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Här är vinnarna av Framtidens Musikpris  
 
På onsdagen delades Framtidens Musikpris ut till fyra pristagare som tar initiativ inom musik och 
kultur. Årets vinnare är David Newcumet, projektet Säg det – sen gör det, Skövdebandet Browsing 
Collection och föreningen Konstmusiksystrar. 
 
Framtidens Musikpris är ett pris tillägnat personer och organisationer som arbetar för barn och 
ungas musikaliska utveckling. Prisceremonin är en manifestation för att ge inspiration och 
uppmuntran till den som står bakom initiativ, projekt och gärningar som ger glädje för så många. 
Priset delades ut i Eric Ericsonhallen under onsdagseftermiddagen med Nassim Al Fakir som 
konferencier. 
 

– Vi vill lyfta fram de bakomliggande faktorer, personer och organisationer som bygger upp, 
upprätthåller och möjliggör bredden och spetskompetensen inom svenskt musikliv. Vi 
sammanför branschen i ett pris som går till dem som idag skapar möjligheter för ett rikt 
framtida musikliv, säger Anna Rydborg, förbundsordförande för Riksförbundet Unga 
Musikanter. 

 
Framtidens Musikpris är instiftat av RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, och delas ut i fyra 
kategorier. Här nedanför beskrivs årets vinnare. 
 
Vinnare Enastående Pedagogisk Gärning: David Newcumet  
Vinnare i kategorin Enastående Pedagogisk Gärning är musikpedagogen David Newcumet från Växjö. 
I motiveringen står det att David Newcumet med musikalisk bredd och entreprenörsanda i decennier 
har inspirerat unga och lämnat stora avtryck som musikpedagog.  Han visar hur fantastisk musiken är 
och vilka möjligheter till gemenskap musicerandet ger. David Newcumet kombinerar en brinnande 
passion för musiken med en bred kunskapsbas och en unik fingertoppskänsla för elevernas 
individuella behov. David Newcumets pedagogik och engagerande musikundervisning skapar 
resonans som ger upphov till framtidens musik.  
 
Vinnare Nyskapande Innovativt Projekt: Säg det – sen gör det 
Vinnare i kategorien Nyskapande Innovativt Projekt är projektet Säg det – sen gör det. I motiveringen 
står det att projektet har öppnat nya möjligheter för unga att utforska sina känslor och våga prata 
om psykisk ohälsa. I en tid när den psykiska ohälsan ökar hos unga är det mycket viktigt att bryta 
stigmatiseringen kring dessa frågor. Säg det – sen gör det motverkar stigmatiseringen med hjälp av 
musik och konst, tillsammans med unga, och på ungas villkor.  
 

 
Vinnare Bästa Ungdomsinitiativ: Skövdebandet Browsing Collection 
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Vinnare i Bästa Ungdomsinitiativ är Skövdebandet Browsing Collection. I nomineringen står det att 
de fyra bandmedlemmarna är inspirerande och modiga musiker som spränger gränser med sin 
hårdrock. De slåss mot fördomar och begränsade sociala och musikaliska normer. Browsing 
Collection är mer än skickliga musiker och fenomenala förbilder, de är en urkraft som med hårt 
arbete och kreativ finess skakar om, förändrar och bryter ny mark.  
 
Vinnare Möjliggörare för Ungas Komponerande: Konstmusiksystrar  
Vinnare i kategorin Möjliggörare för Ungas Komponerande är föreningen Konstmusiksystrar. 
Föreningen Konstmusiksystrar är ett nätverk som gör plats för unga tjejer, transpersoner och icke-
binära i konstmusikvärlden. Genom att introducera konstmusik, ljudkonst och elektroakustisk musik 
för unga skapar de en grund och gör plats för deltagarnas personliga kreativitet. Konstmusiksystrar är 
en inspiration, en gemenskap och en fantastisk möjliggörare för ungas komponerande.  
 
 
 
För intervjuer och mer information vänligen kontakta  
Hanna Fred Ekman, producent Framtidens Musikpris | 0730-58 28 95| 
hanna.fred.ekman@framtidensmusikpris.se 
 
RUM är en ideell organisation för alla barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller 
spelar teater. Förbundet är med sina 400 lokalföreningar och totalt 35 000 medlemmar över landet 
Sveriges tredje största ungdomsorganisation. Verksamheten består till exempel av kurser, konserter, 
workshops och festivaler, och RUM organiserar även Sveriges blåslandslag. 
 
 
 


