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1. INNLEDNING
Etter at Den kulturelle skolesekken (DKS) så dagens lys i 2001, og etter hvert har fått sin form med 3 - 10 kulturbesøk 
årlig på alle landets skoler, har den enkelte skole et større behov for arrangørkompetanse enn før. Mange profesjonelle 
utøvere som turnerer gjennom DKS, opplever svært ulik mottagelse og arrangørkompetanse på skolene. Skolen som 
kunst- og kulturarrangør og bruk av skolen som kulturarena, er en avgjørende kvalitetsfaktor for at profesjonelle kunst-
nere får de beste vilkår for sin utøvelse. Ikke minst for at elevene skal få de beste kunst- og kulturopplevelser.

UTOVER SKOLENE SOM KUNST- OG KULTURARENA, er det også regionale og lokale behov for ar-
rangørkompetanse i forbindelse med Ungdommens kulturmønstring (UKM), kulturskolenes arbeid med produksjoner og 
forestillinger, og andre lokale kunst- og kulturarrangementer.

KULTARR er en forkortelse for Kulturarrangører. Utgangspunktet for KULTARR-prosjektet var å se etter nye sammen-
henger for å styrke arrangørkompetansen til barn og unge på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Arrangørkompetansen 
skal kunne gjelde for alle målgrupper, for alle kunstuttrykk og for alle arenaer. 

NETTVERK FOR NASJONALE AKTØRER (NNA)* ser et samlet behov for fornyelse og behov for at hver region/
hvert fylke har sertifiserte kursholdere. Ved å lage et nasjonalt prosjekt der vi sertifiserer KULTARR -kursholdere, ønsker vi 
å sette en nasjonal standard, og ved å gjennomføre og tilpasse kurs for barn og unge i sine regionale og lokale miljøer, 
vil alle kunne få tilgang til samme kompetanse i sitt fylke. Ved å slå sammen DKS, UKM og kulturskolenes faglige og 
økonomiske ressurser, vil vi i større grad kunne etablere og utvikle gode arrangørmiljøer flere steder enn det som finnes 
per i dag.

RAPPORT KULTARR-PILOTEN 2010–2011

* Se avsnitt 3, ”Hvem står bak KULTARR-piloten?”

Forsidefoto, fra øverst til venstre:
Eirik Brenne Torsethaugen, Ann Kristin Andersen, Nasjonalmuseet, Rikskonsertene, Jørgen Gomnes, UKM Norges nettredaksjon, ©Ekeland, Arne/BONO

Foto: Rikskonsertene

Foto: Rikskonsertene
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2. BAKGRUNN 
DET ER ET STERKT ØNSKE fra flere fylker om 
å videreutvikle det mangeårige prosjektet Elever som 
arrangører med et nytt innhold, oppdatert materiell og 
ikke minst ha tilgang til flere kompetente kursholdere 
som kan benyttes etter regionale og lokale behov. 
Ideen bak KULTARR er nettopp å gå et skritt videre 
etter Elever som arrangører: Mens Elever som ar-
rangører i starten kun fokuserte på konserten som 
arrangement i skolen, og eleven som konsertarrangør, 
skal KULTARR ta utgangspunkt i arrangementer innen 
alle kunstuttrykk, for alle målgrupper og på alle arenaer. 
Elever som arrangører-kursene ble gjennomført for 
elever lokalt av kursholdere fra Musikk i Skolen og Rik-
skonsertene. KULTARR-piloten sertifiserer kursholdere 
regionalt, som i sin tur skal kurse elever og andre unge 
arrangører i sitt eget nærmiljø.

ELEVER SOM ARRANGØRER-PROSJEKTET ble opprettet i 2005 etter inspirasjon fra arbeid som allerede var 
påbegynt i flere fylker: 
Fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag og Musikk i Finnmark utviklet et samarbeid med Rikskonsertene og lagde 
nettsider som den gang het ”Konsertpiloten”. 
Drammen kommune opprettet kulturverter og kulturkontakter ved sine skoler. Snart begynte også andre kommuner og 
skoler i Buskerud fylke med kulturkontakter og kulturverter. Buskerud fylke var først ut med å lage en egen håndbok for 
kulturkontakter. Den ble en flott inspirasjon for andre fylker og har vært en god modell.
Turnéorganisasjon for Hedmark opprettet elevarrangørgrupper på alle ungdomsskoler i fylket, senere også ved vide-
regående skoler. Ved å bygge opp skolenes arrangørkompetanse systematisk over flere år, har de etablert gode rutiner 
og har en nær dialog med elevarrangørene også etter at DKS-besøket har vært. Elevene bidrar i stor grad med tilbake-
meldinger om kunstbesøket, og har i samarbeid med sin kulturkontakt etablert et godt faglig nettverk som igjen bidrar til 
å styrke kvalitet i alle ledd. De siste årene har det vært gjennomført såkalte regionsamlinger, hvor flere skoler med elever 
og kulturkontakter gjennomfører en hel dag med stor samling og har egne fagkurs som vertskap, teknisk arrangering, 
konferansier, PR-arbeid m.m. 

HØSTEN 2005 startet Musikk i Skolen og Rikskonsertene, ved Ressurs- og utviklingssenteret, en pilot med elever 
som konsertarrangører i samarbeid med Oslo kommune, Utdanningsetaten. Prosjektet utviklet seg videre våren 2006 i 
nært samarbeid med Telemark, Vestfold og Buskerud fylkeskommuner. 

FRA 2006 TIL HØSTEN 2012 har alle fylker fått tilbud om og gjennomført Elever som arrangør-kurs eller tilsvarende 
kompetansetiltak i sitt fylke. Det har vært en økonomisk fordeling mellom Rikskonsertene, Musikk i Skolen og fylket, 
mens den enkelte skole har fått kurset gratis. Rundt 200 kursdager er avviklet med ca 5500 elever og kulturkontak-
tlærere over hele landet. Innholdet i Elever som arrangør-kursene har utviklet seg fra å ta utgangspunkt i skolekonserten 
til å omfatte alle kunstuttrykk. Hver kursdag innholder fortsatt en kunstopplevelse, ofte er denne inkludert i kurset slik at 
elevene har praktiske arrangøroppgaver tilknyttet denne opplevelsen.

KURSET HAR FOKUS på ulike arrangøroppgaver, som vertskap for utøvere, markedsføring, teknikk, tilrettelegging for 
publikum, og ikke minst konferansierrollen. Det er utarbeidet sjekklister for de ulike rollene, og elevene fordeler arbeids- 
og ansvarsoppgaver mellom seg, under veiledning av sin kulturkontakt (lærer). 

