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Den feministiska musikbranschfesten
kommer tillbaka digitalt 23/5
Den 23 maj går årets Feministiska Musikbranschfest av stapeln, denna gång i
digital form.
Den Feministiska Musikbranschfesten bjuder in yrkesverksamma kvinnor och
transpersoner från hela musikindustrin och har som syfte att vara en trygg
och festlig plats för uppmuntran, pepp och förutsättningslöst nätverkande.
Galan riktar sig till såväl major- som independentsidan av branschen.
Kvällens galaprogram kommer bjuda på både artistframträdanden och

intervjuer med intressanta branschpersoner. Även i år ser vi programledaren
Moa Svan som konferencier. Trots att galan i år tar en digital form tror Sabina
att galan kommer ingjuta hopp och pepp hos tittarna.
- Det senaste året har varit tufft på många sätt för oss som arbetar i
kulturbranschen. Yrkesverksamma kvinnor och transpersoner inom
musikbranschen jobbar stenhårt för att få sina verksamheter att gå runt. Jag ser
många som tar upp studier eller helt behöver byta bransch. Det finns ett stort
behov av att få samlas, hylla och prisa varandra, och kanske också påminna
varandra om vilken enorm kraft musiken faktiskt har, och hur viktig den är för
många av oss. Därför kommer vi att fokusera ännu mer på prisutdelning under
årets gala, vilket känns oerhört kul och viktigt, säger Sabina Wärme.
Även i år delas priset för ”Årets Feministiska Musikbranschgärning” ut till en
organisation eller initiativ som gjort avtryck och påverkat branschen i en
feministisk riktning. Priset är ett hedersomnämnande och består av en
specialdesignad statyett signerad konstnären Joanna Günther. En nyhet inför
årets gala är att ytterligare ett pris kommer delas ut. Mer information om
detta släpps längre fram.
Årets gala arrangeras med stöd av Skap, Musikförläggarna,
Musikerförbundet och Studiefrämjandet.
- Det stod klart redan dagen efter galan 2020 att vi ville vara med och arrangera
den igen. Det är för oss en självklarhet att uppmuntra och stötta kvinnor,
transpersoner och icke-binära inom kulturen. Det är en del av vårt uppdrag att
tillgängliggöra möjligheten att såväl utöva som att ta del av kultur och vi vill med
denna galan visa att vi ser alla de fantastiska musiker som så länge osynliggjorts,
säger Elina Widnersson som arbetar på Studiefrämjandet Stockholms län.
Årets gala kommer att gästas av låtskrivaren Melanie Wehbe, artisten Chelsea
Muco, scenkonstnären Storm Dunder, artisten RAHIMIC och Sulekha Daar som
är PR & Marketing Manager på Luger.
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Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid. Vi är ett
av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar,
kulturupplevelser och föreläsningar. Varje år samlas över 200 000 deltagare i våra
studiecirklar och kurser. Vi har en särskild inriktning på om natur, djur, miljö och
kultur.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet
studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet.
Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19
medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.
Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till
kunskap, kultur och bildning. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och
motarbeta utanförskap och rasism.
Vi arbetar med hållbarhet som ledstjärna och är en plattform för samtal om hur vi
skapar bästa möjliga värld för oss och kommande generationer.
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