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Angående minskning av anslag till Göteborg Wind Orchestra, GWO, och därmed befarad 

nedläggning 

Sveriges Orkesterförbund, SOF, är en riksorganisation för Sveriges amatörorkestrar. SOF Västra 

Götalandsdistriktet innefattar Västra Götaland och Halland och har 53 medlemsorkestrar fördelat 

på symfoniorkestrar, stråkorkestrar, blåsorkestrar och storband.  

Det är med stor bestörtning vi erfarit att Kulturnämnden genom beslut halverat av GWO äskat 

verksamhetsbidrag. GWO är en av Sveriges få professionella blåsorkestrar och den enda i västra 

delen av landet. Orkestern betyder väldigt mycket för våra medlemmar genom att vara föredöme, 

genom att dela med sig av sin kunskap till våra medlemmar och genom att både förvalta ett 

historiskt arv och utveckla blåsmusiken. 

Det är viktigt att musiklivet innehåller hela spannet från nybörjare och amatörmusikanter till 

professionella musiker. Utan bredd, ingen spets, men utan spets blir det inte heller någon bredd. 

Amatörmusiklivet behöver den professionella nivån för inspiration och som målbild för det egna 

engagemanget. 

Varje år anordnar vi en kurs i orkesterspel i samarbete med GWO. All administration sköter vi 

genom ideellt arbete. Inbjudan till denna kurs går till alla våra medlemmar och på en dag har vi 

fått in anmälningar till de 80 kursplatserna. GWO bidrar med instruktörer och kursledare och 

övriga kostnader bär SOF, Västra Götalandsdistriktet.  Kursen är mycket uppskattad av våra 

medlemmar och samarbetet med GWO betyder oerhört mycket för att entusiasmera 

blåsmusikanterna och förbättra kvaliteten i amatörorkestrarna. Man kan göra en jämförelse med 

idrottsvärlden där idoler och förebilder betyder väldigt mycket för amatöridrotten. 

En nedskärning av det här slaget kommer alltså att få olyckliga återverkningar för en större del 

av musiklivet än endast för den personal som blir direkt drabbad. Sveriges Orkesterförbund, 

Västra Götalandsdistriktet hoppas därför att Kulturnämnden fattar ett nytt beslut som garanterar 

fortlevnaden för Göteborg Wind Orchestra. 
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