott samarbete med de övriga 
Österbottniska musikinstituten. Många lärare är gemensamma och personalerna har 
deltagit i gemensamma fortbildningar. 
 
 
Kuula-institutet, Vasa (www.vasa.fi) 
 
Kuula-institutet, som hör till Finlands musikläroinrättningars förbund tillsammans med 
99 andra musikinstitut och konservatorier, har enligt rektor Rolf Nordman bedrivit 
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undervisning inom rytmmusik sedan början av 90-talet. Undervisningen inom 
rytmmusiken är koncentrerad till enheten i Vasa och cirka 60 elever studerar inom de 
olika programmen. Undervisning ges i trum-, gitarr-, bas- och keyboardspel samt sång 
både på svenska och finska. Av dessa är sång och gitarrprogrammen de populäraste. 
Våren 2011 planerar Kuula-institutet att starta ett program även inom 
musikproducentutbildning, då institutet flyttar in i nya renoverade och enhetliga 
utrymmen i Vöyrinkaupungin koulu. 
 
Rytmmusiken har långt fler sökanden än institutet kan ta emot. Som exempel nämner 
Nordman att två studieplatser inom programmet för gitarrspel hösten 2010 lockade över 
tjugo sökanden. Eleverna är mycket motiverade, konstaterar en nöjd Nordman. Alla 
lärare inom rytmmusiken är kompetenta och även formellt utbildade. Detta beror enligt 
Nordman på Musikhuset i Jakobstad. Yrkeshögskolan Novias enhet utbildar kunniga 
lärare inom varje instrument som används inom rytmmusikutbildningen på institutet. Alla 
lärare på Kuula-institutet, förutom sångpedagogen, undervisar även i Korsholms 
musikinstitut (Se undervisning, Korsholms musikinstitut). 
       
Nordman ser med tillförsikt på framtiden och tror att rytmmusikundervisningen i 
institutet kommer att öka. Han avslutar intervjun med att konstatera att trots att 
rytmmusiken mår bra i Kuula-institutet är det en skam att Vasa stad saknar en bra lokal 
för unga rockband att spela på. Unga rockmusiker bör ha möjlighet att uppträda inför 
publik för att utvecklas, konstaterar Nordman. 
 
 
Legato, Malax och Korsnäs (www.legato.fi)  
 

Musikinstitutet Legato är ett lagstadgat musikinstitut som upprätthålls av fem 
medlemskommuner. Närpes stad är huvudman för musikinstitutet. Övriga 
medlemskommuner är Kristinestad, Kaskö, Korsnäs och Malax. Musikinstitutets 
verksamhet bedrivs i alla medlemskommuner. Verksamheten består av musiklekskola, 
instrumentundervisning på grundnivå och institutnivå samt dansundervisning. Förra 
höstterminen studerade 31 barn i musiklekskolan, 177 inom instrumentundervisningen 
och 90 vid dansavdelningen. 

Till musikstudier på grundnivå antas elever på basen av inträdestest som vanligtvis hålls i 
slutet av vårterminen inför varje nytt läsår. Musikinstitutets elever väljer ett solistiskt 
huvudämne och utöver detta skall eleverna delta i studier i musikens grunder samt 
ensemblespel. Eleverna har såväl rättighet som skyldighet att delta i kör- orkester- band- 
eller kammarmusikverksamhet. Verksamheten ordnas bl.a. i form av musikverkstäder, 
perioder eller projekt.  
 
Musik är skapad för att uppföras och att uppträda är därför enligt Legato en väsentlig del 
av musikstudierna. Konserter och dansuppvisningar som musikinstitutet regelbundet 
ordnar i hela verksamhetsområdet är öppna för allmänheten. 
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Folkhögskolor 
 
Evangeliska folkhögskolan i Österbotten, Vasa (www.efo.fi) 
 
Finlands har elva evangeliska folkhögskolor av vilka två fungerar på svenska, den ena i 
Vasa och den andra i Hangö. Musiklinjen, som grundades år 1971, ger enligt honom 
eleverna möjlighet att satsa helhjärtat på musik under ett eller två år. Teoriundervisningen 
är en viktig del av undervisningen, men tid finns också för kreativt musicerande, att 
skriva låtar och göra inspelningar. Undervisningen sker i små grupper och tack vare 
samarbetet med olika musikinstitut och Musikhuset i Jakobstad har eleverna möjlighet att 
avlägga examina i teoretiska och solistiska ämnen på olika nivåer. Musikstudierna kan 
kombineras med ämnen från andra linjer. Eleverna har möjlighet att bo på skolans 
internat.  
 
 
Fria kristliga folkhögskolan, Vasa (www.fkf.fi) 
 
Fria kristliga folkhögskolan, FKF, är en utbildningsinstitution av mindre format belägen 
vid Kaserntorget i centrum av Vasa. Skolans ettåriga musiklinje har enligt rektor Thomas 
Nordström en afro-amerikansk inriktning där gospel, soul, rock och pop står i fokus. Det 
finns även möjligheter att studera klassisk musik vid skolan. Förutom traditionell 
undervisning i klass får eleverna också enskild undervisning. Under både höst- och 
vårterminen åker musiklinjen på en veckas turné som består av ett tjugotal konserter. 
Skolans elever spelar enligt Nordström för uppskattningsvis 7000 – 8000 personer under 
varje turné. Studioarbetet är också en viktig del av undervisningen poängterar Nordström. 
 
 
Fria musikskolor 
 
Bjarnes musikskola, Korsholm (www.botnia.org/bjarnesmusikskola) 
 
Bjarnes musikskola är en av de sju så kallade fria musikskolorna i Korsholm. Skolan 
upprätthålls av Understödsföreningen för Bjarnes musikskola r.f. Den svenskspråkiga 
musikskolan har enligt föreningens ordförande Jan Jacobson en lång historia. Redan år 
1952 startade Bjarne Berg en musikundervisning i Solf som under 80-talet småningom 
utvidgades att omfatta hela Korsholms kommun under namnet Solf musikskola (Se 
Korsholms musikinstitut, undervisning). Den fria musikskolan lösgjordes från Solf 
musikskola år 1983 och fick namnet Bjarnes musikskola. Skolan vänder sig till 
musikintresserade elever i varierande ålder i Solf – Tölby – Vikby området. Skolan har 
enligt Jacobson cirka 80 elever, även några vuxenstuderanden. Undervisning i piano, 
keyboards, gitarr, bas, trumpet, trummor, blockflöjt, tvärflöjt och sång ingår i skolans 
repertoar. Dessutom kan eleverna spela i popgrupp. Banden leds av Henri Aalto. 
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Kvevlax musikskola, Korsholm 
 
Kvevlax musikskola är grundad år 1981. Skolan, som upprätthålls av Garantiföreningen 
för Kvevlax musikskola r.f., har enligt verksamhetsledaren Margareta Widd cirka 75 
elever och ett tiotal deltidsanställda lärare. Skolan ger svenskspråkig undervisning i 
piano-, gitarr-, bas-, trum- och flöjtspel åt intresserade barn och ungdomar från sju års 
ålder en gång i veckan. Skolorna i Västerhankmo, Petsmo, Kvevlax och Kuni fungerar 
som undervisningsutrymmen. Skolan prioriterar individuell handledning framom rock- 
och popband, säger Widd.                                                                                                                                    
 
 
Musikskolan Tactus, Vörå (www.vora.fi) 
 
Musikskolan Tactus, som bildades till följd av att Vörå och Maxmo kommuner blev en 
gemensam kommun, är en fristående musikskola precis som de fria musikskolorna i 
Korsholm. Musikskolan drivs av föreningen Musikskolan Tactus garantiförening r.f. 
Föreningen köper enligt ordföranden Mikael Södergård all undervisning av Korsholms 
musikinstitut. Det positiva med denna samarbetsmodell är att själva undervisningen sköts 
av kompetent personal vilket gynnar eleverna. Från och med 01.01.2010 erhåller 
föreningen även stadsandelar för verksamheten. Musikskolan Tactus verksamhetsområdet 
sträcker sig över Vörå och Maxmo. Musikskolan, som har cirka 25 elever, riktar sin 
verksamhet i främsta hand till barn och unga.  Undervisningen sker konkret i i fyra skolor 
i Vörå och Maxmo.  Tactus har för tillfället ingen bandundervisning. 
 
 
Mustasaaren musiikkikoulu, Korsholm (www.musmus.fi) 
 
Mustasaaren musiikkikoulu ry är namnet på föreningen som driver den finskspråkiga fria 
musikskolan i Korsholm. MusMus, som skolan kallas i folkmun, erbjuder såväl 
individuell- som gruppundervisning. Skolan, som grundades år 1984, har även musikteori 
på programmet vilket möjliggör avläggande av examen. Föreningen har enligt 
verksamhetsledaren Susanna Anneberg som mål att billigt erbjuda unga finskspråkiga 
elever i Korsholm högklassig musikundervisning. Musikskolan har 
undervisningsutrymmen i den finskspråkiga grundskolan i Smedsby och Toby skola. 
MusMus har enligt Anneberg cirka 100 elever och 6 lärare. Eleverna kan bekanta sig med 
grunderna i piano-, fiol-, trum-, gitarr- och basspel samt sång. Skolan har två matinéer per 
år där även skolans band uppträder. Banden handleds av Henri Aalto.  
 
 
Norra Korsholms musikskola, Korsholm 
 
Garantiföreningen för musikskolan i norra korsholm och Köklot r.f., som registrerades år 
1983, bedriver svenskspråkig musikundervisning i Norra Korsholms skola i Kaperö. 
Denna fria musikskola har enligt föreningens ordförande Marina Carlson cirka 60 elever 
och 5 lärare. Eleverna kan förkovra sig i bas-, gitarr-, piano och trumspel. Musikskolan 
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har ingen undervisning i sång och ensemblespel, vilket Carlson tycker är synd. Många 
elever fortsätter enligt henne att musicera i Korsholms musikinstitut. 
 
 
Oravais musikskola  
 
Oravais musikskola, som är en Österbottens äldsta fria musikskolor, grundades för 30 år 
sedan. Musikskolan, som drivs av en garantiförening, har cirka 25 elever. Föreningen 
bedriver också ett musiklekis. Oravais musikskola bedriver enligt föreningens sekreterare 
Kerstin Fagerström ingen bandverksamhet. Den biten sköts Oravais skolmusikkår r.f. 
som musikskolan samarbetar med. Den andra viktiga samarbetsparten är Centrumskolan i 
Oravais. I skolan får eleverna prova på att spela i band från och med årskurs tre. Enligt 
rektor Göran Backman är intresset stort. Förra läsåret var det åtta band som spelade inom 
skolans väggar. Backman konstaterar att den frivilliga musikverksamheten i Oravais är 
inne i ett brytningsskede nu när Oravais har gått samman med Vörå. Framtiden utvisar 
om man skall fortsätta självständigt eller söka ett närmare samarbete med t.ex. 
Musikskolan Tactus, Kuula-institutet eller Musikhuset i Jakobstad. 
 
 
Ristinummen Musiikkikoulu, Vasa (www.rmk.fi) 
 
Rockskolan i Korsnäståget drivs av föreningen Ristinummen Musiikkikoulu r.y. 
Föreningen är grundad år 1984 och undervisningen inom rockmusiken sköts på finska av 
Risto-Matti och Elias Airaksinen, båda med bakgrund i Rokkikoulu. Undervisningen 
bygger i främsta hand på ensemblespel men skolan undervisar även individuellt i sång, 
piano-, gitarr-, bas- och trumspel. Ristinummen Musiikkikoulu, som inte har något 
inträdesprov, erbjuder också lektioner inom musikteori och PA-teknik. 
 
 
Rockskolan i Sundom, Vasa (www.clubs.fi) 
 
Föreningen för musik och kultur i Sundom r.f. driver en rockskola för ungdomar mellan 
10-17 år. Målsättningen med verksamheten är enligt ordförande Kim Jansson att skapa 
förutsättningar för ungdomar att spela och musicera tillsammans samt att kunna utvecklas 
inom musiken. Undervisning ges på svenska och finska. Skolan har olika grupper 
beroende på hur långt eleverna har hunnit med sitt musicerande. Banden spelar vid 
Sundom LärCenter och Borgaregatans skola under ledning av Jan Stolpe. Han har också 
hand om nybörjarna i gitarr och bas.  Undervisningen sker i grupp. Sonja Biskop ger 
privatlektioner i sång. Våren 2011 startar föreningen även en vuxengrupp för alla som vill 
spela rockmusik i grupp. Skolan ordnar också olika konserter och evenemang för de olika 
grupperna. 
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Rokkikoulu, Vasa (www.rokkikoulu.com) 
 
Rokkikoulu, som lyder under ungdomsavdelningen vid fritidsverket i Vasa stad, 
grundades hösten 2003. Skolan erbjuder handledning inom rockmusik för ungdomar i 
åldern 13 – 18 år både på svenska och finska. Rokkikoulu har inga inträdesprov och 
ingen tidigare erfarenhet av musicerande krävs. Skolan har sina utrymmen i ungdomarnas 
kulturhus Kultsa i centrum av Vasa (Se Kultsa, övningsutrymmen). Rokkikoulu 
undervisar elever i gitarrspel, trumspel, elbasspel, keyboardspel och sång. Skolan ordnar 
även kurser i låtskrivande, inspelningsteknik, producerande och musikbranschkunskap. 
 