Sjekklister og konsertplanlegger finnes på www.eleversomarrangorer.no
Det er også linker til elevarrangører på de fleste nettsidene til DKS i fylkene på www.ksys.no.

3. HVEM STÅR BAK KULTARR-PILOTEN? 
NETTVERK FOR NASJONALE AKTØRER i Den 
kulturelle skolesekken (NNA) består av Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design, Scenekunstbruket, Film & Kino, 
Rikskonsertene, Norsk Forfattersentrum, Kulturarv og Sekre-
tariatet for Den kulturelle skolesekken i Norsk Kulturråd. 
NNA har 4 – 6 møter i året, og skal bidra til å stimulere til 
nye produksjoner, danne nettverk, legge til rette for kom-
petanseutvikling og gi faglige råd på feltet.

HANDLINGSPLAN for Nettverk for nasjonale aktører i 
Den kulturelle skolesekken 2009 - 2011
Nettverkets formål er først og fremst å bidra til å utvikle 
kvaliteten på innholdet i Den kulturelle skolesekken. Det kan 
innebære å: 
•	 foreslå og gjennomføre tiltak for faglig utvikling
•	  utveksle og utvikle kvalitetsstandarder i alle ledd 
•	 utvikle og tilrettelegge kompetansehevende tiltak 
•	 foreslå og etablere nasjonale prosjekter for hele feltet 

Ett av målene for det strategiske arbeidet er å arbeide for en 
helhetstankegang for kunst og kultur på skolen i samarbeid 
med alle aktører i DKS. 

ET SAMLET NNA utnevnte derfor en arbeidsgruppe til å 
utarbeide KULTARR-piloten. Arbeidsgruppen har bestått av 
Anne Qvale, Nasjonalmuseet, Astrid Holen, DKS-sekretariatet, 
og Ragnhild Bøhle, Rikskonsertene, sistnevnte som prosjek-
tleder. I tillegg har ressurspersoner fra blant annet Turnéorgan-
isasjon for Hedmark, Vestfold fylkekommune, Norsk kultur-
skoleråd, UKM Norge og Nasjonalt senter for kunst og kultur i 
opplæringen bidratt med sin kompetanse.

UTGANGSPUNKTET FOR NNA var å sette i gang et 
flerårig KULTARR-prosjekt, med ønske om at alle fylkene 
skulle få samme mulighet til å opprette sertifiserte kurshold-
ere. Prosjektet skulle ha en prosjektleder, og det skulle op-
prettes styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. 
Prosjektet skulle, i tillegg til å sertifisere kursholdere, etablere 
et eget Nettverk for KULTARR-kursholdere. Kursholderne 
skulle videre gjennomføre KULTARR-kurs for unge ar-
rangører i flere fylker. Et slikt nasjonalt prosjekt ble beram-
met til rundt 6 mill., og det ble tidlig klart at det økonomiske 
grunnlaget for et flerårig prosjekt ikke var til stede.

NNA VALGTE DERFOR Å OPPRETTE en KULTARR-
pilot. Tidspunktet for å starte opp et felles tiltak i NNA var 
tilstede. Det var stor vilje og faglig samsvar med handling-
splanen. Med økonomisk støtte fra Nasjonalt senter for 
kunst og kultur i opplæringen og et samlet NNA, ble piloten 
realisert.

Bilde fra forestillingen Om bare Rosa kunne trylle av Katja Lindeberg. 
Foto:Håvard L. Johansen

Glade kulturarrangører! 
Foto: Ann Kristin Andersen

Om bare Rosa kunne trylle av Katja Lindeberg.
 Foto:Håvard L. Johansen
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NORSK KULTURSKOLERÅD har fått i oppdrag å etablere og utvikle lokale ressurs- og utviklingssentre i kom-
munene. Mange musikk- og kulturskoler arrangerer og organiserer egne forestillinger og produksjoner. Som oftest er det 
kulturskolelærere som står for planlegging og gjennomføring. Ved å invitere Norsk kulturskoleråd inn i KULTARR-piloten 
håpet vi at elevene i kulturskolene i større grad enn tidligere skulle få muligheten til å bli en ressurs for kulturskolen, i 
tillegg til å delta som elev ved kulturskolen i sin disiplin. Hver musikk- og kulturskole arrangerer og organiserer egne 
forestillinger og produksjoner, og som oftest er det kulturskolelærere som legger til rette for alt arrangørarbeidet og står 
for all planlegging og gjennomføring. Elevene bør kunne få en større rolle i dette arbeidet, tilpasset kulturskolens behov.  
Etter KULTARR-piloten har Norsk kulturskoleråd utviklet egne arrangørkurs og en flott håndbok for arrangører i kultur-
skolene. 
Se http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/program-prosjekt/kulturarrangor-kultarr/ 

UKM NORGE valgte tidlig å prioritere sitt eget flerårige arbeid med Unge arrangører som allerede var påbegynt. De har 
allikevel vært invitert og bidratt med innlegg under selve prosessen, og all informasjon og innhold om kurs har vært sendt 
fortløpende til dem. Både Torstein Siegel og Iver Waage i Oslo musikkråd deltok med gode foredrag og innspill under 
Idéseminaret og Oppsummeringsseminaret.
St.meld nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida og Innst. S. nr. 200 (2007-2008) til samme melding.

MÅL:
•	 å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod
•	 å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og 

kulturuttrykk av alle slag
•	 å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine 

læringsmål.

Bilde fra Jo Strømgrens A Dance Tribute to Ping Pong.  
Foto: Knut Bry
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4. HVA ER MÅLET FOR KULTARR-PILOTEN?
Hvilken kompetanse skal KULTARR-kursholderne tilegne seg? 

GRUNNIDEEN BAK OPPRETTELSEN av KULTARR-piloten er en genuin tro på at hver enkelt deltager har med 
seg sin kompetanse og bør betraktes som er ressurs for sitt fylke. Ved å delta og gjennomføre KULTARR-kurs sammen 
med deltakere fra andre fylker, vil kompetansen øke hos hver enkelt deltaker.  

