
 

Musikvänner!      
 

Välkomna till årsmöte med medlemsträff! 
 

Tid: onsdag den 12 april klockan 18.00  

Plats: UKK, C-salen, 3 trappor  
Som vanligt övergår årsmötet i medlemsträff kl 19, och då kommer vi att få höra Lisa 
Grotherus, stipendiat 2019, som ger oss en liten konsert tillsammans med  Milton Öhrström 
piano och Oskar Schönning, kontrabas. Vi fick inte höra henne vid stipendieutdelningen 2019 
eftersom hon hade en spelning den kvällen. Lisa spelar klarinett och basklarinett och är 
sångerska men också kompositör. Hon har de senaste åren gjort en fin karriär som jazzmusiker 
och kompositör. Hon kommer också att i samtal med Gunnar Birgegård att få berätta om sin 
karriär och sina planer. 

Vi delar också som vanligt ut de två ”mindre” stipendierna till unga musiker. 

Program 

• Kungörande av stipendiater och musik av stipendiaterna 
• UKK:s ledning berättar om nystarten av verksamheten 
• Årsmötesförhandlingar 
• 19.00  Lisa Grotherus, Milton Öhrström och Oscar Schönning 

 

Dagordning för årsmötet samt verksamhetsberättelse finns på www.musikenshusuppsala.com 
Handlingarna finns även i utskrivet skick vid årsmötet. 

	

Året som gått 

Under 2022 märktes fortfarande effekterna av pandemin. Planeringen av UKKs verksamhet 
försvårades av osäkerheten om pandemins utveckling, och publikens återkomst till konsertlivet 
var något trög. MHV har gett ekonomiskt stöd till utvalda produktioner av hög kvalitet och en 
konsert med stjärnskottet Daumants Liepins producerades av UKK på vårt förslag. Nyligen 
genomfördes också på vårt förslag en bejublad konsert med världsstjärnan Isabel Faust. MHV har 
fortsatt att stödja Carte Blanche, Gitarrfestivalen och har gett bidrag till flera Uppsalaensembler 
för att möjliggöra framträdanden på UKK. Två av årets stipendiater gick till den internationella 
finalen i tävlingen Imagine för unga musiker som representanter för Sverige. Vi har fortsatt att ge 
musikstuderande fribiljetter till utvalda konserter. 

 



Åren framför oss 

Året 2023 är ju jubileumsår och kommer att präglas av en stor nysatsning från UKKs sida med en 
rad prestigefulla produktioner. Detta möjliggörs dels av ett tillfälligt ökat ägarstöd från 
kommunen för 2023, dels av att MHV utnyttjat ”sparade” medel från pandemitiden för att 
möjliggöra produktioner av hög kvalitet. Sammanlagt ger vi stöd med 600 000 kr till 10 utvalda 
projekt (inklusive Carte Blanche). Vi har gett förslag till komplettering av utbudet med fler 
konserter med klassisk musik. Styrkan med våra bidrag är att de går direkt till artistgager och 
liknande kostnader för själva konserterna, medan kommunens ägarstöd till största delen 
konsumeras av fasta kostnader för personal mm. 

Från och med 2024 hotas emellertid UKK av stora ekonomiska svårigheter. Kommunstyret har 
beslutat minska ägarstödet från årets 34 miljoner till 29 miljoner år 2025! Kravet på intäkter av 
events och kongresser ökar. Samtidigt har kommunens fastighetsbolag aviserat en hyresökning 
om 4 miljoner/år. Det är ännu oklart hur stor del av denna som drabbar UKK, men det är 
uppenbart att det inte är möjligt att upprätthålla den nuvarande verksamheten med den 
nedskärning som kommunen planerar. MHV har påtalat detta i en debattartikel i UNT den 1 
februari i år (se hemsidan, rubriken Debatt). Vår slutsats är att MHV blir allt viktigare för UKK, 
och att ett ökat opinionsarbete är av nöden. 

 

Välkomna den 12 april! 

 

Gunnar Birgegård 

Ordförande 

 

	