Rokkikoulu har över 100 elever. De flesta musicerar 3-5 år i skolan men eleverna kan 
själv bestämma hur länge de vill delta i verksamheten. Det kostar 6 euro / termin att få 
ensembleundervisning (2 x 45 min / vecka) i Rokkikoulu. Enligt rektor Max Bäckman 
står ungdomar i kö för att få plats i skolan. Skolan har två heltidsanställda lärare, Sami 
Sillanpää och Bäckman själv. Rokkikoulu erbjuder dessutom jobb åt ett tiotal 
deltidsanställda lärare. Rokkikoulu samarbetar med Kuula-institutet, Rytmi-instituutti i 
Seinäjoki samt Tech Music School i London. 
 
 
Rockskolan i Gerby, Vasa 
 
En förening som heter Gerby Musikskola r.f. planerar att under år 2011 starta en 
musikskola med fokus på rytmmusik i stadsdelen Gerby. André Österholm, en av 
eldsjälarna inom föreningen, berättar att föreningen har ”musik skall engagera och 
beröra” som motto. Musikskolan skall ge högklassig musikundervisning samt ordna 
musikklubbsverksamhet för 7-15 åringar. Undervisningen, både individuell och i grupp, 
är planerad att ske i Gerby skolas utrymmen under ledning av en anställd 
verksamhetsledare. Specialteman inom verksamheten är enligt Österholm bl.a. digital 
musikproduktion, sampling, scenframträdande och musikbranschkunskap. 
 
 
Skärgårdens musikskola, Korsholm  
 
Skärgårdens musikskola, som är grundad 1978 av Garantiföreningen för skärgårdens 
musikskola r.f., är en så kallad fri musikskola med målsättningen att alla barn och vuxna 
som vill lära sig spela och sjunga skall få chansen till detta i sin egen by. Undervisning 
ges i Replot, Södra Vallgrund, Söderudden, Björkö och Norra Vallgrund. Skolan har 
enligt verksamhetsledaren Sara Lund inga inträdesförhör och undervisningen är ämnad 
för barn från 7 år och uppåt. Skolan finansierar sin verksamhet med hjälp av elevernas 
terminsavgifter, kommunalt bidrag samt ansökta understöd från fonder och samfund. 
Föreningen har även understödande medlemmar. 
 
 
Smedsby-Böle Musikskola, Korsholm 
 
Smedsby-Böle musikskola drivs av en registrerad förening, Smedsby-Böle Musikskola 
r.f. Föreningen grundades av föräldrar vars barn går eller gått i Korsholms största skola 
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för årskurs 1 – 6, Smedsby-Böle skola på Bölesundsvägen i Korsholm. Skolans mål är 
enligt styrelsens lärarrepresentant Nina Åström att sänka tröskeln för eleverna att börja 
musicera. Skolan har cirka 70 elever och 5 rockband. Banden är så aktiva och motiverade 
att de övar även på rasterna, berättar Lena Sjöholm-Fahllund, rektor för Smedsby-Böle 
skola. Musikskolan har 6 lärare. Banden handleds på svenska av Pontus Åkerholm och 
sångarna av Nicolina Koskinen. 
 
 
Syd-Östra Korsholms Musikskola, Korsholm 
 
Syd-Östra Korsholms musikskolas understödsförening r.f. som driver skolan grundades 
år 1981. Föreningens mål är enligt sekreteraren Maria Agnesbäck att ge en 
allmänbildande musikundervisning och främja musiklivet i Veikars - Helsingby området i 
Korsholm. Syd-Östra Korsholms musikskola har ingen åldersgräns och alla i bygden är 
välkomna med i verksamheten. Skolan har cirka 50 elever som förkovrar sig i piano-, 
trum-, gitarr-, bas- och ensemblespel. Banden handleds av Krassimir Naydenov. 
Föreningen, som även ger undervisning i dans, försökte enligt Agnesbäck även att under 
år 2010 att få i gång en kör men lyckades inte få tag i någon körledare.  
Församlingarnas musikskolor 
 
 
Församlingarnas musikskolor 
 
Medborgar- och arbetarinstitut 
 
Privata lärare 
 
 
Föreningar 
 
Doo-Bop, Vasa (www.doobop.fi) 
 
The Doo-Bop Club r.f. grundades som en icke vinstbringande musikförening i Vasa år 
1994. Enligt föreningens ordförande Magnus Nordström har föreningen cirka 100 
medlemmar. De flesta medlemmar musicerar själv och spelar utan gage på olika 
konserter som ordnas i föreningens egna klubb i Hartmans hus. Detta för att föreningen 
skall få in pengar för sin verksamhet.  
 
Föreningen har som mål att erbjuda musikaliskt högkvalitativa konserter med såväl 
lokala artister som internationellt välkända musiker. Enligt Nordström får The Doo-Bop 
Club massor med förfrågningar om spelningar. Även utomlands känner man till klubben 
och dess verksamhet. Klubben har gästats av musiker från Europa, Nordamerika, 
Sydamerika och Asien.  
 
Nordström anser att Vasa är en aktiv musikstad som har mycket att erbjuda både publik 
och musiker. Detta gäller dock ej unga mänskor under 18 år som saknar både möjligheter 
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att gå på konserter, övningsutrymmen och möjligheter att spela inför publik. Det största 
problemet för vuxna musiker i Vasaregionen är bristen på spelningar, framför allt 
spelningar med skäligt gage, säger Nordström. 
 
 
Rockföreningen vid PF, Vasa (www.abo.fi) 
 
Rockföreningen vid PF r.f. är grundad år 1981 och syftet med föreningen var under de 
första verksamhetsåren att samla in pengar till instrument och ljudanläggningar för att 
kunna utöva rockmusik på fritiden i skolans utrymmen. Föreningens medlemmar spelade 
på skolans interna fester men även utanför Akademins väggar på klubbar, dansplatser och 
konsertlokaler. Inkomsterna från spelningarna användes till instrument och förstärkare. 
Föreningen sysslade också i tiderna med välgörenhet genom att ordna ”Rock räddar 
barnen” konserter. Som namnet antyder ordnades konserterna till förmån för Rädda 
Barnen r.f. 

Trots att verksamheten genom åren har genomgått en förändring så har föreningen under 
30 år varit en samlingspunkt för rockmusikintresserade studeranden vid Åbo Akademi i 
Vasa. Rockföreningens synligaste verksamhet i dag är enligt ordförande Cassandra 
Lindholm den årliga musiksitzen, Idol-tävlingen samt Så ska det låta, en duell mellan 
Rockföreningen och studentkören Pedavoces. Många av dessa evenemang ordnas i 
samarbete med puben Oliver’s Inn. Lindblom tycker att rockmusiken mår bra och får 
tillräckligt med plats inom Akademins väggar i Vasa. 

 
Skafferiet, Vasa (www.kulturskafferiet.com) 
 
Skafferiet r.f. är en ideell förening som är grundad år 2008. Föreningen driver 
konsertsalen Ritz på Kyrkoesplanaden i centrum av Vasa. Tanken med verksamheten är 
att skapa en scen där kultur i alla former kan mötas. Enligt föreningens kassör Simon 
Ventus skall alla som vill få en chans att uppträda eller ställa ut sin konst, oberoende om 
man är etablerad eller inte. Musiken dominerade år 2010 om man ser till de olika 
konstområdena. Även år 2011 kommer det att ordnas många konserter i Ritz. 
Bokningsläget i januari år 2011 är minst lika bra som föregående år säger Ventus.  
 
Ventus kallar Skafferiets cirka 30 medlemmar för ”arbetande medlemmar”. Varje 
medlem förbinder sig att jobba två gånger i månaden under föreningens evenemang mot 
att man har fritt inträde till alla evenemang som Skafferiet r.f. ordnar.  Enligt Ventus 
fungerar systemet utmärkt. De största utmaningarna under de kommande åren är att få 
föreningens verksamhet mera lönsam. Detta skulle möjliggöra att föreningen kunde 
avlöna folk för olika projekt. Det finns enligt Ventus en gräns för hur mycket 
medlemmarna vill jobba gratis, speciellt då verksamheten ser ut att växa hela tiden. Vid 
skrivande stund är städerskan den enda personen som är avlönad av föreningen. 
Lönsamheten kunde förbättras genom att planera verksamheten mera noggrant i 
framtiden, konstaterar Ventus. 
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Stage, Vasa (www.vyy.fi)  
 
Stage ry är en förening inom Vaasan yliopisto som har som mål att utveckla 
rockmusikintresset i universitet samt att ordna konserter utanför universitetets väggar. 
Stage, som grundades i mars år 2010, fyller ett tomrum eftersom metallklubben inom 
universitetet, Jyrä, inte har någon aktivitet för tillfället. Stage vill dock tilltala en bredare 
skara musikälskare än enbart vänner av metallmusik.  
 
Enligt Stage är det många som studerar vid Vaasan yliopisto som spelar rockmusik. 
Föreningen kommer därför att försöka bilda nätverk och med hjälp av dessa försöka få 
t.ex. mera övningsutrymmen till Vasa. På konsertfronten har Stage långtgående planer på 
samarbete med olika restauranger, föreningen Volume och studentteatern Ramppi. 
 
 
Vaasa Jazz Club, Vasa (www.netikka.net/vaasajazz) 
 
Vaasa Jazz Club r.y. har som mål att utveckla jazzmusiken i Vasaregionen. Föreningen 
ordnar konserter för vänner av jazzmusik samt erbjuder jazzmusiker spel- och 
skolningstillfällen. Vaasa jazz club r.y., som är medlemsförening i Suomen Jazzliitto, 
ordnar konserter varje torsdag under våren och hösten i pub O’Malleys samt under 
sommaren på Fondis terrass. Enligt föreningens ordförande Per-Håkan Jansson ordnade 
Vaasa Jazz Club hela 42 torsdagskonserter år 2010. Under dessa konserter var enligt 
honom så gott som alla jazzmusikens stilinriktningar representerade. Hälften av 
grupperna som spelade var lokala. 
 
Ekonomin styr valet av artister och musiker. Föreningen har inte råd att ordna konserter 
med dyra världsstjärnor men Vasaregionens lokala jazzmusiker håller enligt Jansson en 
mycket hög nationell klass och dessutom vill många av Finlands ledande jazzmusiker 
spela i Vasa. Jansson berättar att föreningen också försöker skola en ny generation 
musiker att upptäcka jazzmusiken genom samarbete med Musikhuset i Jakobstad och 
Axells Folkhögskola i Lappfjärd. Han upplever att intresset för jazzmusik är på stigande. 
Jazzmusiken mår enligt Jansson mycket bra i Vasa. Det enda han saknar är en 
jazzfestival.  
 
 
Volume (www.volume.fi) 
 
Volume, Vaasan Uuden Kulttuurin Yhdistys, grundades i februari år 2008 på ruinerna av 
Welmu, Vaasan Elävän Musiikin Yhdistys. Föreningen har enligt ordförande Marko 
Perälä 230 medlemmar. Volume sköter Rockwerstas som erbjuder övningsutrymmen åt 
över 50 band. Volume ordnar även konserter samt understöder lokala artister och band 
genom att erbjuda dem skolning och tillfällen att uppträda. 
 
Enligt Perälä är musikutbudet relativt stort i Vasaregionen, speciellt för personer över 18 
år. Underåriga musikintresserade har däremot få möjligheter att se inspirerande band på 
grund av att de flesta artister och band uppträder i restauranger med åldersgräns. Därför 
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står en egen lokal högt på Volumes önskelista. Ett ställe som forna Club 25 skulle ge 
möjlighet att ordna rockkonserter också åt en yngre publik, säger Perälä (Se Club 25, 
konsertlokaler). Rockklubben skulle också öka möjligheterna för banden i nejden att 
kunna spela för en publik. I dagens läge är det svårt för så gott som alla band som spelar 
egna låtar att få spelningar på nattklubbarna, pubarna och restaurangerna i staden. 
Förutom bristen på spelningar är det andra stora problemet bristen på övningsutrymmen 
anser Perälä. Utrymmen finns nog att hyra om man kan betala en marknadshyra. De flesta 
banden, speciellt de unga, har dock inga sådana ekonomiska möjligheter. Även Perälä får 
ständigt förfrågningar om billiga övningsutrymmen.  
 
 
Ungdomsföreningar   
 
Inom VASEKs område verkar även många ungdomsföreningar men i och med att de inte 
är renodlade musikföreningar så behandlas de inte i denna kartläggning. 
 
 
Övningsutrymmen 
 
Rockwerstas (www.vasa.fi) 
 
Rockverkstaden, Rockwerstas, på Kvarngatan, sköts av Volume. Föreningen övervakar 
lokalen, städar och sköter hyresavtal med de rockband som övar i huset. I gengäld får 
föreningen uppbära hyra för utrymmena som ägs av Vasa stad. Hyran är 60 – 150 euro i 
månaden beroende på rummets storlek. Huset har över 20 övningsutrymmen för cirka 50 
rockband samt en inspelningsstudio. Huset renoverades på insidan under hösten 2010 och 
utsidan står i tur våren 2011. Renoveringen är enligt tidtabellen slutförd i mars 2011. 
 