KULTARR-KURSDELTAKERNE SKAL:
•	 Få kjennskap om alle kunstuttrykk, for alle målgrupper, for alle arenaer
•	 Få kunnskap om ulike arrangørroller for elever, ungdommer og voksne
•	 Få kunnskap om formidlingsmetoder
•	 Kunne utforme sin kursholderrolle
•	 Ha kjennskap til materiell og verktøy
•	 Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere kurs 

HVORFOR KULTARR?
Med KULTARR ønsker vi å styrke møtet mellom profesjonelle kunstnere og den enkelte elev.
KULTARR er et eksempel på at vi kan dele vår arrangørerfaring og kunnskap til det beste for alle, samtidig som vi tar vare 
på verdiene i hverandres arbeid og det enkelte kunstuttrykks egenart.

DET VI KAN DELE, DELER VI. Det vi skal være ulike på, kan vi få kjennskap til og kunne leve godt med!
Eleven /ungdommen har vi felles, uansett om eleven går i ungdomskolen, i kulturskolen, deltar i UKM-mønstringen og/
eller går på videregående skole. Ved å tilrettelegge for samarbeid vil ressursene tilfalle det enkelte lokalmiljø på best 
mulig måte. La eleven/ungdommen få mulighet til å bidra!

TILTAK FOR Å GJENNOMFØRE KULTARR-PILOTEN:
•	 Utdanne 6 sertifiserte kursholdere i hvert fylke, etter en nasjonal standard for alle kunstuttrykk og ulike typer arrange-

ment. 
•	 Gjennomføre og etablere lokale KULTARR-grupper med elever/ungdommer i hver kommune, med sertifiserte KUL-

TARR-kursholdere som igangsettere.
•	 Etablere et nasjonalt nettverk for sertifiserte kursholdere.
•	 Etablere arbeidsgrupper som styrker samarbeid regionalt mellom Den kulturelle skolesekken, kulturskolene og 

Ungdommens kulturmønstring i fylkene, og dermed bidra til bedre kvalitetssikring for lokale arrangementer og bedre 
utnyttelse av regionale ressurser.

•	 Velge ut tre pilotfylker som gjennomfører minst 10 kurs i hvert fylke det første året.
•	 Utarbeide materiell (DVD-er, håndbøker, nettsider) som kan brukes av alle målgruppene.

5.  INNHOLD I PILOTEN
PILOTEN BESTO AV:
•	 Idéseminar for alle involverte 6. januar 2011 på Hell
•	 Sertifiseringskurs for kursholdere 4. - 5. april 2011 i Larvik
•	 Sertifiseringskurs for kursholdere 19. mai 2011 i Oslo
•	 Sertifiseringskurs for kursholdere 14. - 15. juni 2011 i Trondheim
•	 Oppsummeringsseminar 1. desember 2011 på Hell
•	 I tillegg anbefalte vi alle deltagerne å planlegge minst 16 timer praktiske 
•	 arrangøroppgaver på lokale arrangement, etter eget ønske 

Alle dagene ble gjennomført. Til idéseminaret og oppsummeringsseminaret 
ble alle fylker invitert til å delta.
For å kunne starte opp, var det nødvendig å etablere en god dialog med 3 
fylker som ønsket å delta i prosjektet. 

KRAV TIL PILOTFYLKENE:
•	 Ha egne ressurser til prosjektleder og prosjektgruppe.
•	 Finne opptil 6 aktuelle KULTARR-deltagere som kunne gjennomføre pi-

loten.
•	 Være bindeledd mellom prosjektleder og deltagerne med hensyn til all 

informasjon.
•	 Skulle ha minst mulig økonomiske utlegg til reise/opphold for å gjennom-

føre kursdagene.
•	 Hvem og hvordan fylkene ønsket å velge sine kursdeltagere var helt opp 

til dem. Det var ønskelig at de kunne delta på alle kursdagene. De kunne 
med fordel være fra ulike arrangørmiljø. Gjerne med UKM erfaring, kultur-
skole bakgrunn eller annen relevant erfaring og interesse.

•	 Prosjektleder/gruppen i fylket er villig til å følge opp KULTARR-kursholderne 
i egen region, og ser nytteverdien i å benytte seg av deres kompetanse 
etter endt kurs.

•	 Når KULTARR-piloten er avsluttet overtar fylket videre faglig oppfølging og 
alt ansvar med hensyn til honorering av den enkelte kursholder m.m.

NNA SINE ØNSKER:
•	 Trengte å etablere dialog med flere nasjonale institusjoner, blant annet 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, UKM Norge og Norsk 
kulturskoleråd.

•	 UKM Norge og Norsk kulturskoleråd fikk en måneds frist etter Idéseminaret 
til å svare på om de ønsket å delta eller ikke, eventuelt i hvilken form som 
passet dem.

•	 Etablere felles eierskap til piloten ved å gjennomføre et idéseminar januar 
2011.

•	 Invitere de samme deltagerne til et oppsummeringsseminar desember 
2011.

•	 Trengte å avklare hvilke 3 pilotfylker som ønsket å delta.
•	 Det ble Østfold Kulturproduksjon, Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner.
•	 Alle fylker ble invitert til begge seminarene. Vestfold fylkeskommune og Turnéorganisasjon for Hedmark deltok.
•	 KULTARR-piloten skulle bestå av 40 timers kurs, dvs. 5 kursdager gjennomføres våren 2011. Dermed kunne lokale 

kurs gjennomføres høsten 2011 og våren 2012.
•	 Kursstedene ble Larvik i forbindelse med DSK 10 års jubileum, Nasjonalmuséet i Oslo og avsluttes i Trondheim.

   

Bilde 1, øverst: Kulturarrangører. Bilde 2: Våre danske 
venner i Levende Musik i Skolen. Bilde 3: Astrid Holen, 
sekretariatsleder forDen kulturelle skolesekken fra 2002 til 
2012. Bilde 4: Rikskonsertene direktør, Turid Birkeland, og 
Elever som arrangører på kick-off for skolekonsertsesongen, 
Bjølsen skole i Oslo 23.08.12. 
 

Ungdommer (8.kl – 2. vgs) fra Ungdomsgruppa,  
Ellingsrudåsen Frivilligsentral i samtale med formidler,  

Camilla Frøland Sramek. Skulpturer av den østerrikske  
mulitmediakunstneren Katrin Plavcak. 

Foto: Nasjonalmuseet
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IDÉSEMINAR 6. JANUAR 2011, HELL
MÅLET med å samle aktuelle ressurspersoner til et idéseminar var å drøfte behovet for et slikt prosjekt, og å synliggjøre alle 
aktørene som ville bidra med faglige innspill til piloten. Synliggjøre DKS- sekretariatet, de nasjonale aktørenes rolle, og skape 
kjennskap til aktuelle nasjonale samarbeidspartnere som Nasjonale senter for kunst og kultur i opplæringen, UKM Norge og 
Norsk kulturskoleråd, som alle kan bidra med faglige innspill til piloten. Presentasjon av UKM og Norsk kulturskoleråds arbeid. 
Det var nyttig å få mer kunnskap om våre ulike aktiviteter og organisering.
 
