FAKTA-BOKS
Så mange mennesker representeres av organisasjonene som har signert oppropet:
Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for komponister som jobber lyd og musikk
som kunstform. Foreningen har per i dag 336 medlemmer som skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk,
kammermusikk, kor- og korpsmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og
filmmusikk.
Creo er Norges største kunstnerorganisasjon med over 9000 medlemmer som har inntekt fra kunstneriske eller
kunstpedagogiske yrker.
NOPA er Norsk forening for komponister og tekstforfattere, er en interesseorganisasjon for opphavere til
musikkverk. Foreningen har nå 1283 medlemmer som skaper musikk på alle språk og i alle sjangre.
Norsk jazzforum representerer 25 jazzfestivaler, 83 jazzklubber, 129 storband, 682 profesjonelle musikere, 96
jazzstudenter og 5 regionale jazzsentre.
Norges Korforbund er Nord-Europas største kororganisasjon med over 1000 medlemskor over helelandet,
som til sammen utgjør over 30 100 medlemmer.
Norske Billedkunstnere samler over 3 000 medlemmer fordelt på 14 distriktsorganisasjoner og fem
fagspesifikke, landsdekkende fagorganisasjoner, samt Unge Kunstneres Samfund (UKS).
Norges Musikkorps Forbund er landets største frivillige kulturorganisasjon med over 1 600 korps for
musikanter i alderen 9-19 år.
Den norske Forfatterforening representerer ca. 680 forfattere av skjønnlitterære verk for voksne.
Norske Dramatikeres Forbund er en interesseorganisasjon for forfattere som skriver for scene, film, TV, radio
og spill, over 400 medlemmer.
Norsk Skuespillerforbund er skuespillernes egen interesseorganisasjon og fagforening, og har over 1500
Medlemmer.
FolkOrg representerer folkemusikken og folkedansen i Norge, med 4267 enkeltmedlemmer og 169 lag.
Norsk musikkråd representerer 1700 korps, 2200 kor, 220 orkestre (strykere og symfoni), 8 mandolin- og
balalaikaorkestre, 115 storband, 200 trekkspillklubber, 170 spelemannslag, 125 tilrettelagte grupper, 500
konsertarrangører innen rock, blues, viser, jazz og klassisk musikk, 1170 band og grupper tilsluttet AKKS
og BandOrg.
Klassisk er en landsomfattende interesseorganisasjon for konsertarrangører, festivaler og arrangerende
ensembler innen den klassiske sjanger. Klassisk har 73 medlemmer og 4 støttemedlemmer (institusjoner).
Norsk Viseforum er medlems- og interesseorganisasjonen for låtskrivere, viseartister og
viseklubber i Norge, med i overkant av 2500 medlemmer.
Norsk Bluesunion er en sjangerorganisasjon for bluesklubber og -festivaler samt spillesteder, totalt 67 lokallag
som initierer i overkant 6200 enkeltmedlemmer.
Norske Konsertarrangører er landets interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og
representerer en stadig økende medlemsmasse av over 400 festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger,
studentsamfunn og kulturhus.
nyMusikk er en landsomfattende helårsarrangør og organisasjon for samtidsmusikk, med 580 medlemmer pr.
31.12,20, og 13 lokale konsertarrangører i tillegg.
GramArt er landets største interesseorganisasjon for artister, med over 3000 medlemmer.