  
Test Musics övningslokaler (www.testmusicstudio.com) 
 
Test Music Kb, som ägs av Christer Rönnholm, har 10 övningsutrymmen på adressen 
Vörågatan 8 i Vasa (Se Test Music Studio, studios). Enligt Rönnholm hyrs rummen av 
band, enskilda musikutövare och Ristinummen Musiikkikoulu. Även enligt Rönnholm är 
behovet av övningslokaler stort i Vasa. Han får ofta förfrågningar om lediga utrymmen. 
 
 
Vasa stads ungdomsgårdar (www.vasa.fi) 
 
Kultsa, det gamla polishuset, vid Rådhusgatan i centrum av Vasa är en av stadens 
ungdomsgårdar. Stadens rockskola, Rokkikoulu, håller till i huset och innehar tre av totalt 
fyra övningsutrymmen. I ett av rummen finns även Rokkikoulus studio. Det fjärde 
övningsutrymmet hyr stadens ungdomsavdelning ut åt olika band för fyra timmar i taget. 
 
Även i Roparnäs ungdomsgård Sun House finns det fyra övningsutrymmen. Dessa 
utrymmen delas av åtta band. Ungdomsgården Suviboxi i Sunnanvik har tre 
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övningsutrymmen för sex band., Ungdomsgårdarna Sumppu i Storviken, Ristikka i 
Korsnäståget och Villa Gerby i Gerby har ett övningsutrymme var. Ungdomsgården 
Jukoboxi i Vapenbrödrabyn saknar övningsutrymmen. 
 
Enligt Kultsas ungdomssekreterare Anne Seppänen är behovet av övningsutrymmen stort 
i Vasa. Seppänen själv får minst en förfrågan i veckan om övningsutrymmen. 
 
 
Församlingarnas övningsutrymmen 
 
Privata utrymmen 
 
Skolor 
 
 
Konsertlokaler 
 
Academill, Vasa (www.abo.fi) 
 
Akademisalen på Strandgatan 2 vid Åbo Akademis Vasa enhet rymmer 350 personer. 
Salens hyra är under vardagar 110 euro + moms per timme och under helger 150 euro + 
moms per timme.  
 
 
Botniahallen, Korsholm (www.botniarenas.fi) 
 
De största inomhusevenemangen i Vasaregionen ordnas i Botniahallen i Korsholm. 
Botniahallen upprätthålls i samarbete mellan Korsholms kommun och Vasa stad. Hallen 
är Finlands största friidrotts-, boll- och allaktivitetshall med en yta på 16 000 m2.  I 
Botniahallen har det förutom idrottsevenemang också ordnats bl.a. mässor, konserter, 
dansgalor, festmöten och konferenser för riksomfattande föreningar, företag och 
organisationer. Botniahallen hyrs ut av Samkommunen Vasaregionens Idrottshallar. 
Enligt samkommunens direktör Leena Ollila är grundhyran för hallen 2800 euro + moms 
per dygn. För konsertevenemang tillkommer hyror och arbetskostnader på cirka 2000 
euro + moms för scen, stolar, garderob och städning.  
 
 
Club 25, Vasa (www.vasa.fi) 
 
Vasas mest kända rockklubb Club 25 på Rådhusgatan 25 invigdes är 1990 av Welmu, 
Vaasan Elävän Musiikin Yhdistys. Lokalen hade tidigare fungerat som Frälsningsarméns 
kyrka. Dagtid fungerade ett ungdomscafé i lokalen och på veckosluten förvandlades 
stället till en rockklubb för levande musik. Personalen bestod av Welmus medlemmar 
som arbetade frivilligt på talko, arbetspraktikanter samt civiltjänstgörare.  
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I mitten på 90-talet minskade verksamheten i lokalen då många äldre aktiva 
Welmumedlemmar flyttade bort från orten eller grundade familjer. På hösten 1997 
slutade den sista grundande medlemmen i föreningens styrelse. Caféverksamheten avtog 
och dog så småningom ut. Verksamheten koncentrerades på veckoslutskonserterna och 
administrerandet av övningsutrymmena i Rockwerstas. Denna tid började lokalen också 
förfalla eftersom det enligt den dåvarande styrelsen saknades pengar för underhållet. 
 
De stora problemen började i slutet av 90-talet. Föreningen slutade att uppdatera 
uppgifter i föreningsregistret och år 2004 konstaterade Patent- och registerstyrelsen att 
föreningen inte har någon verksamhet. Vasa stads fritidsverk sade upp hyresavtalet med 
Welmu om Club 25 år 2007 och följande år söktes Welmu i konkurs av Västra-Finlands 
skatteverk.  
 
Vasa stad och Folkhälsan inledde år 2006 diskussioner om tomterna på Rådhusgatan 23 
och 25. Folkhälsan hade planer på ett aktivitetshus samt boende och service för åldringar 
på tomterna. Under denna tid började Club 25 förfalla ännu mera eftersom det inte låg i 
någons intresse att underhålla utrymmet och fastigheten. Köpeavtalet för tomten på 
Rådhusgatan 25  undertecknades år 2010. Enligt Ari-Pekka Toivari, som är 
verksamhetsledare för Folkhälsans Förbund i Österbotten, sker byggstarten enligt 
planerna senast i september 2011. 
 
Fram till att köpeavtalet undertecknades hyrde staden Club 25 åt olika föreningar som 
kontinuerligt ordnade konserter i lokalen, dock med minskad volym. Under år 2010 
ordnades ett tiotal konserter i lokalen. År 2011 kommer staden enligt ungdomssekreterare 
Mervi Ahola att hyra lokalen två månader i taget av Folkhälsan. Detta torde enligt Ahola 
betyda att man åtminstone ännu under våren kommer att arrangera konserter i Club 25. 
Hyran, som varierar beroende på arrangören, beskriver Ahola som human, rent av billig. 
 
Vasa stads fullmäktige beslöt under sitt budgetmöte i december 2010 om att reservera 
1 160 000 euro för ett nybygge som i framtiden skall ersätta Club 25. Enligt Ahola byggs 
huset på samma tomt som Rockwerstas i Klemetsö. Planeringen av utrymmet börjar år 
2012. 
 
 
Doo-Bop, Vasa (www.doobop.fi) 
 
The Doo-Bop Club r.f. har sedan 1995 drivit en musikklubb i Hartmans hus i Vasas 
absoluta centrum. Föreningen har som mål att erbjuda musikaliskt högkvalitativa 
konserter med såväl lokala artister som internationellt välkända musiker. Musiken 
sträcker sig från alla stilar inom jazz till blues, funk, pop, rock, salsa och country.  
 
Artisterna och banden väljs av föreningens styrelse. The Doo-Bop Club strävar efter att 
ordna konserter varje lördag under vår- och höstsäsongerna. Föreningen hyr även ut 
lokalen åt andra arrangörer. De egna konserterna prioriteras dock alltid först. Hyran per 
kväll varierar men ligger på enligt Nordström på cirka 200 euro + moms.  
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Rewell Center, Vasa (www.rewellcenter.fi) 
 
Rewell Center, köpcentret i stadens kärncentrum, kan hyras för konserter. Grundhyran 
varierar mellan 400 och 1000 euro + moms. Enligt marknadsföringschef Maria Ylitapio 
beror det på om det är ett av köpcentrets företag, något företag som är köpcentrets 
samarbetspartner eller ett utomstående företag som ordnar tillställningen. Rewell Center 
kräver också att den som hyr utrymmet använder vaktbolaget Verifi under tillställningen, 
hyr in så kallade baijamaijor och ansvarar för städningen. Kostnaderna stiger enligt 
Ylitapio minst till några tusen euro.  
 
 
Ritz, Vasa (www.kulturskafferiet.com) 
 
Konsertsalen Ritz drivs av en ideell förening Skafferiet r.f. i gamla Finlands Banks hus på 
Kyrkoesplanaden i centrum av Vasa. Affärsmannen Heikki Seppälä äger utrymmet som 
han förmånligt hyr ut åt föreningen. Enligt föreningens kassör Simon Ventus ordnades 
det cirka 100 evenemang på Ritz år 2010. Av dessa var 70 konserter och 85 av 
evenemangen var öppna för allmänheten. Föreningen både arrangerar egna evenemang, 
ordnar konserter i samarbete med utomstående arrangörer samt hyr ut lokalen. År 2010 
ordnade föreningen 50 konserter antingen ensam eller i samarbete med utomstående 
arrangörer. Salen var uthyrd 30 gånger.  
 
Sedan starten år 2008 har evenemangen på Ritz lockat en sammanlagd en publik på cirka 
30 000 personer.  Hyran för salen är 500 euro måndagar till torsdagar. Hyran inkluderar 
moms samt salens ljud- och ljusanläggning. För varje extra konsert under samma dag 
faktureras 100 euro. Också denna hyra inkluderar moms. Hyran för fredag, lördag och 
söndag är 750 euro. Även denna hyra inkluderar moms samt salen ljud- och 
ljusanläggning. 
 
 
Stadsbiblioteks Drama sal, Vasa (www.vasa.fi) 
 
Stadsbilioteket har en sal, Drama salen, som lämpar sig för mindre konserter. Salen som 
rymmer 150 personer har en liten ljud- och ljusanläggning. Hyran är 200 euro + moms 
för tre timmar. Vill man hyra salen med ljud- och ljusanläggningen är hyran 280 euro + 
moms för tre timmar. Ordnas konserten efter att biblioteket är stängt tillkommer en 
vaktmästarkostnad på 45 euro + moms.  Även en städkostnad på 24 euro + moms 
debiteras.  
 
 
Stadshuset, Vasa (www.vasa.fi) 
 
Vasa stadshus, som invigdes år 1883, har en festsal som lämpar sig för konsertbruk, 
speciellt då det gäller klassisk- och annan akustisk musik. Det har även under åren 
ordnats rockkonserter i salen som rymmer 390 personer. På läktaren i andra våningen 
ryms 20 åskådare. Hyran för fyra timmar är 470 euro (Summan innehåller moms) för 
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kulturföreningar och 580 euro (Summan innehåller moms) för kommersiella bolag.  Om 
man behöver salen över fyra timmar är hyran för varje påbörjad extratimme 79 euro 
(Summan innehåller moms) för kulturföreningarna och 96 euro (Summan innehåller 
moms) för kommersiella bolag. Varje timme efter klockan 22.00. kostar 192 euro 
(Summan innehåller moms) i hyra.  
 
 
Vaasan Kaupunginteatteri, Vasa (www.vasa.fi) 
 
Den stora salen i Vaasan Kaupunginteatteri heter Romeo och rymmer 370 personer. 
Teatern hyr ut salen i mån av möjlighet. Tillgången är begränsad under höstar och vårar 
på grund av teaterns föreställningar som alltid prioriteras i första hand. Hyran för enbart 
salen och garderoben är 1700 + moms för en dag. Vill man hyra salen med tillgång till 
teaterns ljud och ljus är hyran 2000 euro + moms. Hyr man salen och garderoben på en 
söndag är hyran 2500 euro + moms. Vill man hyra salen med tillgång till teaterns ljud 
och ljus är hyran 3000 euro + moms. 
 
 
Vaasan yliopisto (www.vaasanyliopisto.fi) 
 
Vaasan yliopistos konsertsal heter Levón auditoriet. Salen rymmer 500 personer och 
kostar 635 euro + mom. att hyra för en hel dag (8 timmar). Kvällshyran (4 timmar) är 445 
euro + moms. 
 
 
Vasa Arena, Vasa (www.botniarenas.fi) 
 
Vasa Arena, eller vasa ishall som den kallas i folkmun, har under många år varit en 
populär plats för storevenemang med tusentals besökare. Hallen, som upprätthålls i 
samarbete mellan Vasa stad och Korsholms kommun, har goda trafikförbindelser och 
fungerande läktararrangemang. Vasa Arena hyrs ut av Samkommunen Vasaregionens 
Idrottshallar. Enligt samkommunens direktör Leena Ollila är grundhyran för hallen 2800 
euro + moms per dygn. För konsertevenemang tillkommer hyror och arbetskostnader på 
cirka 3000 euro + moms för täckning av isen, scen, garderob och städning. 
 
 
Vasa yrkesinstitut, Vasa (www.vasa.fi) 
 
Vasa yrkesinstitut administrerar konsertsalen på Krutkällarvägen 2 i Vasa med utrymme 
för 1100 personer. Salen har en läktare för 300 personer. Hyran för salen är 128 euro + 
moms per timme, hyran för garderoben och aulan är 32 euro + moms per timme och 
kostnaden för städning och bärandet av stolar är 235 euro + moms. Dessutom tillkommer 
kostnader för vaktmästartjänster om konserten ordnas på kvällstid och/eller helger. 
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Vasa Övningsskola, Vasa (www.abo.fi) 
 
Vasa Övningsskola hyr ut en sal på Kyrkoesplanaden för konsertbruk. Det ordnas enligt 
Carita Öist, byråsekreterare vid Övningsskolan, fem konserter om året i salen som 
rymmer 7000 personer. Salen kostar 40 euro i timmen att hyra om det är fritt inträde till 
konserten. Om konserten är entrébelagd är hyran 86 euro i timmen. För städning 
fakturerar Övningsskolan 25 euro i timmen och även vaktmästartjänsterna kostar det 
samma. Alla summor innehåller moms.    
 