I LØPET AV IDÉSEMINARET ble det klart at alle ønsket en pilot, og de 3 pilotfylkene fikk en frist til å finne maks 6 
aktuelle KULTARR-deltagere fra sitt fylke.

FORVENTNINGER OM SAMARBEID OM KULTARR-PILOTEN  
FRA FYLKESDELTAGERNE PÅ IDÉSEMINARET
•	 Se muligheter
•	 Å bli inspirert
•	 Utveksle erfaringer i forhold til entreprenørskap i kulturskolen
•	 Få innsikt i andre skolers praksis
•	 Klarhet i roller
•	 Få klarhet i hvilke økonomiske midler som er til rådighet
•	 Innsyn i andres arbeid
•	 Det ble påpekt at eleven er publikum i det ene øyeblikket, utøver i det neste, og arrangør i det tredje øyeblikket. Hvordan 

kan vi sammen styrke denne sammenhengen? Med hensyn til de ulike målgruppene ble elever, lærere og kulturkontak-
ter fra grunnskole, kulturskole og videregående skole presentert med velfungerende tiltak og prosjekter. Deres rektorer 
og kulturkontakter bisto også med å fortelle om rammebetingelser som må til for å få gjennomføre gode prosjekter.  

•	 Sertifiseringskurs 4. - 5. april 2011, Larvik
•	 Alle pilotfylkene hadde valgt ut sine KULTARR-deltagere. Da Nord- og Sør-Trøndelag brukte færre plasser enn det var 

tenkt, sørget vi for at Østfold fikk 8 plasser. Til sammen var vi 20 deltagere.
•	 Alle måtte presentere seg og fortelle om sin bakgrunn og om sin motivasjon for å delta. Det var mange forventninger 

i luften. Det ble påpekt fra prosjektleder at dette var en pilot og at vi var i samme båt ved at ingen hadde gjennomført 
denne type tiltak før.

DET KOM FREM at flere var ukjent med hva DKS er for noe. Første dagen bar preg av dette, det var derfor fint at 
noen av deltagerne kjente hverandre fra før. Det ble lagt vekt på å bli kjent med hverandre, og dag to skulle vi utføre 
praktiske arrangøroppgaver sammen. Alle bistod derfor under avviklingen av DKS-jubileet på ulike nivå.

DETTE VAR FØRSTE GANG alle 20 KULTARR-deltakerne møttes, alle med ulik bakgrunn, alder fra 18 - 55 år, med ulike 
forventninger til kurset. Flere hadde erfaring fra UKM-arbeid, andre fra musikkfaglig produksjonsarbeid, andre fra undervisning i 
videregående skole. De to dagene la likevel et godt grunnlag for videre arbeid, selv om forventningene var ulike. 

SERTIFISERINGSKURS 19. MAI, NASJONALMUSEET FOR KUNST, 
ARKITEKTUR OG DESIGN, OSLO
GOD OPPSLUTNING fra deltagerne som sist. Noen var byttet ut av ulike grunner og nye var kommet til.
Det ble lagt opp til 3 ulike kunstopplevelser med visuell kunst, film og kino og vi avsluttet med skolekonserten ”Hands 
Off”. Blant annet ble det en fin erfaring å lytte til Fritjof Bringager sin måte å formidle på om maleriene i utstillingen ”Livets 
dans” på Nasjonalmuseét.
Felles gruppearbeid om arrangørrollen, hvor diskusjonene rundt bordet gjenspeilet deltagernes ulike erfaringer på en 
utfyllende måte. Interessant å høre Astrid Holen, leder for DKS-sekretariatet, snakke om ”Eleven som ressurs i Den kul-
turelle skolesekken” først, og deretter møte 3 elever som kulturverter og deres kulturkontakt fra Flåtestad skole.

SERTIFISERINGSKURS 14. - 15. JUNI 2011, TRONDHEIM
SISTE INNSPURT med to hele kursdager. Det var mye engasjement og nye erfaringer. Alle bidro med innspill og 
gode spørsmål underveis. Det var tydelig en større bevissthet og interesse rundt rollen som formidler denne gang.

TRONDHEIM KULTURSKOLE hadde prøvd ut og satt i gang en KULTARR-pilot med kulturskoleelever siden sist. 
Det var flott å se og høre hva de på kort tid hadde fått til. Alt etter initiativ fra Åste Selnæs Domaas og kulturskolelærer 
Elisabeth Fors. Kulturskoleelever fra visuelle kunstfag ved skolen hadde laget egen logo med ”verdens beste crew” som 
slagord på t-skorter og annet materiell. Eget veiledningshefte er også under bearbeidelse. 

PÅ KVELDEN fikk vi en egen scenekunstforestilling som vises for videregående skoler. ”1000 zasto - 1000 zasto - 
Azra Halilovic”. En sterk historie fra virkeligheten, som gjorde inntrykk på alle. Vi fikk møte utøverne etterpå, og det var tid 
til ettertanke og fordypelse av opplevelsen. Som KULTARR-kursholdere må vi aldri glemme at slike møter skal være godt 
tilrettelagt for å styrke opplevelsen for barn og unge og annet publikum.  Glemmer vi dette, mister vi kjernen i vårt arbeid 
med kunstformidling for barn og unge.

HVORDAN SKAPE OG TILRETTELEGGE for god kommunikasjon mellom kursholder og elever/ungdommer på 
best mulig måte? Det var lagt opp til at man jobbet sammen to og to, slik vi oppfordrer alle til å gjennomføre sine frem-
tidige kurs. Deltakerne kunne selv velge sin målgruppe og lage et kursopplegg for denne målgruppen. Kursopplegget 
skulle filmes og legges frem for alle i plenum på slutten av dagen. De måtte også velge hvilket materiell og hvilken form 
de ønsket å organisere kurset på. Alt skulle begrunnes. Vi brukte videofilming underveis, så alle fikk erfare hvordan de 
selv fremsto som kursholder for sitt publikum. Hele gruppen fikk komme med to gode tilbakemeldinger og to utfordringer 
de burde jobbe med til hver presentasjon.  Alt fra stemmebruk, kroppsspråk, ordbruk m.m. ble kommentert. Det ble en 
fin og trygg ramme for alle, flere fikk nok en aha-opplevelse på sin egen væremåte. Dermed fikk alle en større bevissthet 
på sin egen formidlerrolle. En god erfaring når man skal være en god rollemodell for yngre elever og ungdom. 

