
LÖRDAG

RÖDA RUMMET KL:12:00-13:00

DET KREATIVA TEAMET
Kreativitet är grunden till allt skapande. Vi är alla bra på olika 
saker, och det är viktigt att se sina möjligheter och begränsningar. 
Vad händer om man utmanar sin egna kreativitet tillsammans med 
någon annan vad händer om man skapar kollektivt istället för själv?

TALARE Tom Piha (Creative impact manager)  
// Saga Berlin (Creative impact manager) 
MODERATOR Victoria Zahmatkesh (Content creator)

FOAJÉN KL:18:00-20:00

SHOWCASES
På kvällen drar vi igång våra showcases, där endast up’n’coming 
artister står på scen. 

ARTISTER Lucas Rajanen // Filippa Kraft // Angelica Mava // TBC // YiGZAW // 
KingZy // SoLonely 
HOST Fernando

ANDERS CARLBERG KL:13:30-14:30

BACKA STUDIOS 
MUSIKPRODUKTION
Under workshopen kommer Backas producenter att visuellt 
gå igenom hur man skapar ett beat i programmet Logic Pro X.
Mot slutet av workshopen öppnar vi upp för frågor om 
musikbranschen till producenterna.

WORKSHOPLEDARE Rayo & Daniela (Backa Studios)

RÖDA RUMMET KL:14:00-15:00

MIN KARRIÄR INOM BRANSCHEN
Hur började allt? Ett samtal kring karriären, utmaningarna, 
möjligheterna och kreativiteten. Samtal kring karriär och vilka 
vägar man behövt ta sig fram på och vad dom lätt fram till.

TALARE Arina Logacheva (A&R Virgin Records) // Patrik Sleepy Elofsson (DJ, A&R 
Sony Music Sweden)
MODERATOR Amie Bramme Sey

CENTER KL:17:00-18:00

VAD KAN BRANSCHEN GÖRA FÖR 
DIG OCH HUR FUNGERAR DEN?
Vad skivbolag & livebolag hjälpa till med? Hur fungerar egentligen 
musikbranschen? Vilka delar ingår och hur förhåller de sig till 
varandra? Vilka funktioner är viktiga för dig som ny i branschen att 
känna till? Hur “ får” man ett skivkontrakt? Och vad finns det för 
fördelar med att ha ett eller fler bolag bakom sig?

TALARE Anna Sjölund (President Festivals & Concerts, Live Nation Sweden) // 
Mark Dennis (Managing Director Sony Music) // Kabiru Bello (A&R Director på Warner 
Music Sweden) //  Anders Johansson (Co-founder and manager @Buddys)
MODERATOR Ceylan Holago (Rådgivare och producent, grundare av CMDS 
AB) & Hendelis Elias (projektledare för musikfestivalen This is Alby)

CENTER KL:13:00-14:00

HIPHOP NÄR DEN ÄR 100
Ett samtal om svensk hiphop med några av genrens mest 
inflytelserika personer. Vilka trender ser de inom hiphop och hur blev 
hiphop en av Sveriges största genrer?

TALARE Sara Faraj (Label Manager, Asylum) // A36 (artist) // Iman Hazheer (Mu-
sikredaktör Spotify)
MODERATOR Filip Dikmen

CENTER KL:15:00-16:00

STORYTELLING OCH 
VARUMÄRKESBYGGANDE
Hur sticker man ut som artist med sin musik och sitt budskap? Vad 
vill du säga med din musik och hur kan du få fram din historia som 
artist? Hur håller man sedan den röda tråden från låtsläpp tills man 
står på scen. Behöver man ha en röd tråd? Och vilka relationer ska 
man värna i den kreativa processen. Och hur hänger allt det här ihop 
med att bygga varumärket?

TALARE Therese Liljedahl (European Senior Executive Brand Partnership/Chair-
man) // Victoria Zahmatkesh (Content Creator) // Salla Salazar (Producent, Dj, Driver 
Redline recordings och Redline studio)
MODERATOR Sandra Nordin (MD på techplattformen Doors)

RÖDA RUMMET KL:16:00-17:00

SPOTIFY FOR ARTISTS
Skapar du musik? Hur kan du som artist ge ut musik? Få reda på 
vilka fördelar det ger dig att lära känna dina fans och hur du på så 
sätt skaffar dig fler lyssnare världen över. Spotify ger ett intro till 
verktyget Spotify for Artists och exempel på framgångsrika case.

WORKSHOPLEDARE Oskar Ekman (CEO, YEAR 0001) & Fumi (Artist & 
Label Partnerships Manager, Spotify)



SÖNDAG
RÖDA RUMMET KL:12:00-13:00

KREATIVITET
Vad är det som skapar den där gnistan som får en att vilja
skapa och vad är det som triggar igång det kreativa tankesättet? Hur 
kan man utmana sin kreativitet och kan man kontrollera
den kreativa processen?