 
Wasa Teater, Vasa (www.wasateater.fi) 
 
Wasa teater hyr ut sin större sal för konserter i mån av möjlighet. Enligt teaterns 
administrativa chef, Marit Berndtson, är dagarna som teatern kan hyra ut salen ganska få 
eftersom teaterns föreställningar ofta krockar med fredags- och lördagskvällarna som har 
en efterfrågan. Hyran bestäms från fall till fall eftersom teatern inte har något fastslaget 
pris för salen. Priset rör sig enligt Berndtson kring 1000 euro + moms per dag. 
Söndagarna är allmänt dyrare på grund av höjda personalkostnader. 
 
 
Ungdomsgårdarna  
 
Ungdomsföreningarnas hus 
 
Kyrkor 
   
 
Restauranger 
 
Amarillo, Vasa (www.amarillo.fi) 
 
Amarillo tillhör S-kedjan som driver liknande restauranger med samma namn på många 
andra orter i Finland. Amarillo i Vasa ordnar live-kvällar cirka tio gånger i året.  
Konserterna i Amarillo är koncentrerade till fredagar och lördagar. Enligt restaurangchef 
Timo Tiilikka prioriterar man kända finska band. Amarilllo är beläget i köpcentret 
Rewell Center och om artisten eller bandet är tillräckligt populärt förflyttas spelningen till 
Rewell Centers utrymmen. Restaurangkedjan ordnar två gånger i året turnér som besöker 
kedjans alla restauranger, också Vasa. Amarillo erbjuder dock spelningar också för lokala 
kändare band. Enligt Tiilikka ordnade man under år 2010 cirka 5 sådana spelningar. Ett 
årligt inslag i Amarillos programutbud brukar vara Wasa Band Jam, en tillställning där 
vasamusiker bildar så kallade projektgrupper för en enda kväll. 
Brando, Vasa (www.hoteltekla.net) 
 
Restaurang Brando är enligt krögaren Nils-Erik Ehrström en kvarterskrog som fungerar i 
samma utrymmen som stadsdelen Brändös enda hotell vid namn Tekla. Restaurang 
Brando satsar på karaoke under veckosluten men minst två gånger i månaden ordnar 
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Brando live-kvällar. Det är både lokala och nationella coverband som anlitas. Stilen 
varierar från tuffare rock till dansbandsmusik. Krögaren Nils-Erik Ehrström tar i januari 
2011 över verksamheten i två restauranger i centrum av Vasa, nattklubben Cirkus och 
puben Munkhause D.O.M. 
 
 
Café Arken, Korsholm (www.replot.com/arken) 
 
Café Arken är en sommar- och beställningsrestaurang i Replot. Restaurangen drivs av 
Anders Möllers företag Ab Café Arken Oy. Restaurangen ordnar enligt Möller cirka fem 
dans- eller terasskvällar varje sommar. Samma artister och band brukar vara 
återkommande inslag i restaurangens nöjesutbud. 
 
 
El Gringo, Vasa (www.elgringo.fi) 
 
El Gringo i Restaurang Fondis källare profilerar sig som en rockbar. Baren bjuder under 
hösten och våren på livemusik under söndagskvällarna. Gratiskonserterna går under 
namnet Sunday Rocks. Många lokala rockband har i och med dessa kvällar fått en 
möjlighet att uppträda inför publik. Enligt barmästare Antti-Pekka Iitola står banden i kö 
för att få uppträda på El Gringos Sunday Rocks kvällar. Puben ordnar även några kvällar 
i året större happenings så som El Gringos födelsedagsfest med lite mer kända band. 
Dessa evenemang har enligt Iitola oftast inträde. 
 
 
Fondis, Vasa (www.fondis.fi) 
 
Restaurang Fondis ordnar varje tisdag - och torsdag gratiskonserter på restaurangens 
terrass under sommaren. På tisdagarna bjuds det på så kallad rootsmusik med betoning på 
blues och på torsdagar står jazzmusiken i fokus. Kvällarna ordnas i samarbete med Vaasa 
Jazz Club. Musiken tilltalar framför allt medelålders lyssnare. Det är mest lokala artister 
och band som spelar men några gånger under sommaren brukar dock även långväga 
gäster musicera på den lilla portabla scenen framför Fondis terrass. 
 
 
Fontana, Vasa (www.fontanaclub.fi) 
 
En av Vasas populäraste nattklubbar, Fontana, som är beläget i restaurang Fondis övre 
våning ordnar livekvällar cirka en gång i månaden. Det är främst nationellt och 
internationellt kända artister som representerar den moderna dansmusiken, hip-hop, rap 
och techno, som brukar uppträda på nattklubben. Förutom artister gästas Fontana 
kontinuerligt av nationellt och internationellt kända discjockeys. Fontana har ett nära 
samarbete med stadens studerandeorganisationer som ofta ordnar studentfester i 
nattklubben.  
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Happy Barrel, Vasa (www.happybarrel.fi) 
 
Happy Barrel heter en källarpub som drivs av familjen Suomalainen som också äger 
restaurangerna Waild och Hullu Pullo. Happy Barrel erbjuder spelningar åt lokala band 
och trubadurer. Precis som i Wailds fall är det en handfull lokala band och trubadurer 
som anlitas. Enligt krögaren Timo Suomalainen är kriterierna att trubadurerna och 
banden uppfyller kraven på professionalism och repertoar som passar Happy Barrels 
publik 
 
 
Hullu Pullo, Vasa (www.hullupuollo.com) 
 
Hullu Pullo profilerar sig som en rockklubb. Detta syns och hörs även på live-utbudet. 
Enligt krögaren Timo Suomalainen prioriterar klubben hårdrock och annan tuff musik då 
man bokar band till live-kvällarna som ordnas cirka två gånger per månad. Några lokala 
band ges tillfälle under året att som Suomalainen uttrycker det, pröva sina vingar. För det 
mesta är det dock finska och internationella band som opererar inom den tuffare 
musikgenren som sköter spelningarna på Pullo som restaurangen kallas i folkmun. 
 
 
Kaffehuset August, Vasa (www.kaffehusetaugust.fi) 
 
Restaurang kaffehuset August ordnar enligt krögaren Mårten Berg live-kvällar cirka 10 
gånger om året. Restaurangen prioriterar akustiska grupper som spelar musik enligt ett 
givet tema, t.ex. kärlekssånger.  
 
 
Kantri, Laihela (www.kantri.fi) 
 
Restaurang Kantri ingår i kedja som bedriver verksamhet även på fem andra orter i 
Finland. Tre av restaurangerna, även den i Laihela, fungerar i samband med ett hotell. 
Nattklubben i restaurangen heter Ansa. Där ordnas det live-kvällar cirka 25 gånger i året.  
Konserterna i Ansa är koncentrerade till fredagar och lördagar. Kända finska band 
prioriteras.  
  
 
Nabben, Vörå (www.nabben.fi) 
 
Restaurang Nabben är en sommar- och beställningsrestaurang i Maxmo skärgård. 
Restaurangen drivs av Ulla och Johan Silander. Restaurangen ordnar några dans- och 
terasskvällar varje sommar där samma artister och band brukar vara återkommande 
inslag. 
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Oliver´s Inn, Vasa (www.olivers-inn.fi) 
 
Oliver’s Inn är en av Finlands mest svenskspråkiga restauranger. Puben ordnar live 
kvällar cirka två gånger i månaden med rikssvenska coverband och lokala artister. Enligt 
krögaren Jonatan Ekman profilerar sig puben som party-stället nummer ett i Vasa och då 
krävs det av artisterna och banden att de spelar låtar som publiken känner till samt att de 
har fart och fläkt över sig. Oliver’s Inn har discjockeys tre kvällar i veckan och med 
jämna mellanrum överraskar man gästerna med temakvällar, tävlingar och karaoke. 
Tisdagen är enligt Ekman den populäraste party-kvällen då speciellt studeranden släpper 
loss i puben. Oliver’s Inn samarbetar med Rockföreningen vid PF  genom att ordna 
tillställningar som Idol, Så skall det låta och Rockföreningens årsfest med open stage. 
 
 
O´Malleys, Vasa (www.ravintolaomalleys.fi) 
 
Linus Nyholm, som ansvarar för Royal Night Clubs liveutbud, föredrar så kallade 
coverkvällar med fritt inträde på puben O’Malleys. Han bokar helst kända musiker och 
artister vars repertoar består av ett speciellt tema. Fyra till fem kvällar i månaden är enligt 
Nyholm en passlig mängd eftersom en del av publiken föredrar kvällar utan livemusik. 
Pub O’Malleys samarbetar även med Vaasa Jazz Club, som ordnar jazzkvällar varje 
torsdag på puben under höst- och vårsäsongen. 
 
 
Royal Night Club, Vasa (www.royalnightclub.fi) 
 
Linus Nyholm, som även ansvarar för Pub O’Malleys liveutbud, väljer att samarbeta med 
olika föreningar och arrangörer då det gäller livemusik på Royal Night Club. Den 
viktigaste samarbetspartnern är enligt Nyholm föreningen Volume. Föreningen ordnar 6 
– 8 livekvällar i året på nattklubben. Royal Night Club står för utrymmen, försäljningen 
samt ljud- och ljusanläggningen vid behov.  
 
Bokningen av banden och marknadsföringen sköts av föreningen. En win-win situation 
enligt Nyholm. Enligt samma formel samarbetar nattklubben också med en del andra 
arrangörer som t.ex. Halloween Blues organisationen, som ordnar en två dagars 
bluesfestival på nattklubben i november. 
 
 
Sky Bar, Vasa (www.sky.fi) 
 
Nattklubben Sky i Rewell Centers nionde våning har förutom discjockeys även 
trubadurunderhållning på fredagar enligt restaurangchef Timo Tiilikka, som också 
ansvarar för restaurang Amarillos programutbud. Sky Bar ordnar sporadiskt även 
spelningar för rockband och stand-up artister. Dessa framträdanden är ofta förknippade 
med speciella helger och happenings enligt Tiilikka. 
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Stenbrytaren, Korsnäs (www.stenbrytaren.com) 
 
Stenbrytaren är en nyrenoverad restaurang mitt i Korsnäs centrum. Restaurangen drivs av 
Jenny Ekström som ordnar några dans- eller trubadurkvällar varje år. 
 
 
Strampen, Vasa (www.strampen.com) 
 
Strampen, en av Vasas mest anrika restauranger, har numera verksamhet från mitten av 
april till jul. Enligt krögaren Robert Ekman prioriterar restaurangen matgäster som vill 
äta i en lugn trivsam miljö. Trots detta spelas det en del live-musik på Strampen, mycket 
på grund av att restaurangen även fungerar som en beställningsrestaurang. Företag bokar 
ofta orkestrar till sina tillställningar och även vid bröllops- och födelsedagsfester brukar 
live-musiken ljuda. Enligt Ekman sköter företagen och privatpersonerna själva bokningen 
av musik men han hjälper givetvis till om det behövs.  
 
Strampen ordnar några live-kvällar under året. Dessa kvällar har enligt Ekman blivit en 
tradition och han syftar på 70-talsdansen som öppnar säsongen, 60-talsbandets Wantons 
spelning på hösten och Strampens krogshow i oktober. Dessutom spelar ett husband alla 
restaurangens julfester i november och december och även några trubadurspelningar på 
terrassen sommartid är ett årligt inslag enligt Ekman. 
 
 
Strand-Mölle, Korsnäs (www.strand-molle.fi) 
 
Restaurang Strand-Mölle i Molpe by har öppet året runt. Restaurangen drivs av Cecilia 
Moliis som ordnar cirka tio dans- eller terasskvällar varje år. Moliis ger förtur åt nejdens 
egna musikförmågor då det gäller spelningarna. 
 
 
Waild, Vasa (www.waild.com) 
 
En av Vasas populäraste restauranger Waild består av tre olika avdelningar. En Irish 
Trend Bar där underhållningen sköts av discjockeys och några kvällar om året av 
trubadurer, en karaoke avdelning och en dansrestaurang som erbjuder speltillfällen åt 
etablerade lokala och nationella band som spelar pop- och rockcovers. Enligt krögaren 
Timo Suomalainen anlitar man för tillfället en handfull lokala band som uppfyller kraven 
på professionalism och repertoar som passar Wailds publik. 
 
