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SAREIDAH
HILDEBRAND
Lämnade den fasta
anställningen för att
frilansa med anställning i
Musikalliansen

Vi HJÄLPER DIG
I ALLA LÄGEN
Läs om hur medlemsservicen underlättar för
dig i karriären.

YRKET I FOKUS

Sedan hon gått ut Musikhögskolan har flöjtisten Sareidah Hildebrand huvudsakligen frilansat i orkestrar.
För fem år sedan valde hon att lämna en fast anställning i Arméns musikkår för livet som frilansande musikföretagare. Numera är hon anställd inom Musikalliansen och tycker att det är det bästa som hänt henne i
karriären.

SAREIDAH TOG STEGET UT
TILL FRI(LANS)HETEN
Text: Benny Söderberg

Det känns som om undertecknad gör intrång på kunglig mark när
bilen passerar skylten ”obehöriga äga ej tillträde” och sedan tränger sig
igenom de smala portarna som leder in till Hagaparken i Stockholm.
Det är här Sareidah Hildebrand lever i en hyreslägenhet, i en statligt
ägd villa, tillsammans med sin man och deras barn sedan cirka tio
år tillbaka.
Hon visar runt på området där bland annat en musikstudio finns
placerad i ett tidigare mangelrum. Vi slår oss sedan ned i köket medan
kaffebryggaren puttrar.
– Sedan jag tog solistdiplomexamen på Kungliga Musikhögskolan har
jag till största delen jobbat på årskontrakt, bland annat i Norrköping
och på operan i fem år, och under andra former med Radiosymfonikerna och Kroumata med flera.
– Jag hade faktiskt ett fast jobb i Arméns musikkår, tro´t eller ej,
säger hon skämtsamt.
– Men efter ett år insåg jag att det inte riktigt passade mig. Och jag
som hade drömt om ett fast jobb med pension och föräldraledighet
och allt den trygghet som följer med en anställning.
Sareidahs man, Joakim Lundström menar att det är så lätt att man
fastnar i en fåra.
– Jag själv, har fast deltidsjobb som gitarrlärare på gymnasiet och
det är en trygghet. Men om man nu inte är så där ”förnuftigt” lagd
så kan man känna att det inte riktigt passar.
– Vi är inte så förnuftiga, säger Sareidah och de skrattar.
– Vi har båda en slags vision om vad det är vi vill göra, men att vi
vill ”göra vår grej” låter så klyschigt.
Handlar det om frihetskänsla?
– Ja precis, det är vad det handlar om, säger Joakim.
– Det där med att ha fast jobb havererade för mig helt enkelt,
fortsätter Sareidah.
– Så jag sa upp mig från anställningen i arméns musikkår för fem
år sedan, och vi drog i samband med det igång ett musikproduktionsbolag.
De hade från början ingen plan på att jobba tillsammans, utan först
och främst var tanken att de skulle kunna fakturera för sina engagemang genom företaget. Joakim hade tidigare använt sig av Musikerförbundets faktureringsservice (AMA) och tyckte det fungerade bra,
men det var dags att starta eget.
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– Jag tänkte aldrig ens tanken att vi skulle kunna jobba ihop, säger
Sareidah.
– Men vi hamnade av en tillfällighet på samma arbetsplatser och vi
upptäckte att det gick mycket bra att spela och samarbeta tillsammans,
även om vi ibland kan vara som hund och katt på hemmafronten.
Sedan två år tillbaka har de nu sin duo Sareidah & Joakim, och arbetar för närvarande på sin första egna cd-produktion. Skivproduktionen
är ett sätt att ta fram ett ”musikaliskt visitkort”. Något som behövs
när man som frilansare
Så jag sa upp mig från söker jobb.

