Retningslinjer for fagudvalget

Vedtaget af bestyrelsen 30. maj 2018

Sammensætning. Fagudvalget består af 6 personer, der tilsammen besidder en kvalificeret
og bred indsigt i musikkens genrer. Mindst 1 af medlemmerne skal have et godt kendskab til
situationen i skolerne og kommunerne, hvor koncerterne foregår. 1 af medlemmerne kan
findes blandt områdekonsulenterne.

Udpegning. Medlemmerne udpeges af LMS' bestyrelse for en 3-årig periode. Perioden
starter den 1. april det pågældende år og udløber 31. marts 3 år efter. Der udpeges to nye
medlemmer hvert år. Genudpegning kan ikke finde sted. Dog er man 3 år efter udtræden
atter berettiget til at søge om at blive optaget i udvalget.

Opgaver. Fagudvalgets rolle er at
- behandle ansøgninger fra musikere, som ønsker at spille koncerter for LMS
- være opsøgende i forhold til potentielle talenter i musiklivet
- godkende det samlede koncertudbud
- opfølgende at vurdere kvaliteten af turneerne når en sæson er afsluttet
Principper. Bestyrelsen fastlægger de overordnede principper for udvælgelsen af orkestre,
solister og ensembler, mens fagudvalget i samråd med sekretariatsledelsen tilrettelægger det
konkrete koncertudbud.
Overordnet lægges der vægt på kvalitet i såvel musikalsk/kunstnerisk indhold, udførelse som
formidlingsevner.
Desuden tilstræbes genrebredde i det samlede tilbud, der sikrer, at børn og unge får lejlighed
til at stifte bekendtskab med hele det professionelle musikliv. LMS har en særlig forpligtelse
overfor de genrer, som børn og unge ikke så nemt kommer i kontakt med i deres dagligdag.
Som hovedregel kan en produktion kun turnere i op til 5 år. Derfor vurderes godkendte
produktioner mindst hvert 5. år med samme grundighed som nye produktioner, og vælges
kun igen hvis væsentlige forhold omkring kvalitet og relevans taler for det.
Som tommelfingerregel skal 10-20% af en sæsons produktioner være nye.
Bestyrelsen ser gerne, at der også indgår nogle udenlandske produktioner i det samlede
udbud.
Som udgangspunkt laves der ikke turneer med grupper, der har mere end 7 medlemmer.
Princippet kan fraviges i ekstraordinære tilfælde.

Honorar. Fagudvalget modtager honorar for deltagelse i fagudvalgsmøderne.
Mødehonoraret følger en procentreguleret standard fra Finansministeriet, hvor indekstallet
100 i 1984 svarede til 677,61. (Januar 2017 er beløbet kr. 1.290).