 
Waskia, Vasa (www.rantasipi.fi) 
 
Waskia, Hotell Rantasipi Tropiclandias restaurang i Vasklot, har specialiserat sig på 
danskvällar för vuxna. Enligt restaurangchef Marko Paulin ordnar restaurangen dans en 
gång i veckan under vår- och höstsäsongen. Båda språkgrupperna är enligt Paulin viktiga 
och därför spelar ett rikssvenskt eller finlandssvenskt dansband upp till dans varannan 
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helg på Waskia. Det är Stig Snickars, en veteran inom dansbandsmusiken i Vasaregionen, 
som bokar de rikssvenska och finlandssvenska banden till restaurangen. De finska 
dansbanden bokar Marko Paulin själv. 
 
 
Åminne folkpark, Malax (www.aminnefolkpark.net) 
 
Åminne folkpark, en av svenska Österbottens största dansplatser sommartid, har under de 
senaste tjugo åren satsat kraftigt på sin sommarrestaurang. I dag står sommarrestaurangen 
för över hälften av folkparkens omsättning enligt folkparkschef Terese Kumpulainen. 
Restaurangen, som är öppen från maj till september, erbjuder speltillfällen åt trubadurer 
och band även utanför danssäsongen. 
 
 
Festivaler 
 
Halloween Blues, Vasa  
 
Halloween Blues är en fyra dagar lång restaurangfestival som fokuserar på så kallad 
amerikansk roots-musik, det vill säga blues, country, rockabilly, rhythm & blues, folk 
och rock’n’roll. Festivalen arrangeras på Halloween veckoslutet i november. Festivalen 
har redan sju år på nacken och huvudansvaret för arrangemangen bärs av stadens lokala 
radiostation Radio Vasa. Festivalen erbjuder varje år speltillfällen åt några lokala band 
inom roots genren enligt promotor Mikko Peltola. Det är betydligt fler band som anmäler 
intresse att spela på festivalen än vad arrangörerna kan ta emot. Detta är enligt Peltola ett 
tecken på att roots-musiken har många utövare i regionen. Ett ytterligare bevis på detta är 
enligt Peltola det stora intresset att spela på restaurang Fondis Streetblues kvällar. 
 
 
Konstens natt, Vasa (www.vasa.fi) 
 
Årets överlägset största folkfest i Vasa kallas Konstens natt. Enligt Vasa stads 
kultursekreterare Leena Nyqvist är det ett tillfälle för Vasaborna att visa upp vad de 
skapat och gjort under året. Förra året startade ett samarbete mellan Kulturnatta i Umeå 
och Konstens natt. Afrofusionsbandet Kpanlogo Yede från Vasa besökte Umeå i maj 
förra året på Kulturnatta och i augusti gjordes ett återbesök från Umeå i form av musik 
och dansuppträdanden med goth- och metallinfluenser på Mirahuset i Vasa. 
Alla kulturformer är representerade under Konstens natt. Enligt Nyqvist ges ett 20-tal 
rockband chansen att spela på olika scener runtom Vasa. Det är betydligt fler band som 
anmäler intresse än vad arrangören, Kulturverket i Vasa, kan ta emot. Detta är enligt 
Nyqvist ett tecken på stor aktivitet på gräsrotsnivå beträffande rockmusik i Vasa. 
Konstens natt firar 20-årsjubileum år 2011. Detta uppmärksammas bland annat med en 
utställning av fotografier från tidigare Konstens natt evenemang.  
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Rocklandia, Vasa (www.rocklandia.fi) 
 
Den första Rocklandia festivalen arrangeras på nöjesparken Wasalandias område i Vasas 
Vasklot i juli. Endagsfestivalen arrangeras av Rocksam Agency. Enligt vd Sanna Bertlin 
kommer festivalen att bjuda på underhållning för hela familjen. Programmet består 
förutom musikartister- och band även av trubadurer, akrobater, dansare och stand-up 
artister. Artisterna uppträder på tre olika scener i nöjesparken. Enligt Bertlin kommer 
festivalen att bli ett återkommande evenemang i Vasas festivalutbud. Hon räknar med att 
festivalen under sitt första år skall locka 6000 besökare till Wasalandia. Detta skulle 
betyda en slutsåld festival.  
 
 
Vaasa Rockfestival (www.eiransirkus.fi) 
 
Ett företag vid namn Kymen sävel ja sirkus Oy ordnar en rockfestival i Vasa i juli 2011. 
Producenten Arde Jokinen kontaktade Vasa stad efter att han tagit del av nyheten om att 
Real Rockperry festivalen inte kommer att arrangeras i staden längre på grund av 
bristande lönsamhet. Stadsstyrelsen i Vasa beslöt enhälligt stöda festivalen med 18 000 
euro i september år 2010 och stadsfullmäktige godkände bidraget, som också innehåller 
marknadsföringstjänster, under sitt budgetmöte i december.  
 
Festivalen, som förutom musikuppträdanden innehåller även trapets-, jonglörs-, 
akrobatik- och elduppvisningar, arrangeras på samma plats som Real Rockperry 
festivalen i Vasklot. Festivalen, som är en så kallad turnerande festival, ordnas förutom i 
Vasa även i Kotka, Riihimäki, Tavastehus och Karleby i sommar.  
 
  
Virtual Factory, Vasa (www.giga.fi) 
 
Virtual Factory är en festival för elektronisk musik som ordnas av Gig@ r.y., 
teknikstuderandes ämnesförening vid Vaasan Yliopisto. Under de senaste åren har 
festivalen ordnats på Royal Night Club. Virtual Factory har under de senaste åren 
samarbetat med DanceWise, som är ett underprojekt till Youth Against Drugs, som i sin 
tur bedriver förebyggande arbete mot droger bland ungdomar. År 2011 ordnas Virtual 
Factory för femtonde gången.   
 
 
Scenteknik 
 
Audiotec Kakkori, Vasa 
 
Audiotec Kakkori Ky, som ägs av Vesa Kakkori, har under flera år importerat ljud-, ljus-
och AV-anläggningar till Finland. Han har även hyrt ut dessa anläggningar, främst i 
Österbotten. Vid större evenemang hyr bolaget in underleverantörer berättar Kakkori som 
ensam driver bolaget. Efter att Kakkori flyttade in i Rahkolas gamla fabriksbyggnad i 
Brändö, som han delar med Jan Kaikkonen, Tommi Härmä och Turbine Light & Sound, 
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har han specialiserat sig på scenkonstruktioner samt byggande av transportkofferter för 
ljud- och ljusanläggningar. Samarbetet fungerar smärtfritt mellan våra bolag, säger 
Kakkori. Framtiden är enligt honom dock osäker trots att live-evenemangen ökar. De 
största orsakerna som oroar är ett priskrig inom uthyrningsbranschen och det minskade 
utbudet på framträdanden som kräver en större utrustning i Vasaregionen. 
  
 
Jakob Still Audio Engineering, Vasa  
 
Den unga enskilda näringsidkaren Jakob Still har redan under många år jobbat som 
ljudtekniker både live och i studio. Han har även fungerat som producent vid enstaka 
inspelningar. Still äger en liten ljudanläggning tillsammans med Mats Granfors som han 
hyr ut (Se Jama Music Production, studios). 
 
 
Jan Kaikkonen, Vörå  
 
Jan Kaikkonen äger och hyr ut stadens största ljusanläggning. Kaikkonen äger också en 
så kallad backline av hög nationell kvalitet. Trots att han bor i Maxmo hyr han utrymmen 
i Rahkolas gamla fabriksbyggnad i Brändö i Vasa. Kaikkonen berömmer sina 
samarbetspartners Rocktone, Audiotec Kakkori och Turbine Light & Sound som han 
delar utrymmena med. Samarbetet mellan bolagen fungerar enligt Kaikkonen bra, 
speciellt vid större evenemang. Precis som övriga bolag inom branschen hyr även 
Kaikkonen in underleverantörer vid behov. Han har enligt egen utsago ett ”mellanår” 
2011. Kaikkonen känner sig trött efter att ha turnerat oavbrutet med ett av Finlands mest 
populära band, Lauri Tähkä & Elonkerjuu, i fyra års tid. Trots att bandet splittrades 2011 
ser Kaikkonen ljust på framtiden. Det finns även i framtiden behov på marknaden av 
kunnigt folk med bra anläggning.  
 
 
Rocktone, Vasa (www.tomminrocktone.fi) 
 
Rocktone, som ägs av Tommi Härmä Oy, äger och hyr ut stadens största PA-anläggning. 
Företaget äger också en så kallad backline av hög nationell kvalitet. Rocktone har sina 
utrymmen i Rahkolas gamla fabriksbyggnad i Brändö i Vasa och delar utrymmena i den 
gamla fabriksbyggnaden med Jan Kaikkonen, Audiotec Kakkori och Turbine Light & 
Sound. Alla fyra bolagen samarbetar, speciellt vid större evenemang. Precis som övriga 
bolag inom branschen hyr även Härmä in underleverantörer vid behov. 
 
Enligt Härmä utgör jobben i Vasaregionen 80 % av bolagets omsättning. De stora 
utmaningarna i framtiden är det priskrig som uppkommit inom branschen då de 
finländska banden inte längre gör långa turnéer. Detta i sin tur beror enligt Härmä på att 
det inte under de senaste åren har kommit fram nya band som lockar en publik på över 
500 fans. De redan etablerade större artisterna och banden har ingen lämplig lokal i Vasa 
att spela på. Vasa Arena och Botniahallen är för stora och krogarna för små enligt Härmä. 
Ett annat problem är att det under de senaste åren har dykt upp flera entreprenörer av ljud 
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och ljus som opererar på hobbybasis. Härmä syftar på personer som har ett fast jobb och 
har uthyrningen som hobby. 
 
 
Test Music Kb (www.testmusicstudio.com) 
 
Test Music Kb, som ägs av Christer Rönnholm, hyr vid efterfrågan ut en liten 
ljudanläggning (Se Test Music Övningslokaler och Test Music Studio, övningsutrymmen 
och studios). Enligt Rönnholm används utrustningen i huvudsak av honom själv de få 
gånger om året han jobbar som ljudtekniker under livespelningar.  
 
 
Turbine, Vasa (www.turbine.fi) 
 
Turbine Light & Sound Ltd., som har sina utrymmen i Rahkolas gamla fabriksbyggnad i 
Brändö i Vasa, hyr ut ljus-, ljud-, av- och discjockeyutrustning samt kravallstaket. Ägaren 
Jan-Mikael Pått är även en flitigt anlitad discjockey i staden. Han konsulterar även många 
restauranger i Vasa beträffande ljud och ljus. Enligt Pått hyr även Turbine in 
underleverantörer vid större evenemang.  
 
Turbine delar utrymmena i den gamla fabriksbyggnaden med Jan Kaikkonen, Audiotec 
Kakkori samt Rocktone (Se Audiotec Kakkori och Rocktone, scenteknik). Alla fyra bolag 
samarbetar, speciellt vid större evenemang. Enligt Pått sköter dessa fyra bolag alla större 
tillställningar i Vasaregionen om scen, ljud och ljus hyrs lokalt. 
 
Förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet inom ljud- och ljusuthyrning har enligt 
Pått försämrats under de två senaste åren. Den största orsaken är restaurangernas 
minskande utbud av live-musik samt avsaknaden av en större konsertlokal för stora 
artister och band. Vasa stad är enligt Pått en viktig samarbetspartner och livsviktig för de 
företagare inom branschen som jobbar med uthyrning på heltid. Själv är han anställd av 
Citec och har uthyrningen som ett andra jobb. 
 
 
Viihdekolmio Oy, Vasa (www.viihdekolmio.fi) 
 
Viihdekolmio hyr ut mindre ljud-, ljus- men framför allt karaokeanläggningar. Bolaget 
hyr ut även kravallstaket och tält. Viihdekolmio har en studio på Motorgatan 14 i Vasklot 
där man spelar in framför allt karaokesångare som vill dokumentera sig på cd- och dvd-
skiva. Enligt arbetsledare Janne Viianen utgör karaokeverksamheten 80 procent av 
företagets omsättning. Viihdekolmio planerar att i framtiden även starta upp en lokal 
artistförmedlingen. Viianen är den enda heltidsanställda personen på Viihdekolmio. 
Precis som övriga bolag i branschen har Viihdekolmio underleverantörer som sköter 
karaokekvällarna. De är åtta till antalet. 
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Produktionsbolag 
 
Belliart, (www.belliart.fi) 
 
Belliart är en musikagentur som sköter om bokningar av artister, konsertarrangemang, 
turnéer, managementuppdrag och konsultationer. Företaget drivs av Isabella Häger-
Björkgren. Belliart startade år 2008 och arbetsfältet sträcker sig även utanför 
Vasaregionen i Finland och också till ett flertal länder. Artisterna som företaget bokar är 
solister och band inom pop, rock och gospel. Inom gospelbranschen finns det endast två 
andra liknande företag i Finland och ca 10-15 agenturer inom Europa. Samarbetspartners 
är bland annat festivaler, företag, skivbolag, tv- och radiostationer, kyrkor och krogar.  
 
 
Rocksam Agency, Vasa (www.rocklandia.fi) 
 
Evenemangsbolaget Rocksam Agency grundades år 2010 av Sanna Bertlins Libra 
Development Ab. Bolaget uppkom i samband med planeringen av festivalen Rocklandia, 
som kommer att äga rum i Vasklot sommaren 2011. Rocksam Agency, som har sitt 
kontor i Sundom i Vasa, representerar en handfull artister men förmedlar spelningar 
också åt andra artister, trubadurer, underhållare, stand-up artister och band.  
 