anställningen

i

arméns

Paret utgör även två
tredjedelar av ensemblen
musikkår. Vi drog i Haga kammartrio, som
de drog igång efter att
samband med det igång ett Sareidahs bror hade fixat
en turné i England (där
musikproduktionsbolag.
han också är bosatt).
– Min bror är fagottist. Och i kombination med mig som flöjtist, och med Joakim på
klassisk gitarr, har vi en ganska unik sättning.
Haga kammartrios första album var avslappningsskivan Awakening
som är tänkt som ett akustiskt alternativ till många andra ”digitala”
produktioner med avslappningsmusik.
Ett av Haga musikproduktions aktuella projekt är ”Kammarmusik i
förskolan” som de har kunnat genomföra med hjälp av statligt stöd
av Statens musikverk.
– Vi resonerade kring varför många barn inte spelar något instrument, eller inte vet så mycket om musik. Vi kom fram till att det är
ganska godtyckliga förutsättningar som avgör om barn ska ha turen
att få lära sig av till exempel en förskolelärare som ”råkar” kunna spela
ett instrument eller kan något om musik, säger Sareidah.
Hur gick ni tillväga när ni sökte kulturstöd?
– Vi skrev ned våra idéer om hur man skulle kunna förbättra dessa
förutsättningar och ringde upp en handläggare på Musikverket för
att presentera idén och höra om det kunde vara något, berättar hon.
– De verkade positivt inställda till idén, så vi skickade in en ansökan. Och en tid senare beviljades vi kulturstöd.

Ø

FAKTA

Foto: Karl-Magnus Frediksson höganäs.

Namn: Sareidha Hildebrand.
Ålder: 41 år.
Familj: Man och två
barn.
Bor: I Hagaparken i
Stockholm.
Favoritinstrument:
Min träflöjt (som är beställd).
Favoritartist: Norah
Jones.
Fritidssysslor: Trädgårdsarbete och husbygge.
Kulturpolitisk åsikt:
Jag tycker att alla borde
syssla med kultur och få
betalt för den!
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FRÅGOR OM YRKET
1. Varför blev du musiker?
– För att jag inte kunde komma på något bättre att
göra (skratt).
2. Vad är det mest musikaliskt utmanande i
ditt yrkesutövande?
– För min del en ständigt växlande repertoar. Det
kan handla om Mahler den ena dagen och om
experimentell musik den andra.
3. Vad är roligast?
– Att spela med Joakim.

Joakim och Sareidah blev glatt överraskade, och kunde i efterhand
konstatera det viktigaste inte var att motivera sitt projekt enligt konstens alla regler, utan att sakligt och tydligt kunna berätta vad man
vill göra och varför man tror på sin idé.
– Jag tror det är det som är det viktiga om man ska söka kulturstöd,
just att man verkligen tror på sin idé. Om man försöker ”konstruera”
den så tror jag att det kan vara svårare att få gehör, säger Sareidah.

4. Hur vill du utvecklas som musiker?
– Genom att bredda mig genre-mässigt. Jag vill
utvecklas genom att ytterligare våga kliva utanför
ramarna.
5. Var tror du att du befinner dig i yrkeslivet
om fem år?
– Jag tror att jag figurerar oftare i mindre ensembler än i dag. Och att en större del av min verksamhet kommer ske utomlands.

Projektet ”Kammarmusik i förskolan” handlade om att få barn
intresserade av musik i tidig ålder. Och det gjordes helt enkelt genom
upprepning, precis som när man till exempel tränar fotboll eller något
annat.
– Man går inte på Råsunda en gång för att träna fotboll, utan man
går och tränar en eller flera gånger i veckan, säger Joakim.
– För att få barn att lyssna på musik så behöver de träna på att ta till
sig musiken. Vi gjorde detta genom att spela samma konsert tre gånger
för barnen, med små variationer från gång till gång för att se om de
tagit till sig av de nya inslagen. Barnen fick också delta i workshops
där de fick pröva på att skriva musik tillsammans, och lära sig saker
kring musicerande och tonalitet. Barnen fick även teckna deras intryck
av musikupplevelserna.