TALARE Amr Badr (producent & låtskrivare)
MODERATOR Amie Bramme Sey (Kulturjournalist, poddare & programledare)

ANDERS CARLBERG KL:14:30-15:30

EQUALIZER - MUSIKPRODUKTION
Vill du lära dig att producera musik och få tips från experterna? 
Här får du värdefull kunskap, inspiration och kan utveckla ditt 
musikskapande med hjälp av producenter i musikbranschen.

WORKSHOPLEDARE Myra Granberg (artist)

CENTER KL:13:00-14:00

EQUALIZER TALKS
Hur kan musikbranschen bli mer jämställd? Ett panelsamtal med 
erfarna låtskrivare, producenter och artister som berättar om deras 
erfarenheter och ger sina bästa tips till dig som börjat eller vill börja 
skapa musik.

TALARE Myra Granberg (artist) // Amr Badr (producent & låtskrivare) mfl.
MODERATOR Filip Dikmen

CENTER KL:17:00-18:00

SOCIALA MEDIER
Hur får man ut sitt artistskap i sociala medier och hur maxar man 
samtalet med sina fans? Få konkreta tips på hur du når ut med din 
eller någon annans musik i dom olika sociala plattformarna och finns 
det några do’s and dont’s?

TALARE Jibriil Hassan (projektledare & digital strateg Creed Media) 
MODERATOR Madelaine Zetterström (kampanjchef  Creed Media)

RÖDA RUMMET KL:16:00-17:00

MIN KARRIÄR SOM LÅTSKRIVARE 
OCH ARTIST
Hur började allt? Ett samtal kring karriären, utmaningarna, 
möjligheterna och kreativiteten. Två artister samtalar kring sina 
karriärer och hur deras olika vägar har sett ut och lätt fram till där 
dom är idag.

TALARE Mona Masrour (artist ) // Thomas Stenström (artist) 
MODERATOR Amie Bramme Sey (kulturjournalist, poddare & programledare)

FOAJÉN KL:18:00-20:00

SHOWCASES
På kvällen drar vi igång våra showcases, där endast up’n’coming 
artister står på scen.

ARTISTER Milton Andersen // Mireya&Noelle // Mikaela NS // Gogge B // Kajsa 
Åkeflo// Sahra Shehata //  Emma Liambi // Raghd 
HOST Fernando

RÖDA RUMMET KL:14:00-15:00

ORDETS MAKT, DET KREATIVA 
UTTRYCKET OCH ANSVARET I DET
Text berör och påverkar, vilket ansvar har man som artist
utifrån sitt kreativa uttryck? Måste man stå för all text man
skriver? Har man ett ansvar som artist med textens budskap 
gentemot sina lyssnare?

TALARE Mona Masrour (artist & låtskrivare) // Kadiatou (artist & låtskrivare) //
Rhys (artist & låtskrivare) // Aki (artist & låtskrivare) 
MODERATOR Habib Habz Ninja Nafar (artist) 

HÄNDER I FOAJÉN
  
LÖR + SÖN KL:11:30-17.30

SPOTIFY FOR ARTISTS
Skapar du musik? Hur kan du som artist ge ut musik? Få reda på 
vilka fördelar det ger dig att lära känna dina fans och hur du på så 
sätt skaffar dig fler lyssnare världen över. Spotify ger ett intro till 
verktyget Spotify for Artists och exempel på framgångsrika case.

HÄNDER I FOAJÉN
  
LÖR + SÖN KL:11:30-17.30

EQUALIZER - MUSIKPRODUKTION
Skapar du musik? Hur kan du som artist ge ut musik? Få reda på 
vilka fördelar det ger dig att lära känna dina fans och hur du på så 
sätt skaffar dig fler lyssnare världen över. Spotify ger ett intro till 
verktyget Spotify for Artists och exempel på framgångsrika case.

HÄNDER I FOAJÉN
  
LÖR + SÖN KL:11:30-16.00

FRÅGA BRANSCHEN
Ta chansen att ställa dina frågor till personer som arbetar inom 
musikbranschen. På plats är Ifpi Sverige, Stim, Hestra Advokatbyrå 
samt en artistmanager. Dessutom kommer A&R:s från flera olika 
skivbolag och det finns möjlighet att de kan lyssna på din musik.

CENTER KL:15:00-16:00

BOKNINGSBOLAG OCH FESTIVALER 
I FOKUS
Vad är ett bokningsbolag? Vad gör en agent? Hur bokar/signar 
man artister? Hur startar man en festival? Hur lanseras och 
marknadsförs en festival? Hur bokar man artister till en festival? 
Ett panelsamtal mellan agenter, marknadsförare och bokare. 

TALARE Ibrahim Handulleh (Sales Manager & Agent Live Nation) // Lina Petters-
son (Head of Agency Live Nation) // Daniel Bzdusek (Agent & Promoter Luger)
MODERATOR Sulekha Daar (PR & Marketing Manager Luger)