 
SSG management Ltd., Vasa (www.ssg.fi) 
 
Produktionsbolaget och artistförmedlingen SSG grundades år 1989 av Thomas Ståhl. 
Bolaget har kontor i Vasa, Tammerfors och Stockholm. SSG Management representerar 
cirka 30 artister och band, av vilka de flesta spelar metallmusik. Av dessa artister och 
band är cirka fem från Vasaregionen. Dessutom förmedlar bolaget spelningar även åt 
andra artister, trubadurer, discjockeys, stand-up artister och band. Ståhl anser att live-
scenen mår bra i Vasaregionen. Allt fler evenemang ordnas, mycket beroende på 
företagen i nejden som ordnar t.ex. olika kick-offs och fester. Det enda som egentligen 
saknas enligt Ståhl är en fungerande rockklubb som skulle rymma runt 500 personer. År 
2005 grundade bolaget ett förlag, SSG Publishing Ltd (Se SSG Publishing Ltd, förlag).    
 
 
Artisternas och bandens egna bolag 
 
 
Studios 
 
A.I.M. Studio, Korsnäs (www.aimstudio.fi) 
 
A.I.M. studios i Korsnäs grundades 1984 av Kjell Lolax och har sedan dess utvecklats till 
en studio med tyngdpunkt på cd- produktioner, restaurering och digitalisering av 
ljudarkiv samt cd-r och dvd kopiering. Inspelningsteknikern Lolax fungerar även som 
producent, låtskrivare, arrangör och musiker vid behov. Han har gjort flera inspelningar 
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med Charles Plogman och Charlies som har haft stora framgångar på den finska 
marknaden. Trots detta anses Lolax vara Österbottens specialist på det rikssvenska 
dansbandssoundet. Enligt Lolax varierar priset på cd-produktionerna mycket och därför 
”skräddarsyr” AIM Studio alltid ett lämpligt paketpris för varje band och artist. 
 
 
Biotech Audio Solutions, Vasa 
 
Biotech Audio Solutions är belägen i Rockwerstas huset i Klemetsö (Se Rockwerstas, 
övningsutrymmen). Studion ägs av Sami Koivisto som har drivit studion i många år och 
spelat in främst metallband. Fortfarande utgör metallbanden Koivistos viktigaste 
målgrupp. Enligt honom spelat många av banden numera in sin musik hemma eller i egna 
studios medan Koivisto gör den slutliga mixningen. Koivisto är ljudtekniker åt 
metallbandet Amorphis som turnerar över hela världen. Studion har han mera som en 
seriös hobby eftersom han tillbringar den största delen av året på turnéer med bandet. 
 
 
Jama Music Production, Vasa  
 
Oy Jama Music Production Ab grundades av Janne Hyöty och Mats Granfors i slutet av 
2008. Bolaget driver en professionell inspelningsstudio i Vasklot och har gjort 
inspelningar som har haft stora framgångar i den finska uttagningen till Eurovision Song 
Contest. Studion fungerar även som en låtskrivarstudio i och med att både Hyöty och 
Granfors är delägare i förlaget Sugarhouse Publishing. De båda ägarna fungerar även vid 
behov som producenter, låtskrivare, arrangörer och musiker. Dagshyran för studion är 
250 euro + moms. 
 
 
Lunapark, Vasa 
 
Lunapark Productions oy, som ägs av Joona Hokkanen och Teemu Hiippala, bygger 
under vintern 2011 en 144 m2 stor studio i Rahkolas gamla fabriksutrymme i Brändö. 
Studion kommer att bestå av två inspelningsutrymmen samt ett kontrollrum berättar 
Hokkanen. Studion, som öppnas till sommaren 2011, skall koncentrera sig på artister och 
band som vill göra inspelningar på gammalmodigt sätt, det vill säga spela samtidigt i 
studion. De stora inspelningsutrymmen ger enligt Hokkanen bra möjligheter att fånga 
stundens magi som han uttrycker saken. Då studion i Brändö öppnar stängs Hokkanens 
gamla studio som han drivit sedan år 2005, Tarkus Records, på Handelsesplanaden.  
 
 
Midas, Korsholm (www.midasproductions.fi) 
 
Midas Studio, i Replot, Korsholm, är Vasaregionens mest påkostade inspelningsstudio. 
Studion lanserades i slutet av år 2010 av bröderna Anders och Björn Höglunds bolag 
Midas Productions Ltd. Ab. Studion är ritad av den välrenommerade svenska 
studiodesignern Ingemar Ohlsson och studion är en så kallad ”hybrid studio” som 
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kombinerar den klassiska analoga tekniken med den nyare digitala inspelningstekniken. 
Studion består av två inspelningsutrymmen, ett kontrollrum samt en lounge där 
musikerna kan slappna av mellan inspelningarna. Dagshyran för studion är 350 euro + 
moms. Denna hyra är enligt Höglund ett öppningserbjudande. 
 
Ben Bergman och Marcus Granfors driver ett produktionsbolag i övre våningen av Midas 
Studios i Replot. Killarna bildade bolaget Unit 65 år 2010 med syfte att helhetsmässigt 
hjälpa unga band med såväl musikproduktion, image som media. Bergman och Granfors 
har som mål att höja kompetensen hos nejdens musikutövare av rytmmusik. I dagens 
benhårda konkurrens är det enda sättet att ta sig framåt, konstaterar Bergman. 
 
 
Nordic Audio Labs, Korsholm  
 
Martin Kantola, som sedan början av 90-talet har spelat in musik, byggde sin Nordic 
Audio Labs studio i Karperö år 1995. Då studion stod färdig var den en av Finlands 
modernaste och största inspelningsstudios. Under de senaste åren har Kantola gjort allt 
färre inspelningar i sin studio. Detta beror enligt honom på två saker; dels har artister och 
musiker börjat spela in i egna studios och dels har Kantola prioriterat arbetet med 
utvecklandet av nya mikrofoner. Enligt Kantola spelar många artister och band numera in 
så gott som alla så kallade pre-produktioner och även många slutliga instrument- och 
sångpålägg hemma, vilket har lett till att han numera för det mesta gör mastringar av 
färdigt inspelat material i sin studio. Kantola trivs med situationen. Nu kan jag spela in 
sådant som verkligen intresserar mig själv, säger Kantola som hellre räknar ut ett 
projektpris än jobbar med dags- eller timtaxa. 
 
Han har redan i över tio års tid utvecklat och byggt egna högklassiga mikrofoner som 
tagits väl emot världen över av proffs som t.ex. Bruce Swedien som spelat in bland annat 
Michael Jackson. Kantola har ett brinnande intresse för ljud och mikrofoner och är främst 
känd för modellerna NU 47 och Black Pearl. Som bäst förhandlar han med ett företag i 
USA som möjligen i framtiden kommer att sälja mikrofonerna världen över. Kantola 
undersöker också möjligheten att få i gång en serietillverkning av sina mikrofoner.  
 
 
Test Music Studio, Vasa (www.testmusicstudio.com) 
 
Test Music Studio grundades i början av 1990 av Christer Rönnholms Test Music Kb och 
har utvecklats från en demostudio till en studio som idag också gör mera avancerade cd-
produktioner. Inspelningsteknikern Rönnholm fungerar även som producent, låtskrivare, 
arrangör och musiker vid behov. Studion debiterar 30 euro i timmen + moms. Även Test 
Music Studio har ett nära samarbete med förlaget Sugarhouse Publishing i och med att 
Rönnholm är en av delägarna i förlaget. Test Music Kb har även 10 övningsutrymmen på 
adressen Vörågatan 8 i Vasa. 
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Musikernas egna studios 
 
Skolornas studios 
 
Församlingarnas studios 
 
 
Förlag 
 
SSG Publishing Ltd. (www.ssg.com) 
 
Förlaget SSG Publishing, som har fungerat sedan år 2005, har kontrakt med 15 
låtskrivare. Enligt ägaren Thomas Ståhl är två av dessa, Jens Smedman och gruppen 
Gakko 3, lokala. Av dessa två skriver Smedman låtar även åt andra artister medan Gakko 
3 använder allt material själv. Förutom de 15 kontrakterade låtskrivarna äger SSG 
förlagsrättigheterna till cirka femtio låtar av olika låtskrivare. Ståhl berättar att en av 
SSG:s anställda vid bolagets Stockholms kontor arbetar halvtid med att få olika aktörer 
inom musikbranschen att använda förlagets låtar på skivor, dataspel och filmer. 
 
 
Sugar House Publishing, Vasa (www.sugarhouse.fi) 
 
Musikförlaget Sugar House Publishing är ett öppet bolag som ägs av Ann Slangar, Mats 
Granfors, Janne Hyöty, Pia Slangar och Christer Rönnholm i lika stora delar. Bolaget 
samarbetar med låtskrivare, producenter, musikbolag och förlag. Enligt verkställande 
direktör Ann Slangar jobbar Sugar House Publishing mera utomlands än i Finland. För 
tillfället jobbar förlaget mycket på den Japanska marknaden där man försöker få bolagets 
låtar placerade. Sugar House Publishing är ganska bred då det gäller musikstilar. Punk- 
och heavylåtar lyser med sin frånvaro i katalogen eftersom vi inte behärskar de stilarna, 
konstaterar Slangar. 
 
Bolaget har kontrakt med tio låtskrivare av vilka de flesta är lokala. Förlagets låtskrivare 
har haft många låtar med i den finska uttagningen til Eurovision Song Contest. Under de 
fem senaste åren har Sugar House Publishing haft tre andra placeringar, en tredje 
placering och två fjärde placeringar. Vi har cirka 250 låtar i katalogen av vilka 150 är 
utgivna, säger Slangar. Förlaget har under de senaste åren ordnat låtskrivarläger i 
Finland, Sverige, Danmark, Österrike och Japan. På dessa läger träffar förlagets 
låtskrivare från andra förlag och skriver låtar gemensamt. Denna co-writing är framtidens 
melodi, säger Slangar som tror på samarbete. 
 
 
Meir Music, Vasa (www.meirmusic.net)     
 
Meir Music är ett musikförlag inom schlager och dansmusik. Förlaget ägs av Charles 
Plogman som också är förlagets mest berömda låtskrivare. De viktigaste kunderna för 
Meir Music är andra förlag och producenter. Vi har cirka 250 låtar i katalogen av vilka 
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över 200 är utgivna, säger Plogman. Förlaget jobbar aktivt med att få de outgivna låtarna 
placerade. Förlagets nya outgivna demolåtar på cd kan t.ex. beställas gratis via e-post.  
 
 
Stödinstrument  
 
Som bakgrund för musikbranschen i Österbotten kan nämnas att musiker och 
produktionsbolag i regionen under årtionden byggt upp verksamhet utan större 
utomstående stöd från finansiärer eller branschorganisationer. Musikbranschen har 
tidigare i huvudsak bestått av dansband och diverse rockband, som spelat oftast 
coverlåtar endast som bisyssla på sidan av annat jobb. 
 
Behovet av olika stödinstrument har dock markant ökat under senare år i takt med att 
regionala musikproducenter vunnit terräng på nationell nivå och småningom även 
hörsammats internationellt, närmast då i låtskrivarsammanhang. För att uppnå en erkänd 
internationell nivå inom musikproduktion krävs dock en långsiktig satsning, enligt 
pyramidmodellen som nämnts tidigare, men i omvänd ordning. Den lilla spetsen av 
professionella produktionsbolag, förlag och kompositörer, som befinner sig i spetsen av 
den regionala musikpyramiden, behöver lättillgängliga finansieringsinstrument och andra 
direkta stödformer.   
 
Stödinstrument som funnits tillgängliga (Se listan nedan) har oftast haft en teknisk 
uppbyggnad som varit svåråtkomliga för små mikroförtagare inom musikbranschen. 
Detta beror på att innehållsproducenter behöver direkta stödinstrument för uppbyggnaden 
av sin innehållsproduktion där immateriella upphovsrättigheter (IP-Rättigheter) står både 
som ända eventuella säkerheten mot finansiärer, samt som själva slutprodukten i form av 
låtar och andra musikaliska verk. Hit hör även användningsrätten av en artists namn 
(=brand) t.ex. i reklamsyfte. (text skriven av Lasse Norrgård) 
 
 
Nya samarbetsformer (text skriven av Lasse Norrgård) 
 
Under senaste året har det även byggts upp ett nytt musikformat i Vasaregionen där den 
sen tidigare fungerande AV- produktionsplattformen förenats på ett nytt och kreativt sätt 
med musikscenen i regionen. The Mill Sessions (TMS), som utvecklats och producerats 
av Mediacity, ger musikindustrin möjlighet att aktivt samverka i tv-produktionen genom 
live-videos och intervjuer som filmas för tv-formatet TMS. Tv-programmen används av 
skivbolagen som marknadsföringsverktyg då en ny artist lanseras eller då redan 
etablerade artister/band släpper ut nytt material. Skivbolagen verkar som 
samarbetspartners till TMS och har då större intresse att maximera användningsgraden av 
materialet som producerats till tv-programmet.  
 
