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Asecs, Jönköpings kommun och 
Hallmedia i unikt samarbete för lokala 
musiker och artister 
 
Den pågående pandemin påverkar alla människor, på olika sätt. En yrkesgrupp som drabbats 
kraftigt av Corona-virusets samhällseffekter är musiker och artister, som inte längre kan spela för 
publik. Nu har Asecs, Jönköpings kommun och Hallmedia, gjort gemensam sak. Idén är att med 
organisationernas respektive plattformar stötta det lokala kulturlivet och samtidigt sprida ljus 
bland invånarna. 
 
- Den 29-30 augusti kommer vi att samla flera lokala talanger i en gigantisk streaming-festival, 
innehållande 14 lokala akter, säger Julia Sandwall som är Kulturchef för Jönköpings Kommun. Det är ett 
fantastiskt och unikt samarbete mellan våra organisationer för att lyfta och supporta vårt lokala musikliv. 
 
Fram till den 15:e juli kommer en utlysning att vara öppen, där lokala talanger kan ansöka om att 
medverka på festivalen. Det finns plats för totalt 14 akter, som alla avlönas av Jönköpings kommun för sin 
medverkan. 
 
- Själva festivalen kommer att ta plats på Asecs, säger Anette Lindblad som är marknadschef på Asecs. Vi 
bygger en studio på ett av taken i restaurangdelen att sända och streama upplevelsen från. Asecs är 
initiativtagare till projektet under parollen #supportyourlocal som under det här samarbetet blir 
#supportyourlocalmusic. 
 
Förbipasserande kan stanna till på säkert avstånd och njuta av musiken, men främst är det en digital 
festival som kan ses i mobilen, på datorn eller paddan. Avsikten är att skapa en helt Corona-säker 
upplevelse med fokus på musiken och inte på platsen i sig. Festivalen som sänds gratis i Hallmedias 
plattformar kan ses av alla som har internetuppkoppling. 
 
- Hallmedia har tekniken och användarna och det känns toppen att få använda vår breda plattform för att 
göra gott i dessa tider. En digital musikfestival känns helt rätt i tiden, säger Donald Sandström, Nyhetschef 
på Jnytt, Hallmedia. 
 
- Det här känns bra i hjärtat, säger Tina Gardestrand, som länge varit verksam i musik- och 
eventbranschen. Situationen som råder är otroligt tuff och vi alla måste hjälpas åt och tänka nytt. Den här 
speciella digitala festivalen blir ett bevis på att tänka nytt, solidaritet och samarbetsförmåga, där allt är 
möjligt om vi gör det tillsammans. 
 
Förutom den ekonomiska ersättningen till alla som medverkar, kommer de akter som skapar mest 
engagemang hos tittarna, få det hedersfyllda priset att genomföra en konsert för patienter och personal på 
Ryhov - såklart på säkert avstånd och enligt gällande rekommendationer. 
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För ytterligare information, kontakta gärna: 
 
Asecs  Hallmedia  Jönköpings kommun 
Anette Lindblad Donald Sandström Julia Sandwall, Kulturchef 
076-6342027  073-6635478  076-105071 
 
Tina Gardestrand   Sofie Frisk, Näringslivsutvecklare 
073-8439600    036-105520 
 

   


