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Mu
usik och
o algorittmer i digittalt laandsk
kap
Deet senaste decenniett har möjliigheterna för att lysssna på och
h sprida m
musik föräändrats
drrastiskt. Vii kan idagg lyssna påå musik näästan överrallt, vid allla tidslagg på dygneet och medd
ettt aldrig tiddigare skådat utbud..
Vaad betyderr detta förr vårt lyssn
nande? Ärr det vi sjäälva som verkligen
v
vväljer vad vi lyssnarr
påå eller är ddet algoritm
mer och olika typer av gatekeeepers som
m serverarr oss ett utb
bud genom
m
rek
kommenddationer occh spellistor?
En
n tydlig treend är att albumform
matet förloorat sin tid
digare dom
minans tilll förmån för
f EP- och
sin
ngelformaat. Vad innnebär dettaa för hur vvi lyssnar på- och up
pplever m
musik? Får vi svåraree
attt ta till osss mer krävvande mussik till förm
mån för diirekta hitss?
I debatten
d
äär det fram
mför allt fö
örändrade llyssnarbetteenden so
om lyfts frram men
utv
vecklingen påverkaar självklarrt även braansch och
h musikskaapare vilkeet är mer okänt.
o
Huur
ser branscheen på dennna utvecklling och ppåverkar den exempelvis besluut om vad
d som kan
elller bör gess ut? En reelaterad ak
ktuell debbatt handlaar om algo
oritmernass eventuellla
beegräsningaar. Algorittmer är my
ycket anväändbara veerktyg meen kan de eersätta määnsklig
A&
&R-komppetens när det handlar om utveeckla nya artister occh ny mussik?
Occh vad bettyder det för
f forskarrna? Vilkaa nya mateerial och nya
n metodder möjligg
gör den
digitala utveecklingen?? Hur har frågorna ssom forsk
karna arbettar med föörändrats? Går det att
a
se ett trendbbrott även inom forsskningen??
Miracs
M
inbjuudan är soom vanligtt bred menn välkomn
nar i år speeciellt bidr
drag relaterrade till
deessa frågorr. Vi välkoomnar intee enbart fäärdiga artiiklar och papers
p
utann även utk
kast och
ko
ortare pressentationerr av idéer och pågåeende eller kommand
de projektt.

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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