
Studieplan för distanscirklar

Tanken med er studiecirkel är att ni skall få möjlighet att utveckla ert intresse. Studiecirkeln 
har till hjälp en studieplan som beskriver hur cirkelarbetet ska gå till. Studieplanen görs av 
deltagarna själva eller med hjälp av NBV:s verksamhetsutvecklare. Denna studieplan ska 
sedan godkännas av NBV-avdelningen och ett exemplar ska finnas på avdelningskontoret. 

Studieplanen gäller för perioden _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 
En studieplan skall förnyas minst en ggn/kalenderår. 
Rekommenderad intervall: halvår, t ex 200101 – 200630.

Fyll i max tre, minst en ruta vid varje fråga.

Skriva låtar Spela liveRepa inför inspelning/livegig

Spela in i studio

Att utvecklas som människa och ha kul tillsammans

Att göra nyskapande musik

Att kunna leva på musiken

Att utvecklas som musiker/producent Att beskriva vår samtid

Bygga image Bygga fanbase

Utveckla instrument/vokalteknik 

Hitta gig

Vad planerar ni att lära er under kommande period?

Vad använder ni för studiematerial för att bli inspirerade, ge exempel på 
webbsajter, youtube instruktionsfilmer, böcker, TV-serier?

Vad har ni för vision med cirkeln?

Ge konkreta exempel på ovanstående eller annat ni planerar att göra:

Utveckla: 

Musik för målmedvetna (Karl Sevandersson/NBV)

Ge konkreta exempel:



Messenger/Facetime

Ja Nej Vet ej

TelefonkonferensSkype (el liknande)

Sms-grupp Annat

Pro Tools

I en demokratisk process har alla möjlighet att komma till tals. 
Hur fungerar cirkelns gruppdynamik?

Här uppger ni länkar samt adresser till cirkelns musikaliska projekt som finns på 
sociala medier, webbsidor och streamingplattformar. Om det inte finns så skicka 
mp3-fil med er musik.

Vad gjorde ni och hur utvecklades ni under förra studieplansperioden:

Skriv namn + epost till alla deltagare:

I vilka digitala forum kommunicerar ni i cirkeln utanför det fysiska mötet?

Musik har länge använts för att påverka samhällsdebatten. 
Har ni sådana ambitioner?

Träffa andra musiker

Studieplan upprättad av: NBV Avdelning/Din kontakt på NBV:Bandnamn/akt/studio:

Att lära sig mer om att samarbeta i grupp Livespelningar 

Lån av musikutrustning Replokal/plats i musikhus

Branschkontakter/goda råd 

Hur vill ni fortsätta att utveckla samarbetet med NBV?

Annat:
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