Den lokala musikscenen har haft möjlighet att få synlighet och visa upp det högklassiga 
musikkunnande som finns inom musikstudios, studiomusiker och musikproducenter i 
Vasaregionen och Österbotten. Särskilt samarbetet med Midas Studios, som ansvarat för 
inspelningen av live- audiospåren, har resulterat i många högklassiga live- inspelningar. 
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Detta nya produktionssätt där AV- och musikscenen samverkar och producerar 
högkvalitativ musikunderhållning för alla digitala distributionsplattformar har väckt stort 
intresse både på nationell och internationell nivå. Våren 2011 producerades sju TMS 
program och sex nya program kommer att produceras. Av artister som medverkat under 
våren kan nämnas bl.a. Paradise Oskar, Lovex och Leavings-Orkesteri. Den regionala 
musikscenen har representerats av Westminster Abbey som var det första bandet som 
spelades in som pilotprojekt under hösten 2010 tillsammans med Laura Närhi. Även 
yrkesmusiker från Vasaregionen har medverkat i TMS inspelningar tillsammans med 
Paradise Oskar och Leavings-Orkesteri. TMS har fått utvecklingsstöd för framtagandet 
av formatet av Svenska Kulturfonden. 
 
 
Jalostamo (text skriven av Lasse Norrgård) 
 
Jalostamo är en riksomfattande rådgivningstjänst som betjänar kreativa branscher 
oavhängigt och opartiskt.  Det centrala målet för den riksomfattande Jalostamo -
verksamheten är att hjälpa företag, företagare och personer som tänker bli företagare 
inom de kreativa branscherna att bedriva mera lönsam affärsverksamhet. 
 
Jalostamo-klinikdagar ordnas runtom i Finland i samarbete med regionala företagstjänster 
(t.ex. nyföretagarcentraler, utvecklingsbolag och -projekt, TE-byråer). Kunden kan boka 
ett en timmes möte med en Jalostamo-expert som är insatt i verksamheten inom kreativa 
branscher. Diskussionen är konfidentiell och syftet med den är att genom frågor och 
samtal kartlägga kundens situation och behov samt bedöma företagets affärsidé och 
marknadsduglighet. Under diskussionerna kartlägger man företagets 
utvecklingsutmaningar, såsom finansiering, produktutveckling, nätverk, internationellt 
samarbete, utvecklande av affärsidén, avtalsjuridik eller upphovsrätter samt beslutar 
vilken typ av utvecklingsarbete som behövs i fortsättningen. Besöket på Jalostamo-
kliniken är avgiftsfritt för kunden. Information om kommande Jalostamo-kliniker finns i 
evenemangskalendern på sidan www.luotu.fi  
 
Vid Jalostamo-rådgivningen (längd 1 dag) fokuserar man på kundens affärsverksamhet 
och utvecklande av den genom att på ett opartiskt sätt lyfta fram aspekter och 
utvecklingsidéer. Jalostamo-experten hjälper kunden genom att till exempel förtydliga 
affärsidén, organisera verksamheten, utvidga nätverken eller utveckla kundens 
affärsverksamhet i allmänhet. Jalostamo-rådgivningen förutsätter i huvudsak ett besök på 
kliniken. Innan man ansöker om Jalostamo- rådgivning ska man vara i kontakt med 
tjänstens koordinator eller regionens närings- trafik- och miljöcentral. Jalostamo-
rådgivningen är avgiftsbelagd. 
 
Jalostamo-tjänsten genomförs av Jalostamo-experter, som jobbar för utvecklande av 
affärsverksamheten inom kreativa branscher och är konkurrensutsatta av arbets- och 
näringsministeriet. Ytterligare information om Jalostamo-experter hittar du i 
asiantuntijahaku.fi -tjänsten med sökordet Jalostamo. 
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Jalostamo verksamheten i Vasa regionen koordineras av Diges rf i samarbete med 
Mediacity / Lasse Norrgård  
 
 
MUSEX (Källa: www.musex.fi) 
 
Enligt MUSEXs (Music Export Finland) hemsida är organisationen en exportfrämjande 
nationell aktör som genom olika internationaliseringsprojekt, t.ex. mässresor till MIDEM, 
POPKOMM,WOMEX och koordinerar den internationella delen till årliga Music & 
Media summit i Tammerfors.  MUSEX samarbetar även inom Jalostamo och hjälper 
inom ett brett område inom musikbusiness.  MUSEX jalostamo-specialister: Pauliina 
Ahokas, Sami Häikiö, Tuomo Tähtinen fungerar som MUSEXs Jalostamo specialister.  
 
 
ESEK (Källa: www.esek.fi) 
 
ESEK, d.v.s. Centralen för främjandet av utövande finsk tonkonst, är enligt dess hemsida 
en separat enhet som verkar vid Gramex. Dess uppgift är att med hjälp av olika 
stödåtgärder främja inhemsk utövande tonkonst.  
 
Verksamheten finansieras huvudsakligen med privata upphovsrättsmedel, ersättningar för 
framföranden av utländska ljudupptagningar och kasettavgiftsmedel. Till 
verksamhetskretsen hör alla musikstilar och p.g.a. finansieringsgrunden ligger 
tyngdpunkten på professionell verksamhet. 
 
 ESEK:s syfte är att:  
 stödja produktionen av ljudupptagningar 
 stödja marknadsförings- och export   
 stödja olika tillställningar med levande musik 
 stödja arbete inom utövande tonkonst   
 stödja produktionen av audiovisuella musikprogram tillsammans med LUSES      

(Centralen för främjande av skapande tonkonst) 
 stödja påbyggnads- och kompletterande utbildning som anknyter till området 

 
 
 
LUSES (Källa: www.luses.fi) 
 
Enligt Stiftelsen för Främjande av Skapande Tonkonst (LUSES) hemsida grundades 
verksamheten år 1970. Dess uppgift är att främja och understöda den skapande inhemska 
tonkonsten. Med skapande inhemsk tonkonst avses kompositioner vilkas kompositörer är 
finländare. Under åren 1971-1994 upprätthöll LUSES Informationscentralen för Finlands 
musik (FIMIC), tills FIMIC år 1995 införlivades med Finlands Tonsättares 
Internationella Upphovsrättsbyrå Teosto rf. Från början av 2010 administrerar 
Informationscentralen för Finlands music Fimic rf LUSES. LUSES koncentrerar sig i 
första hand på utdelning av stipendier.   
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Stiftelsen äger och förvaltar förlagsrätten till en del musikaliska verk (bl.a. Aarre 
Merikantos opera "Juha" och Aulis Sallinens opera "Ryttaren"). Dessutom har LUSES 
(oftast genom ett testamente), fått ta emot upphovsrätten till ett flertal verk.  
 
Stiftelsen för Främjande av Skapande Tonkonst har en styrelse bestående av sju 
medlemmar med suppleanter. Två medlemmar respektive suppleanter väljs av Teosto, en 
respektive suppleant av Finlands Tonsättare rf, en av Finlands Populärauktorer Elvis rf 
och en av Finska Musikförläggareföreningen rf. Dessutom bör en av 
styrelsemedlemmarna respektive suppleant representera utövande tonkonst. Dessa två 
utses av ESEK - Centralen för främjande av (finsk) utövande tonkonst. I styrelsen sitter 
även ordföranden för Statens tonkonstkommission, samt hans suppleant. 
 
 
ELY-centralen (Text skriven av: André Österholm) 
 
ELY-centralens stödformer kan summeras enligt följande:  
Investeringsstöd (20 % Vasa) 

 Samma förutsättningar som andra företagare (anläggningstillgångar som leasing 
eller eget inköp) 

 
Utvecklingsstöd (50 %) 

 Produkt-, koncept och tjänsteutveckling 
 Utveckling av produktionsprocesser 
 Affärsverksamhetsmässiga utvecklingsprojekt 

o Kvalitetsutveckling 
o Strategiutveckling för hela företaget / förnyande av understrategier 
o Utveckling av marknadsförings- och försäljningsprocesser 
o internationalisering och etableringar utomlands 

 
Inga stöd till företagets ordinära verksamhet, som i musikbranschen i grova drag är: 
 
Festivaler: planering, administration, marknadsföring och försäljning och anordnande av 
festivaler 
 
Scenteknik: planering, administration, marknadsföring och försäljning och anordnande av 
scentekniktjänster 
 
Produktionsbolag: planering, administration, marknadsföring och försäljning samt 
anordnande av evenemang och uppträdanden 
 
Studios: planering, administration, marknadsföring och försäljning samt produktion av  
inspelningstjänster 
 
Musikförlag: planering, administration, marknadsföring och försäljning samt 
införskaffande av låt- och artisträttigheter 
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I kommande projekt kunde detta vara en del av verksamheten att strukturera upp 
finansierbara projekt för musikföretagarna. 
 
Alla företagscase behandlas som enskilda fall så det lönar sig alltid att kontakta ELY-
centralen för råd förrän man startar sitt utvecklingsprojekt. A och O är att ansökan inlämnas 
FÖRE första kostnaden uppstår i utvecklingsprojektet. 
 
 
Andra stödinstrument 
 
TEKES http://www.ely-keskus.fi/swe/Ely_centralerna/Osterbotten/Sidor/default.aspx 
 
VASEK, Vasaregionens Utveckling Ab www.vasek.fi 
 
 
Media 
 
Tidningar 
 
Pohjalainen, Vasa 
VBL, Vasa 
Vaasan Ikkuna, Vasa 
Mega-sanomat, Vasa 
City-lehti, Vasa 
Kyrönmaa-lehti, Laihia 
Pohjankyrö-lehti, Storkyrö 
   
Radio  
 
Pohjanmaan Radio  
Radio Vega Österbotten 
Radio Extrem 
Radio Vaasa 
 
TV 
 
Yle Vaasa 
 
Internetmedia 
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3. SWOT ANALYSER 

 

SWOT analys, gräsrotsnivån 

 
Styrkor:  
 
Stort intresse för rytmmusik bland regionens invånare både då det gäller att lyssna och 
spela 
  
Bra möjligheter till undervisning  
 
Bra tillgång på kompetenta lärare 
 
Bra utbud av undervisningsvideon, noter och tabulaturer samt andra tips på Internet 
 
Bra utbud av högklassiga instrument 
 
Bra tillgång till studios relativt billigt 
 
Svagheter: 
 
Brist på resurser som t.ex. kompetens och pengar 
 
Dåligt utbud av övningsutrymmen 
 
Minimalt utbud av speltillfällen för publik 
 
Dåliga möjligheter att se sina förebilder spela live om man är under 18 år 
 
Brist på mentorer 
 
Möjligheter 
 
Möjligheterna på Internet, t.ex. hemsidor, Facebook, MySpace och YouTube 
 
Tävlingar, t.ex. Idol och Talent 
 
Möjligheter till ekonomiska bidrag av föräldrar, samhälle, fonder och stiftelser  
 
 
Hotbilder 
 
Konkurrerande utbud av andra hobbyn, t.ex. dataspel 
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Allt större krav inom alla områden, av t.ex. publik, branschen och inte minst 
gräsrotsmusikerna själva 
 
 
En kreativ och kritisk massa som har musik som hobby är oerhört viktig om man vill 
bygga upp en lokal musikscen. Den så kallade gräsrotsnivåns välmående och 
kompetensnivå borde alltså höjas med alla tänkbara åtgärder. SWOT analysen ovan pekar 
på många styrkor och möjligheterna på vårt område men tyvärr är också svagheterna och 
hotbilderna stora.  
 
Möjligheterna till undervisning och självinlärning är enligt många musicerande 
ungdomar i Rokkikoulu, Smedsby-Böle musikskola, Werstas, Övningsskolan och Kuula-
institutet goda i vår region. Även lärarna själva och de övriga aktörerna inom musiklivet 
är nöjda med utbudet och nivån på undervisningen. Tillgången på bra instrument är också 
relativt bra. Många föräldrar är villiga att satsa på bra instrument, speciellt som 
instrumenten gått ner i pris under de senaste tio åren. De ungdomar som inte får 
ekonomisk hjälp hemifrån har i många fall möjlighet att spela på skolornas instrument. 
Lite längre hunna utövare av rytmmusik har också goda möjligheter att på området 
numera dokumentera sin musik relativt billigt.  
 
Det största problemet på gräsrotsnivån är bristen på övningsutrymmen. Situationen är 
bättre på mindre orter och landsbygden där privata garage, ungdomsgårdar och övergivna 
lokaler erbjuder en hemvist för unga högljudda band. I de större städerna i vår region, 
speciellt Vasa, är situationen däremot en annan. Problemet dyker upp i många intervjuer 
som gjorts för denna kartläggning. Marko Perälä, ordförande för föreningen Volume, 
säger att utrymmen nog finns att hyra om man kan betala en marknadshyra. De flesta 
banden, speciellt de unga, har dock inga sådana ekonomiska möjligheter enligt Perälä 
som ständigt får förfrågningar om billiga övningsutrymmen. 
 
