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Upplägg, datum och plats 

Konferensen äger rum på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm från mitt på dagen den 
22/11 till mitt på dagen den 23/11. Närmare tider meddelas senare. I anslutning till 
konferensen kommer Musiksverige att släppa ny statistik över musikbranschens 
ekonomiska utveckling. Presentationen av statistiken äger rum i direkt anslutning till 
konferensen under eftermiddagen den 23:e november och kommer att följas av en 
paneldiskussion med efterföljande musikunderhållning och enklare förtäring. Alla som 
deltagit i Miracs konferens är välkomna att även ta del av denna del av programmet som 
är kostnadsfri. Vi beräknar avsluta dagen runt kl 17. 
 
Abstract skickas in senast den 7/6 till konferensbidrag@mirac.se och bör omfatta ca 600 
ord. Konferensspråket är svenska men även engelska texter och presentationer är 
välkomna. I enlighet med tidigare beslut kommer antalet platser att vara begränsat. För 
att ge utrymme åt alla deltagare arbetar vi även år med sjok av kortare presentationer 
som i möjligast mån sammanfogas tematiskt. Dessa kommer att bli på cirka tio minuter 
och summeras med samlade diskussioner.  
 
Konferensavgiften är 895 kronor vilket även inkluderar, fika, konferensmiddag och 
medlemskap för 2017-2018. I mån av plats är även åhörare välkomna. Information om 
antal platser för åhörare meddelas tidigt under hösten men du är välkommen att redan 
nu anmäla ditt intresse.  
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