 
FLERE FORTALTE OGSÅ OM SINE PLANER for de 16 timene de ble anbefalt å gjennomføre lokale arrangement-
soppgaver. Det varierte fra å bygge opp bedre rutiner for UKM-mønstringer i nye kommuner, til å delta under Månefesti-
val og reklamere for Kodekort m.m. 

ETTER BESØK OG OMVISNING PÅ ROCKHEIM, fikk vi oppleve musiker og forteller Kouame Sereba med sitt 
foredrag om ”formidlingsglede”. Han inspirerte med sin positive holdning til sine medmennesker. Ved å tenke på hvert 
menneske du møter som en gave til deg, vil du kunne møte ditt publikum med ydmykhet og glede. 

VI AVSLUTTET dagen og kurset ved å dele ut sertifiseringsbeviset til alle som hadde deltatt på alle kursdagene.

Musikeren, historiefortelleren og  
skuespilleren Kouame Sereba. 

Foto: www.sereba.com
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OPPSUMMERINGSSEMINAR 1. DESEMBER 2011, RICA HOTELL HELL, 
STJØRDAL
ALLE SOM DELTOK på Idéseminaret ble invitert til Oppsummeringsseminaret. KULTARR-kursholder Stig Berg fra 
Nord-Trøndelag holdt innlegg om hvordan han har opplevd opplæringen. Han har allerede gjennomført flere kurs sam-
men med KULTARR-kursholderkollega Eirik Engan. Det ble lagt vekt på gruppearbeid med vekt på hva som skal/bør skje 
etter at KULTARR-piloten er ferdig. Hvilken rolle mener dere de ulike nivåene bør ha i forhold til å utvikle KULTAAR videre 
til andre fylker? På nasjonalt, regionalt og lokalt nivå? Vi har valgt å legge kommentarene som kom frem, under oppsum-
meringen.

6. ORGANISERING
FLERE AKTØRER I NNA har mottatt signaler fra fylkene om at det er ønskelig med en annen organisering og innhold 
i Elever som arrangører-kursene.  I tråd med NNAs handlingsplan og intensjonsavtalen mellom DKS, UKM og Norsk 
Kulturskoleråd, ønsket alle å bidra til et felles løft for at en KULTARR-pilot kunne realiseres i løpet av 2011. Et samlet NNA 
står derfor bak det faglige innhold i piloten og de av aktørene som hadde mulighet til økonomisk bidrag, gjorde dette. 
Nasjonalt Senter ble kontaktet tidlig i prosessen, og de ønsket å bidra til Idé- og Oppsummeringsseminaret. Dette var 
helt avgjørende for å gjennomføre piloten. Uten et felles faglig ønske, vilje og forståelse fra alle samarbeidspartene fra 
starten ville KULTARR-piloten aldri kunnet bli gjennomført. Det er første gang NNA gjennomfører et slikt felles tiltak.

PROSJEKTLEDER har brukt ca 500 arbeidstimer av sin arbeidstid til piloten. Det har vært gjennomført 6 ar-
beidsmøter i arbeidsgruppen, som alle har vært knyttet til faglig innhold og skape en pedagogisk progresjon. Anne 
Qvale og Ragnhild Bøhle har i tillegg bidratt som arrangør for gjennomføringen av kursdagene og seminarene. I tillegg 
har medlemmene i NNA bidratt med faglige råd etter behov.

RESSURSPERSONER OG FAGLIGE  
SPARRINGSPARTNERE:
Åste Dombås, Norsk Kulturskoleråd, konsulent 
Malgosia Wroblewska, senere Vigdis Blaker, fra Nasjonalt Senter for 
kunst og kultur i opplæringen, Bodø
Oddveig Seljeset Tørud fra Turnéorganisasjon for Hedmark har bidratt 
med sin elevarrangør erfaring gjennom flere år
De regionale prosjektgruppene fra pilotfylkene
20 kursdeltagere

ALLE HAR VÆRT TILGJENGELIG for innspill og drøftinger 
med arbeidsgruppen. Spesielt har det vært rask respons fra pilot-
fylkene med tilbakemeldinger underveis, og stort engasjement fra 
alle parter for å få gjennomført piloten. Kursdeltagerne har bidratt 
med sine ressurser og gitt tilbakemeldinger underveis. Vi har lært 
mye av hverandre. Dette har på alle måter bidratt til et variert faglig 
innhold i alle dagene som er gjennomført. 

ARBEID I 3 PILOTFYLKER
ALLE TRE PILOTFYLKENE opprettet egne prosjektgrupper og 
bidro med kursdeltagere pr fylke med ulike erfaringer og interesser. 
Ingen av fylkene valgte å si nei til dette tilbudet. De ble alle oppmun-
tret til å sette sammen prosjektgruppen med tanke på et fremtidig 
samarbeid slik intensjonsavtalen tilsier. På denne måten hadde man 
muligheten til å etablere et regionalt samarbeid. Det ble sendt ut 
invitasjon til hele DKS fylkesnettverket, og flere av fylkene har vært 
representert på idé- og oppsummeringsseminarene.
              

VALG AV KURSDELTAGERE
HVEM OG HVORDAN fylkene ønsket å velge sine kursdeltagere 
var helt opp til dem. Det var ønskelig at de kunne delta på alle kurs-
dagene. De kunne med fordel være fra ulike arrangørmiljøer, og at 
de er villige til å følge opp som kursholdere i egen region.

LOKAL ROLLE OG ORGANISERING
KULTARR piloten skulle gjøre alle kursdeltagerne i stand til å plan-
legge, gjennomføre og videreutvikle arrangørkurs lokalt. Det ble 
derfor lagt stor vekt på at det enkelte fylke planlegger og gjennom-
fører kurs på den enkelte kommune og skole, UKM mønstringer, 
kulturskoler, festivaler og andre relevante oppgaver.  Det er gledelig at alle 3 pilotfylkene har gjennomført og har planer 
for videre kurs. Alle kursholdere er nå klare til å planlegge og gjennomføre kurs for alle målgrupper, alle kunstuttrykk på 
alle arenaer på den enkelte skole, kulturskole, UKM mønstringer m.m. Gevinsten i KULTARR piloten tilfaller derfor eleven/
ungdommen lokalt. Nytt tilpasset materiell er laget for brukerne. 

