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I musiken klingar värden och ideal. Musiken har förknippats med ideologiska och politiska syften, 
men lika ofta har man stillat sig i konsertsalar och operahus och stängt världen ute. Å andra sidan 
har musikens relation till vår natur under årtusenden återspeglat vår uppfattning om verkligheten, 
kulturen och den sociala gemenskapen.  
 
Under modern tid har musiken genom medialiseringen erhållit ett ekonomiskt värde. 
Förlagsverksamheten som blev ett ekonomiskt betydelsefullt fenomen i Europa i slutet av 1600-
talet är ett tidigt exempel på hur musiken kommersialiserats. En nutida intäktsmodell för musiken är 
till exempel streamingtjänster som blivit en internationell affärsverksamhet. Musiken relaterar 
också starkt till en sceniskhet, utanför de traditionella musikteatergenrerna operan, operetten och 
musikalen, i olika hybrider som förenar musik, dans och nutidsteater där en definition av genre inte 
längre är självklar. Många nya frågor har också uppstått i relation till opera och de nya medierna, 
exempelvis till Internet.   
    
Finlands musikforskares 23 riksomfattande symposium inbjuder forskare, konstnärer och 
doktorander inom branschen att reflektera över musik som konstform, verksamhet och nyttighet.  
Symposiets perspektiv är historiskt, socialt och kulturellt: målet är att producera kunskap och 
historiemedveten förståelse för musikens koppling till samhället samt för musikens relation till den 
omgivande tankevärlden och kulturen.   
 
Samtidigt inbjuder symposiet också till reflektion över musikalisk praxis – konstnärlig verksamhet, 
musikfostran och övrig professionalism inom musiken – i historien såväl som i nutid. En dylik 
forskning återspeglas till exempel i de sätt som utövande musiker och kompositörer behandlar den 
kunskap som uppstår ur praxis.     
 
Symposiets synvinkel är den klingande musikens värden, innebörder och ideal granskade ur såväl 
musikutövares, forskares, studerandes som publikens perspektiv. Målet är att utforska musikens 
dubbla natur dels som skapande och inlärningsprojekt för musikutövare, dels som en samhällelig, 
miljömässig och kulturell kraft. Även andra föredrag och presentationer som rör sig utanför 
symposiets tema är välkomna.    
 



Ämnesvalet för symposiet framhåller vidsynthet, pluralism och ett överskridande av traditionella 
institutionella gränser. Symposiet ska uppmuntra till öppen dialog och sträva till bildande av nya 
sociala nätverk och en växande kännedom om branschen. 
 
Symposiets arbetsformer är föredrag eller konstnärliga framträdanden (20+10 min.) samt posters 
som presenterar forskningsprojekt. Man kan även föreslå sessioner bestående av 3-4 föredrag kring 
ett gemensamt tema. Sammankallaren av sessionen bör bifoga alla deltagares beskrivningar av 
föredrag eller framträdanden, samt övriga uppgifter i sessionsförslaget. Vänligen bifoga kontakt- 
och affiliationsuppgifter till presentationsförslagen (max. 2000 tecken), presentationens rubrik samt 
uppgifter om nödvändig teknik och instrument. 
 
Deltagandet till symposium är gratis.  
 
Sänd ditt förslag på föredrag, framträdande eller poster senast 22.1.2019 till e-postadress  
 
symposiumhelsinki2019@gmail.com   
 
Besked om antagning meddelas senast 15.2.2019 
 
För ytterligare information, kontakta mts.toimisto@gmail.com 
	