Ett annat stort problem för unga band är det minimala utbudet av spelningar. Spelar man 
så kallade covers, det vill säga låtar som andra artister och band gjort kända, kan man 
med bra kontakter och tur få en spelning på någon av pubarna eller restaurangerna i 
regionen. De band som spelar egen och i bästa fall innovativ nydanande musik har det 
ännu svårare. De enda tillfällen till spelningar inför publik för dessa band är olika 
mönstringar som t.ex. Konstens natt i Vasa samt tävlingar. Dessa mönstringar och 
tävlingar är dock få till antalet. Vasa stads planer på att bygga en ny rockklubb i 
Klemetsö torde underlätta möjligheterna till spelningar för dessa band och många andra 
band. 
 
Många musicerande ungdomar vill gärna se andra band och framför allt band som 
fungerar som förebilder uppträda live. Möjligheterna till detta är mycket begränsade. En 
av Rokkikoulus forna elever, Joonas Blomqvist, utrycker saken så här; Alla bra band som 
betydde något för mig i min ungdom uppträdde alltid på klubbar eller restauranger med 
18 års åldersgräns. Internet var mitt surrogat och min räddning. Den nya rockklubben i 
Vasa som är under planering kan i bästa fall förbättra situationen. 
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SWOT analys, semiproffs 
 
Styrkor:  
 
Bra möjligheter till höjandet av kompetensnivån konstnärligt  
 
Bra utbud av högklassiga instrument 
 
Bra studios 
 
Svagheter: 
 
Brist på resurser som t.ex. kompetens och pengar 
 
Dåligt utbud av speltillfällen för publik 
 
Bristen på musikproducenter 
 
Dålig kännedom om branschen, nätverk och media 
 
Brist på attityd, disciplin och tålamod  
 
Dåligt utbud av övningsutrymmen 
 
Brist på mentorer 
 
 
Möjligheter 
 
Möjligheterna på Internet, t.ex. hemsidor, Facebook, MySpace och YouTube 
 
Jalostamo, investerare, sponsorer, fonder och stiftelser  
 
Tävlingar, t.ex. Idol och Talent 
 
Relativt många aktörer inom musikbranschen samt relaterade branscher, t.ex. Mediacity 
 
Stark lokal AV-sektor 
 
Hotbilder 
 
Allt tuffare konkurrens av andra artister och band 
 
Den etablerade musikbranschens minskade intresse för nydanade artister och band 
 
Allt större krav av publiken och musikbranschen 
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I vår region finns det många personer som drömmer om att livnära sig på musik, speciellt 
som utövande musiker, låtskrivare och musikproducent. För att drömmen skall slå in 
krävs förutom begåvning även attityd, disciplin och tålamod. En grundförutsättning är 
också förmågan att kunna samarbeta och bilda nätverk. En stor fördel är också om man 
vet hur musikbranschen fungerar. Kraven på musiker, låtskrivare och musikproducenter 
blir allt större mycket beroende på den allt tuffare konkurrensen. I och med att de 
etablerade musikbolagen är mitt inne i en omvandlingsprocess och visar allt mindre 
intresse för nya artister och band måste man hitta nya vägar om man vill förverkliga 
drömmen. 
 
Många av problemen på semiproffsstadiet är de samma som på gräsrotsstadiet. Utbudet 
av spelningar är dåligt om man spelar egen och i bästa fall innovativ nydanande musik. 
De band och artister som gör coverlåtar har det aningen lättare att få spelningar. Vill man 
ha en skälig ersättning för spelandet stöter man ofta på patrull. Utbudet är stort och ett 
priskrig härskar. Många artister och band som spelar på hobbybasis spelar gratis eller till 
och med betalar för att få spela i form av resekostnader och hyra av ljud och ljus. I en 
sådan konkurrenssituation måste semiproffsen kunna övertyga först publiken och sedan 
arrangören om sin kvalitet som liveartist eller som liveband. Bristen på övningsutrymmen 
vållar problem även på semiproffsstadiet.   
 
För att kunna livnära sig på musik krävs det vanligtvis mera än bara en bra låt, en bra röst 
och en intresseväckande image. En bra dokumentation av ens kunnande i form av en 
högklassig fil eller cd-skiva är enligt många intervjuade en självklarhet men om man vill 
lyckas bör man även vara bra live. Förutsättningarna för att kunna göra en högklassig 
dokumentation av låtar är goda i vår region. Många Österbottens studios håller bra 
nationell klass. Några är även internationellt sett väldigt välrustade beträffande 
inspelningsrum och teknik. Färdigheterna beträffande liveuppträdanden finslipas givetvis 
bäst på spelningar men den utvecklade AV-sektorn kan säkert vara till hjälp genom t.ex. 
videoupptagningar och analyser. 
 
Möjligheterna som Internet erbjuder borde också utnyttjas fullskaligt. Mikko Kananoja, 
sångare och gitarrist i Vasabandet The Duke, säger att Internet är livsviktigt för bandet. 
All kommunikation med fansen sker enligt Kananoja på nätet. Vi förstärker the Dukes 
brand, berättar om våra kommande spelningar, säljer skivor och bloggar på vår hemsida, 
Facebook, MySpace och YouTube. Internet är dessutom den överlägset billigaste 
marknadsföringskanalen av alla, säger Kananoja. 
 
I denna kartläggning har många efterlyst behovet av duktiga musikproducenter. Mänskor 
som har kontakter med låtskrivare, artister, musiker, ljudtekniker och andra entreprenörer 
inom branschen. Musikproducenten borde även enligt många vara åtminstone lite insatt i 
ekonomi och juridik. De artister och band som röner större framgång har vanligtvis 
förutom en musikproducent också sakkunniga experter som förstår sig på 
företagsekonomi, marknadsföring och juridik bakom sig.   
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SWOT analys, proffs 
 
Styrkor:  
 
Bra möjligheter till bildandet av nätverk 
 
Företagens ökade intresse för köp av musiktjänster 
 
Stark undervisnings- och kultursektor, t.ex. musikskolor och teatrar 
 
Bra studios 
 
Svagheter: 
 
Minskande utbud av speltillfällen för publik 
 
Obefintligt utbud av riskfinansiering 
 
Bristen på musikproducenter och management 
 
Otillräcklig kännedom om branschen, nätverk och media 
 
Brist på resurser som t.ex. kompetens och pengar 
 
Långt avstånd till etablerade musikaktörer, t.ex. musikbolag 
 
Bristande samarbetsförmåga 
 
Möjligheter 
 
Möjligheterna på Internet, t.ex. hemsidor, Facebook, My Space och YouTube 
 
Mecenater, investerare, sponsorer, fonder och stiftelser  
 
Jalostamo och andra projekt som rätt använt höjer kompetensnivån 
 
Relativt många aktörer inom musikbranschen samt relaterade branscher, t.ex. Mediacity 
 
Stark AV-sektor 
 
Hotbilder 
 
Allt tuffare konkurrens av andra artister och band 
 
Allt större krav av publiken 
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En ytlig analys visar att musikbranschen i regionen bygger på några få nyckelpersoner. 
Dessa personer har i regel varit duktiga på att bilda nätverk. De har med hjälp av dessa 
nätverk kunnat öka sina färdigheter så att musiken för dem blivit en fulltidssysselsättning. 
Gemensamt för dessa personer är att de behärskar många områden inom den väldigt 
konkurrensutsatta musikbranschen. Låtskrivaren och artisten Charles Plogman 
kombinerar t.ex. på framgångsrikt sätt livespelningar, studiojobb och förlagsverksamhet. 
En annan duktig låtskrivare Patrick Linman kombinerar liveinspelningar med 
managementuppgifter. Vesa Jokinen och de andra grabbarna i punkbandet Klamydia 
driver ett skivbolag trots att killarna spelar över hundra spelningar i året. Alla nämnda 
artister förstår sig även på företagsekonomi och marknadsföring. 
 
För yrkesmusiker i regionen är den vanligaste kombinationen lärarjobb, teaterjobb, 
livespelningar och skivinspelningar. Lärarjobben tryggar en någorlunda månatlig inkomst 
men den räcker inte i de flesta fall till att försörja musikerna. Undantaget är de musiker 
som besitter en tjänst på en musikskola. Även dessa lärare spelar dock i regel även live. 
En av nejdens duktigaste trumslagare, Patrick Lax som undervisar i Musikhuset i 
Jakobstad, utrycker sig så här; Personligen är det viktigt för mig att ha en aktiv kontakt 
till arbetsfältet utanför skolans väggar. Dels uppdaterar jag mig i vad som krävs av 
framtidens trumslagare och slagverkare och dessutom råkar jag tycka om det. 
 
Många lokal entreprenörer i musikbranschen betonar företagens betydelse. Fredrik Furu, 
en av få Österbottniska artister som sjunger på sitt modersmål, berättar att han jobbar 
mycket med att sy ihop musikkoncept som intresserar företag. Gage från kick-offs, 
jubileum och lanseringstillfällen har under de senaste åren utgjort en betydande del av 
Furus inkomster. Furu är också en av de få artister i nejden som har visat sig behärska 
relationerna till media. Han figurerar flitigt i tidningar, han dyker upp på många nätsidor, 
han uppträder med jämna mellanrum i tv och hans låtar spelas på de radiostationer som 
spelar svenskspråkig musik. Han har som mål att bredda marknaden och eftersom han 
sjunger på svenska är vårt västra grannland det givna alternativet. Han önskar att olika 
stödorganisationer, fonder och stiftelser kunde hjälpa honom att nå de uppsatta målen. 
Han upplever att det är svårt att hitta lämpliga stödformer för verksamheten. 
 
Det stora problemet bland de lokala företagen inom musikbranschen är på ett eller annat 
sätt relaterat till marknadsföring. Detta gäller alla verksamhetsområden. Ingen skillnad 
om det är frågan om låtskrivare, förläggare, studios, produktionsbolag, uthyrning, artister, 
instrumentbyggare, undervisning eller musikbolag, alla upplever att de behöver hjälp med 
marknadsföring. Ett steg framåt är Jalostamo-sparringen som kommit i gång under de 
senaste åren. Tjänsten, som produceras av Diges r.y. och Närings-, Trafik- och 
Miljöcentralen i Österbotten, har som mål att genom rådgivning och sparring hjälpa 
företag och entreprenörer inom de kreativa branscherna att förbättra sin affärsverksamhet 
och göra den mera lönsam.  
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4. FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

 
Introduktion 
 
Det kreativa musiklivet i vår region är på uppgång vilket syns i Österbottniska 
musikmakares framträdande roll i olika publika sammanhang som t.ex. Finlands uttagning 
till Eurovision Song Contest, populära tv-program och skivframgångar. Vi besitter 
kunnande inom många delområden. Vi har duktiga låtskrivare, studioproducenter och 
musiker i området. Vi har ett kunnande inom förlagsverksamhet, undervisning och AV-
teknik. Trots detta har vi inte, förutom några undantag, lyckats övertyga aktörer inom 
musikbranschen nationellt eller internationellt för att inte tala om de etablerade 
musikbolagen. Det krävs alltså en satsning som knyter samman olika aktörer inom 
musikbranschen i Österbotten. Programchefen på Mediacity, Lasse Norrgård, har lanserat 
arbetsnamnet ”Wasa Music Scene”. Ett mera passande arbetsnamn, beroende på 
projektets omfattning, kunde vara ”Ostrobothnia Music Scene”. 
 
 
Projektets syfte och konkreta mål 
 
Målet med projektet är att utveckla musikbranschen i regionen.  
 
För att nå målet krävs det en satsning inom många områden. 
 
Dels borde man knyta samman olika aktörer till ett utvecklingsnätverk bestående av 
oberoende musikbolag, låtskrivare, förlag, studios och produktionsbolag. Detta nätverk 
kunde sammanfogas med regionens AV-sektor. 
 
En regional plattform borde grundas för att lyfta fram och synliggöra det existerande 
utbudet av tjänster inom musikbranschen, det vill säga gemensam marknadsföring. 
 
Kompetensnivån hos aktörerna inom nejdens musikbransch borde höjas med hjälp av 
fortbildning.  
 
Samarbetskontakterna med olika utvecklingsorganisationer, etablerade musikbolag samt 
media borde intensifieras. Detta gäller såväl nationellt som internationellt. 
 
 
Målgrupp 
 
Den primära målgruppen utgörs av entreprenörer och aktörer inom musikbranschen i 
nejden. Den sekundära målgruppen består av finansiärer samt aktörer inom utbildning, 
media och musicerande invånare i regionen. 
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Samarbetspartners 
 
VASEK, Österbottens ELY-central, Österbottens förbund, Mediacity, Vasa stad, olika 
utvecklingsorganisationer samt etablerade musikbolag. 
 
 
Organisering 
 
Inom projektet bildas en arbetsgrupp som utgör en styrgrupp för delprojekten ovan (Se 
projektets syfte och konkreta mål). Arbetsgruppen har en eller flera projektledare till sitt 
förfogande som genomför projektåtgärderna ovan (Se projektets syfte och konkreta mål). 
 
 
Tidsplan 
 
Beslut om projektet, dess budget och finansiering under hösten 2011. 
 
Möjlig projektstart kring årsskiftet 2011/2012. 
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