Seminar på Nasjonalmuseet. 
Foto: Rikskonsertene

Eirik Engan, KULT.ARR-kursholder i Nord-Trøndelag og 
musikkskolelærer ved Steinkjer kulturskole.

Stig A. Berg, KULT.ARR-kursholder i Nord-Trøndelag og  
leverandør av teknisk sceneproduksjon.
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PLANER FOR OPPFØLGING OG BRUK AV KULTARR KURSHOLDERE 2012

PLANLAGT KURSAKTIVITET I SØR-TRØNDELAG

ARRANGØR: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (STFK)

PROSJEKTGRUPPE: KIRSTEN MELLOMSÆTER, ÅSTE SELNÆS DOMÅS, KETIL HUSTAD

NAVN PÅ KULTARR KUR-
SHOLDERE:

TORGEIR ANDRESEN, MUSIKKPRODUSENT STFK OG LEDER FOR PROSJEKTARBEIDET I 
SØR-TRØNDELAG

INGEMAR ANDERSON, RESSURSSENTERET FOSEN VG SKOLE

CARLOS CORTES, KULTURARBEIDER BARN OG UNGE I MALVIK

TRINE ARNTZEN, LEDER UKM ARBEIDET TRONDHEIM

ELISABETH FORS + EN TIL? FRA TRONDHEIM KOMMUNALE KULTURSKOLE

DE TO SISTE HAR OGSÅ HATT ANSVAR FOR DRIFTING AV KULTARR PROSJEKTET I REGI 
AV TRONDHEIM KULTURSKOLE OG NORSK KULTURSKOLERÅD.  

HAR PRIORITERT: Å LAGE EN SAMARBEIDSAVTALE MED UKM, DKS SØR-TRØNDELAG, SØR-TRØNDELAG 
KULTURSKOLERÅD OG TRONDHEIM KULTURSKOLE

ALLE KURS DELTAKERNE HAR BIDRATT TIL Å UTVIKLE EGNE MILJØ OG SATT FOKUS PÅ 
ELEVER SOM ARRANGØRER. 

ANNET LOKALT NAVN 
ENN KULTARR:

HAR BEHOLDT NAVNET KULTARR

ARRANGØR: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (STFK)

PROSJEKTGRUPPE: KIRSTEN MELLOMSÆTER, ÅSTE SELNÆS DOMÅS, KETIL HUSTAD

NAVN PÅ KULTARR KUR-
SHOLDERE:

TORGEIR ANDRESEN, MUSIKKPRODUSENT STFK OG LEDER FOR PROSJEKTARBEIDET I 
SØR-TRØNDELAG

INGEMAR ANDERSON, RESSURSSENTERET FOSEN VG SKOLE

CARLOS CORTES, KULTURARBEIDER BARN OG UNGE I MALVIK

TRINE ARNTZEN, LEDER UKM ARBEIDET TRONDHEIM

ELISABETH FORS + EN TIL? FRA TRONDHEIM KOMMUNALE KULTURSKOLE

DE TO SISTE HAR OGSÅ HATT ANSVAR FOR DRIFTING AV KULTARR PROSJEKTET I REGI 
AV TRONDHEIM KULTURSKOLE OG NORSK KULTURSKOLERÅD.  

HAR PRIORITERT: Å LAGE EN SAMARBEIDSAVTALE MED UKM, DKS SØR-TRØNDELAG, SØR-TRØNDELAG 
KULTURSKOLERÅD OG TRONDHEIM KULTURSKOLE

ALLE KURS DELTAKERNE HAR BIDRATT TIL Å UTVIKLE EGNE MILJØ OG SATT FOKUS PÅ 
ELEVER SOM ARRANGØRER. 

ANNET LOKALT NAVN 
ENN KULTARR:

HAR BEHOLDT NAVNET KULTARR

HVILKE MÅLGRUPPER BLE KURSENE PLANLAGT 
FOR?

VÅR / HØST 2011 VÅREN 2012

ANTALL KURS FOR BARNESKOLE ELEVER / KUL-
TURKONTAKT

ANTALL KURS FOR UNGDOMSSKOLE ELEVER / KUL-
TURKONTAKT

NOVEMBER: KURS I OPPDAL 
INKL. ORKDAL SOM VAR 
ARRANGØRER FOR UKM 
MØNSTRINGEN.

GJENNOMFØRTE STOR 
KONSERT MED ATLE PED-
ERSEN MED STOR SUKSESS!

ANTALL KURS FOR VIDEREGÅENDE ELEVER / KUL-
TURKONTAKT

ANTALL KURS FOR KULTURSKOLE ELEVER / KULTUR-
SKOLELÆRER

OPPRETTET KULTARR CREW 
GRUPPE VED TRONDHEIM 
KULTURSKOLE.

GJENNOMFØRT DIV.  
ARRANGEMENT

ØNSKE OM Å UTVIKLE 
EN SYSTEMATISK 
GRUNNOPPLÆRING I 
ARRANGEMENT I REGI AV 
ENKELTE KULTURSKOLER I 
FYLKET

ANTALL KURS FOR UKM LOKALT 

ANTALL KURS FOR UKM REGIONALT

ARRANGØR: ØSTFOLD KULTURPRODUKSJON (ØK)

PROSJEKT-
GRUPPE: 

TORMOD GANGFLØT, ANN KRISTIN ANDERSEN, JOSE LEGUINA

NAVN PÅ KULTARR 
KURSHOLDERE:

HENRIK DIESEN, MARTINE ANDERSEN, ISELIN GJØSTØL, NORA GANGFLØT, PER HOVLAND, 

MIKKEL GUTTORMSEN, EMILIE SLANGSVOLD, REBEKKA HEIDENSTRØM.

OBS! ALLE SØKTE PÅ UTLYST UNGARR STILLING. ALLE 8 BLE ENGASJERT I ØSTFOLD KULTUR-
PRODUKSJON. ALDER FRA 18 – 25 ÅR.

HAR PRIORITERT: ALLE KURS DELTAKERNE HAR GJENNOMFØRT OG BLE SERTIFISERTE KULTARR KURSHOLDERE. 
ØK HAR I STOR GRAD LAGT TIL RETTE FOR Å KOM�INERE AR�EIDSOPPGAVENE TIL KUR- FOR Å KOMBINERE ARBEIDSOPPGAVENE TIL KUR-
SHOLDERNE FRA Å VÆRE KURSHOLDERE, JOBBE MED KODE KORT, OPPDATERE NETTSIDER, 
GJENNOMFØRE UKM MØNSTRINGER I FLERE KOMMUNER ENN TIDLIGERE, M.M. DELTOK 
SOM ANSVARLIGE MEDARRANGØRER PÅ MÅNEFESTIVALEN I FREDRIKSTAD AUGUST 2011.

