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Kaupunginhallitukselle

Kaupungin liittyminen jäseneksi Nordic Sound -yhdistykseen

HEL 2020-007332 T 00 01 06

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja esittää, että kaupunki liittyy jä-
seneksi Nordic Sound -yhdistykseen. Pohjoismaisilla orkesteripäivillä 
2019 päätti joukko digitaalista sisältöä tuottavia orkestereita tiivistää 
keskinäistä yhteistyötä. Tarkoituksena on lisätä yleisön tietämystä poh-
joismaisen klassisen musiikin verkkotuotannosta ja digitaalisista sisäl-
löistä ja uusien kuulijoiden ja katsojien tavoittaminen. Keinoina on digi-
taaliseen tuotantoon liittyvän teknologian jakaminen ja sisällöntuotan-
non yhteistyön edistäminen, mm. markkinoimalla yhteisesti pohjoismai-
sia digitaalisia sisältöjä paikallisesti ja maailmanlaajuistesti.

“Nordic Sound aims at growing and facilitating the online viewing and 
listening of classical music. Nordic Sound work with orchestras, en-
sembles, concert venues, artist agencies, composer associations, co-
pyright associations and technology partners around the world. The 
goal is to keep it simple for the users to experience classical music on-
line. The organization is non-profit and is building on a philosophy of 
sharing technology and collaborate on content.”

Yhteistyöverkostoon kuuluvat merkittävät verkkostriimauksia ja muita 
digitaalisia sisältöjä tuottavat orkesterit:

Bergen Filharmoniske Orkester, Concerto Copenhagen, DEOO, En-
semble Midtvest, Ensemble Storstrøm, Esbjerg Ensemble, Forsvarets 
Musikk, Göteborgs Symfoniker, Haydn 1791, Helsingin kaupungiorkes-
teri, Koncerthuset Stockholm/Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, 
Kristiansand Symfoniorkester, Lahti Symphony Orchestra, Malmö Live, 
Musik i Syd, Odense Symfoniorkester, Performing Arts, Sveriges Radio 
sekä Aalborg Symfoniorkester.

Voidakseen hakea apurahoja ja erilaisia tukia toiminnan edistämiseksi 
ja teknologian kehittämiseksi, on verkosto todennut, että sen on rekis-
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teröidyttävä yhdistysmuotoiseksi. Rekisteröityminen on päätetty tehdä 
Tanskaan, mm. Kööpenhaminan helpon saavutettavuuden vuoksi.

Kuulumalla yhdistykseen orkesteri voi hyödyntää yhteistyön kautta jaet-
tavaa teknologiaa, saada orkesterin digitaalisille sisällöille näkyvyyttä ja 
sen myötä lisää kansainvälistä tunnettuutta sekä hyötyä sisällöntuotan-
non yhteistyön synergiaeduista. Jo tähänastisen yhteistyön perusteella 
voidaan todeta, että jäsenyyden toiminnalliset edut ovat jäsenmaksuun 
verrattuna huomattavan suuret.

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuonna 2020 on päätetty 1 600 euroa.

Toimiala on tarkastellut toimialan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mah-
dollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä, noudattamisohjeen mukaises-
ti. Kuitenkaan tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta luopua jostain toisesta 
jäsenyydestä. Luovuimme v. 2019 seitsemästä jäsenyydestä. Jäsen-
maksut on huomioitu toimialan talousarviomäärärahassa.
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