
SVERIGES 
ORKESTERFÖRBUND

Vi organiserar och stärker 
orkestrar i hela sVerige

- Omsättningen i våra  
medlemsorkestrar är i  
snitt 363 000 kronor.  
Tillsammans blir det  
102 miljoner kronor.

- Främsta intäkterna är:  
32 % kommunbidrag 
42 % biljetter  
8 % medlemsavgifter

- Fämsta intäkterna är: 
56 % gager och löner 
10 % lokalhyra  
7 % resor  
5 % marknadsföring

www.orkester.nu

- På scen uppträdde 46 % 
kvinnor och 54 % män.

- Orkestrarna arrangerar 
eller deltar i cirka 2 500  
konserter per år.

- Gagerna ligger mellan  
1 500 och 100 000 kro-
nor.

- Våra orkestrar beräknas 
köpa frilanstjänster för 
65 miljoner kronor per år.

ORKESTERFAKTA

Sveriges Orkesterförbund har idag  
9 000 musiker i 280 orkestrar  

fördelade över hela landet.



Spela orkester
Upplev glädje, personlig 
utveckling och det hälso- 
bringande i att spela i en or-
kester. Över hela landet ska-
par vi tillsammans musik för 
glädje och funktion.

Arrangera konserter
Våra orkestrar är arrangörer 
som anordnar ett stort antal 
konserter. De förkovrar mu-
siker i alla åldrar med artist-
samarbeten som inspirerar 
och skapar sammanhang. 
Din kunskap kan hjälpa an-
dra genom förbundets olika 
kontaktnät. Bidra där ni kan 
hjälpa till med tips om noter, 
artister, kompositörer, diri-
genter och samarbeten.

Påverkan
Sveriges Orkesterförbund 
arbetar på olika sätt för 
att både den ideella såsom 
den professionella orkester- 
rörelsen ska få bättre villkor. 
Vi ingår i och har startat ett 
flertal samarbeten som gett 
möjligheter för utveckling, 
finansiellt stöd och träffar 
regelbundet makthavare för 
orkesterfrågor.

Utbildning
Gå en kurs och lär dig något 
nytt! Ta vara på möjligheten att 
fortbilda dig i rollen som ex-
empelvis musiker, administra-
tör eller marknadsförare. För-
bundet har samarbete kring 
olika dirigentutbildningar och 
anordnar egna sommarkurser 
eller samarbetar med andra 
arrangörer. Vidare samarbetar 
vi med Kulturens Bildnings- 
verksamhet om all utbildning.

Säkra dina instrument 
Förbundet erbjuder en för-
månlig instrumentförsäkring 
som täcker för både konser-
ten och resandet - över hela 
världen.

Ditt öra förtjänar att 
vårdas!
Genom projektet ”Med Öra 
för Orkester” kan du ta del av 
information, utbildning och 
mäta ljudet i just dina spelsitu-
ationer för att undvika skador. 
Du kan ladda ner vår app ”Ear 
Guardian” från App Store för 
att själv mäta ljud. Mer infor-
mation om projektet finns på: 
www.orkesteröra.nu.

Finansiella stöd
Sveriges Orkesterförbund 
arbetar med olika projektstöd, 
arrangörsbidrag, STIM sub-
vention, not-subvention och 
hjälper till med att söka  
pengar för större projekt.

”Att lära ut är att lära sig  
själv tvåfaldigt”

Joseph Joubert (1754-1824)
Foto: Emil Langvad
Lunds Stadsorkester