ANNET LOKALT 
NAVN ENN KUL-
TARR:

HAR EGET NAVN U*KULT

FACEBOOK.COM/KULTURKODE

PLANLAGT KURSAKTIVITET I ØSTFOLD

HAR DERE UTVIKLET EGET KURSMATERIELL?
Disse har utarbeidet egen håndbok for elevarrangørene:

www.ostfoldkulturproduksjon.no 
www.ukm.no 
www.kulturkode.no
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ARRANGØR: NORD-TRØNDELAG

LOKAL PROSJEKTLEDER:  IRENE ROSENBLOM / HILDE L. FOSSVIK

PROSJEKTGRUPPE: IRENE ROSEN�LOM (GRUNNSKOLE), SOLVEIG WEL-
DE (VGS) - ERSTATTET AV ANNE LENA UNDERLAND 
PR.1.8.2012, HILDE L. FOSSVIK, EIRIK ENGAN OG STIG 
BERG

NAVN PÅ KULTARR KURSHOLDERE: EIRIK ENGAN OG STIG BERG

FAGLIG KURSANSVARLIG I FYLKET:  HILDE L. FOSSVIK

ANNET LOKALT NAVN ENN KULTARR:  ARRANGØRKURS

HVILKE MÅLGRUPPER BLE KURSENE 
PLANLAGT FOR?

VÅREN 2012 HØSTEN 2012

ANTALL KURS FOR BARNESKOLE 
ELEVER / KULTURKONTAKT

*8 KURSDAGER  *6 DAGER PLANLAGT

ANTALL KURS FOR UNGDOMSSKOLE 
ELEVER / KULTURKONTAKT

 *8 KURSDAGER *6 DAGER PLANLAGT

ANTALL KURS FOR VIDEREGÅENDE 
ELEVER / KULTURKONTAKT

0 3 DAGER PLANLAGT

ANTALL KURS FOR KULTURSKOLE 
ELEVER / KULTURSKOLELÆRER

0 0

ANTALL KURS FOR UKM LOKALT 0 0

ANTALL KURS FOR UKM REGIONALT 0 0

PLANLAGT KURSAKTIVITET I NORD-TRØNDELAG

 *alle våre kurs er en miks av barne- og ungdomsskoleelever pga. skolestrukturen i distriktene
Har dere utviklet eget kurs materiell? 
Link til vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=11670&cid=5848

BESKRIV KORT HVA; Vi har laget en arrangørperm som hver skole får, i tillegg så får hver deltaker (elev) et elevhefte, 
t-skjorte og kursbevis.
 

7. ØKONOMI
MED HENSYN TIL BUDSJETT og ulike planleggingshorisonter var det kun NNA og Nasjonalt senter for kunst og 
kultur i opplæringen som hadde midler til rådighet på så kort planleggingshorisont.
 Vi har dermed vist at det går an å samarbeide om viljen til å bidra er stor nok. Dette gjorde det mulig for 3 pilotfylker å 
delta. Det var viktig at fylkene ikke skulle ha noen utgifter med denne piloten. Alle reiseutgifter og opphold for alle 20 
deltagerne ble derfor betalt av prosjektet. 

ØKONOMISK STØTTE TIL KULTARR PILOTEN 2011
FØLGENDE UTGIFTER ER BLITT DEKKET AV KULTARR PILOTEN 2011:

•	 7 dagpakker og konferansepakker
•	 Hotellopphold til alle 20 deltagerne, utøvere og gjester
•	 Reiseutgifter inkl. fly for 20 deltagere
•	 Lunsj, middag til elever, lærere / kulturkontakter / forelesere / utøvere
•	 Billetter og omvisning til Rockheim
•	 Gaver til elever, kulturkontakter, rektorer
•	 Honorar for 10 utøvere
•	 Transportutgifter for teknisk utstyr
•	 Trykking av sertifiseringsbevis
•	 Trykking av rapport

ANDRE RESSURSER
UTGIFTER TIL PROSJEKTLEDER er ikke inkludert i dette regnskapet. Anslagsvis forbruk av arbeidstid for KUL-
TARR prosjektleder er angitt til ca 500 arbeidstimer. 

HVERT FYLKE bidro med prosjektleder, prosjektgruppe og sin arbeidstid til å administrere og tilrettelegge for sitt ar-
beid. Blant annet å skaffe egne kursdeltagere og følge opp med all informasjon.
Det ble lagt opp til at fylkene ikke skulle ha utlegg til reise og andre utgifter til kursdagene. Alle reiseutgifter, hotell, 
måltider og billetter til kursdeltagerne samt honorar til utøvere, ble dekket av prosjektet. I tillegg bidro Nasjonalmuseet og 
Rikskonsertene med prosjektleder, arbeidstid og annet personell som gjorde det mulig å arrangere hele piloten.

DET HAR IKKE vært avsatt egne midler til å produsere eget materiell eller egen logo/design til KULTARR piloten. Det 
har vært fokus på det materiell som allerede finnes. Håndbok, arrangørpass,  
t-skjorter, nettsider, m.m. Det har vært opp til det enkelte fylke eller samarbeidspartner selv til å lage nytt materiell om 
ønskelig.

20 000 NORSK SCENEKUNSTBRUK

50 000 FILM & KINO

50 000 NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

20 000 NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN

36 000 NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

100 000 RIKSKONSERTENE

276 TOTALT �UDSJETT 2011 

Elever som arrangør-materiell: 
Blokk og penn, pass, t-skjorte, 
informasjonshefte - og litt frukt. 
Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene
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ALLE FORELESERE FRA NNA, arbeidsgruppen og ressurspersoner har fått dekket sine utgifter fra sine arbeidsgi-
vere. Alle KULTARR deltagere har deltatt med innlegg og foredrag uten honorar.

Ved å velge profesjonelle utøvere på flere kursdager har vi valgt å vektlegge kunstopplevelsen og lagt til rette for en god 
formidlingssituasjon, slik det også gjøres i DKS hverdagen på skolene. Dette er gjort fordi NNA er med på å produsere 
eller på annen måte kvalitetssikre kunstopplevelsen for elevene/ungdommene. Blir dette tatt bort fra KULTARR kurset, 
mister man noe vesentlig i formidlingen, slik vi ser det.

