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musikgrupper 
väljer 
Studiefrämjandet



4000 band och grupper väljer Studiefrämjandet

Studiefrämjandet är Sveriges största oberoende studieförbund och inte minst är vi störst 

på musik. Vi vänder oss till de som spelar musik i alla tänkbara former och kan hjälpa till 

med bland annat: 

• Spelningar

• Replokaler

• Inspelning

• Workshops & utbildning

• Musikskola & Instrumentkurser

• Stöd & support

• Musikutrustning



Hitta din scen! 

Att spela live tycker de flesta av våra 
studiecirklar är det viktigaste för 
deras utveckling. Både som musiker, 
scenpersonligheter och grupp. 
Därför erbjuder vi speltillfällen på 
många olika typer av scener. Stora 
som små. 

Ofta arrangerar vi spelningar 
tillsammans med andra. 
Fritidsgårdar, klubbar och landets 
största festivaler är några exempel 
på samarbetspartners.

Arrangera mera! 

Om en artist eller musikgrupp vill 
arrangera en spelning kan 
Studiefrämjandet ofta stödja dem 
på olika sätt. Det kan handla om 
hjälp med lokalbokning, affischer 
eller ljud- och ljusutrustning.

Om någon har eller vill starta en 
förening finns ytterligare stöd att 
få via vår medlemsorganisation 
Svensk Live. Läs mer på 
svensklive.se/ung-arrangor



Livekarusellen är Studiefrämjandets turné 
där alla som deltar får spela vid minst tre 
tillfällen. Man får många möjligheter att 
utvecklas både som musiker, artist och 
scenpersonlighet.

Det finns många anledningar att delta: 
• Alla är välkomna
• Spelningar
• Utvecklas
• Få feedback
• Nya kontakter
• Marknadsföring
• Fina priser
• Flera möjligheter



Studiefrämjandet arrangerar Nemis på landets bästa klubbar och festivaler. Några av de kändaste 
festivalerna där vi har Nemisscener är:

• Sweden Rock Festival

• Putte i Parken

• Gefle Metal Festival

• Viva Sounds

• Metal Fest i Jönköping

• Uport Musicweekend

• Halmsta’ Punken

• Stockholm Jazzfestival

• Malmöfestivalen

• Hörby Kulturkalas Ansök på nemis.se



Workshops & inspiration

Studiefrämjandet anordnar 
workshops i allt från 
låtskrivande och 
marknadsföring till ljud- och 
ljusteknik. Vi hjälper 
musiker och grupper få ny 
input och inspiration, lära 
sig mer om hur de sprider 
sin musik på nätet och 
ordnar tillfällen när 
etablerade musiker berättar 
om sina karriärer. Det är 
bara fantasin som sätter 
gränserna för vad vi kan 
göra tillsammans! 

INSPELNING & STUDIO

Att kunna spela in sin musik är en viktig del 
av alla artisters och gruppers utvecklings. 
Därför jobbar Studiefrämjandet med 
inspelning på olika sätt.



UTVECKLING FÖR GRUPPEN

Hos Studiefrämjandet får du/din grupp utveckla 
både gruppdynamik och ledarskap i en utbildning 
som vi kallar för MCU 
(musikcirkelledarutveckling). Kursen är den första 
av tre delar som finns i vårt 
ledarutvecklingsprogram. Den som vill kan gå alla 
tre delarna och bli ännu proffsigare som 
cirkelledare!

Sagt om kursen: 
”Jag fick veta en massa om 
hur man arbetar i grupp. Det 
hjälpte oss som band 
mycket!” 
”En mycket uppmuntrande 
kurs som visar de olika 
möjligheter man har som 
grupp.” 



Musikakuten.se är Studiefrämjandets 
studiematerial på nätet, fritt för alla 
som vill använda det!

Studiematerialet är till för dig som just 
skaffat ett instrument eller för dig som 
känner att du vill komma vidare och 
utvecklas som musiker. Där finns avsnitt 
om inspelning, ackord och skalor, men 
också om hur ni kan jobba bättre 
tillsammans i grupp och repa mer 
effektivt.



Följ oss gärna i 
sociala medier:

Studiefrämjandet Musik

Nemis – New Music in Sweden

Livekarusellen

@studieframjandetmusik