6. Hur repeterar du?
– Själv övar jag ungefär tre timmar om dagen.
7. Hur påverkas du av din arbetsmiljö?
– Jag påverkas väldigt starkt av min omgivning
på gott och ont. Jag tar in omgivningen utan filter.
Detta kan ställa till det i

Resultaten var mycket positiva. När barnen tillfrågades om hur musik
kommer till så svarade ett barn inledningsvis; ”med el”. Efter kursen
svarade samma barn på samma fråga; ”man har penna och papper och
skriver noter. Sedan övar man på sitt instrument”.
– Från total okunskap hade barnet efter tre tillfällen fått insikt,
konstaterar Sareidah.

8. Hur tar du hand om din kropp och själ?
– Med joga och promenader.
9. Nämn någon/något som inspirerar dig
mycket?
– Naturen.

Samtidigt har personalen på förskolorna kunna ta till sig kunskaper
genom aktivt deltagande, något som möjliggjort fortsatt musikverksamhet för barnen på lärarnas eget initiativ.
Efter ytterligare en kopp kaffe är det dags för Joakim att gå och
repetera. Samtalet leder vidare in på situationen för livemusiken,
medan gitarrspel hörs svagt från ett intilliggande rum.
– Jag upplever det som att gagerna har sjunkit under de femton år
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10. Vad är det bästa med att vara musiker?
– De är i själva mötet med publiken, när jag faktiskt
berör någon.

Ø

jag varit verksam. Det verkar också vara så att fler kämpar om giggen
vilket gör att marknaden dumpas då fler och fler ställer upp och spelar
för låga gager eller gratis.

inte har jobb. Med Musikalliansen är det tvärtom, för att du ska få en
anställning förutsätts det att du har mycket jobb.
– Man har ett dagkonto som kan öka och minska från månad till
månad. Det handlar om att arbeta minst ett visst antal dagar, annars
finns det risk att dagarna, och anställningen tar slut.

Det är även vanligare att jag tillfrågas om att ställa upp och spela utan
gage på välgörenhetsgalor och liknande arrangemang.
– Ofta upplever jag det som att musikarrangemang ses som en upp- Både som musiker och företagare behöver jag tid till andra sysslor än
handling. Man uppmanas skicka in ett förslag
själva framförandena. Det ska repeteras, projektplaistället för att erbjudas att framföra sin musik. ”Att bli anställd av Musi- neras, bokas med mera. Och det är en stor fördel att
kunna ta ut lön för dessa arbetsdagar såsom anställd
Arrangören sållar sedan i högen av förslag som
kalliansen kändes som i Musikalliansen.
i vilken upphandling som helst.
Kan du berätta om din anställning i Musikal- att vinna högsta vinsten”.
– I och med att jag har hittat mitt forum i att vara
liansen, hur fungerar den?
frilansmusiker, så är anställningen i Musikalliansen
– Man kallar det för den tredje anställningsformen. Detta innebär det bästa som har hänt mig i min karriär.
– Och jag vill gärna tro att Musikalliansen är något av det bästa
att jag skaffar mina jobb själv, och samtidigt har en anställning inom
Musikalliansen så länge som jag uppfyller kriterierna – och de handlar som har hänt i Musiksverige i stort på senare tid. Och jag hoppas och
om att jag är anställd så länge som du fortsätter jobba.
tror att visionen är att många fler ska få möjligheten att utveckla sin
– Man får samma rättigheter som i en ”vanlig” anställning. Och musikaliska verksamhet. Det kan i framtiden leda till att vi får mer
bland de skyldigheter man har som Musikalliansare, ingår att man intressant musik.
ska inrapportera de jobb man gör. Det gör jag via nätet.
Sareidah berättar att det känns som att man har fått bekräftelse på
att det man gör är tillräckligt bra.
Sareidah berättar att det kändes som att vinna högsta vinsten då hon
– Min man är jätteavundsjuk, säger hon och skrattar till. Han vill
fick veta att hon anställts av Musikalliansen. Grundtryggheten i att också ha anställning i Musikalliansen.
veta att räkningarna kan betalas varje månad är fantastisk, vilket ger
en stor konstnärlig frihetskänsla.
Låt oss hoppas att även Joakim och andra musiker i framtiden kan få
– Om man jämför med A-kassan så bygger det systemet på att man åtnjuta samma frihet som Sareidah gör i dag. ■
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