8. OPPSUMMERING
ARBEIDSGRUPPEN HAR PLANLAGT, gjennomført og evaluert KULTARR piloten fortløpende. Samarbeidsklimaet 
har vært godt og arbeidsoppgavene har vært jevnt fordelt. Den største utfordringen som prosjektleder har vært å skrive 
selve prosjektbeskrivelsen og å selge inn prosjektet som en god idé til nye samarbeidspartnere. Ved å samarbeide med 
andre og bygge nye relasjoner må man også ta stilling til en felles begrepsforståelse. De ulike miljøer og institusjoner 
har ulik forståelse av det samme ordet. Vi ser piloten som en start på et slikt samarbeid og som et godt grunnlag for å 
etablere et varig samarbeid der det er fornuftig.

VI SER KLART AT PILOTEN har hatt en større DKS-profil enn ønsket, og mindre fokus på UKM og kulturskolene. 
Vi mener allikevel at vi har oppnådd en ny samarbeidsform, som bør komme flere til gode. Ved å dele kunnskap og 
erfaringer har vi stor tro på et videre samarbeid. Som eksempel på dette kan vi vise til det gode samarbeidsklimaet 
på arbeidsseminaret i Larvik september 2011. NNA ser frem til videre utvikling av dette samarbeidet, og ser Nasjonalt 
Senter som en viktig nasjonal partner.

VI HAR FÅTT 18 SERTIFISERTE KURSHOLDERE, og de fleste av disse har gjennomført kurs regionalt og lokalt 
for flere målgrupper. Vi har dermed nådd vårt mål.

PILOTEN ER BLITT GJENNOMFØRT på relativt kort tid, til tross for få ressurser. Gode dialoger og relasjoner mellom 
partene har vært helt avgjørende. Når noe har vært utydelig og uklart, har vi tatt én telefon eller e-post for mye enn én for lite.

MED HENSYN TIL INTENSJONSAVTALEN, er det gledelig at Sør-Trøndelag har fulgt opp denne med en egen samar-
beidsavtale. Det kommer sikkert flere fremover. I Oppsummeringsseminaret kom det frem ulike løsninger, avhengig av hvem 
som skal ta hvilket ansvar for videre videre oppfølging. Vi legger derfor ved noen av uttalelsene fra gruppearbeidet.

HVA KAN / BØR GJØRES PÅ NASJONALT PLAN
•	 Det trengs en nasjonal koordinator og prosjektleder over lengre tid.
•	 Det bør lages en 3-årsplan slik at de fylkene som ønsker en KULTARR prosjekt, kan få det.
•	 Bygge opp et nasjonalt nettverk for kursholdere som møtes 1 eller 2 ganger i året.
•	 Kan Norsk kulturskoleråd eller Nasjonalt senter for kunst - og kultur i opplæringen være aktuell hovedaktør.
•	 Kan et slikt fellesprosjekt finansieres med stimuleringsmidler? Felles søknad?
•	 Skal dette forankres, må man ha en kontinuitet over flere år.
•	 I Vestfold er det allerede en 50 % stilling som jobber med DKS, UKM og kulturskolen. 
•	 Kunne det være mulig å tenke denne stillingen utvidet til også å arbeide nasjonalt.
•	 Fra ildsjeler til betalt prosjektleder.
•	 Kan man tenke seg at en høgskole kunne påta seg dette som et studietilbud?
•	 Hva kan / bør gjøres på regionalt plan?
•	 Alle fylkene er ulike, også pilotfylkene. Vi ser derfor tre ulike modeller. Viktig at denne friheten til å forme innholdet kan 

justeres etter regionale behov.
•	 Det må være rom for å utvikle egne modeller, tilpasse seg til den virkelighet man har.
•	 Godt å ha en felles basiskunnskap som er lik for alle. Ideen med sertifisering kan være av det gode.
•	 Felles for alt arbeid er å skape felles arenaer og bygge nettverk, for eksempel for kursholdere.
•	 Det tar tid å bygge opp regionale relasjoner, og ikke minst å opprettholde dem!
•	 Hva med å planlegge felles arrangement på faste uker i året hvert år? Skape kontinuitet og forventinger. Turneorgan-

isasjonen i Hedmark har utviklet en slik modell.
•	 Utvide KULTARR-kursene til å tilby lys, lyd og annet teknisk innhold. Bruke kulturskolen som et ressurs- og utviklings-

senter i større grad enn nå.

Eirik Hidle fra Ungdomsgruppa ved Ellingsrudåsen 
Frivilligsentral er i full gang med å lage egne buttons.

Foto: Nasjonalmuseet
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HVA KAN / BØR GJØRES PÅ LOKALT PLAN?
•	 Rektorer / skoleledere bør bli invitert og informert
•	 Sees i sammenheng med nytt valgfag ”Sal og scene”
•	 Skoleadministrasjonen. Kulturadministrasjonen. Frivillighetssentralen. Se til Samhandlingsreformen som allerede 

finnes.
•	 Det bør markedsføres lokalt hvilken betydning det har å jobbe med kompetanseheving for ungdom.
•	 Hva med å koble Eldreråd og Ungdomsråd? Stort potensiale i å få generasjoner til å treffes.
•	 Inkluderingsaspektet. Skape arenaer og møteplasser for ALLE.
•	 Kontakt med NAV.
•	 Skape ny mestring og opplevelser for elever som ellers kan falle utenom, mer praktisk arbeid for ungdom.

9. VEIEN VIDERE
DET ER ØNSKELIG at alle erfaringer med KULTARR kan deles og brukes til inspirasjon for andre. Hvem som skal ta 
stafettpinnen videre er per i dag ikke avklart. Vi bør fortsatt gå sammen om å dele våre erfaringer og kunnskap med Un-
gdommens kulturmønstring Norge, Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, og sekretari-
atet for Den kulturelle skolesekken.

SLIK VI SER DET, er dette arbeidet et første skritt på veien mot et systematisk samarbeid som kan utvikles til det 
beste for den enkelte elev og ungdom på arenaer hvor elever og ungdom møtes. De har energi og ressurser som i altfor 
liten grad får komme frem. La dem få være til nytte og få en rolle i sitt lokale miljø.

TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT!

Optimistisk hilsen
Ragnhild Bøhle (sign.) 
Prosjektleder på vegne av Nettverk for nasjonale aktører

Våre danske venner i Levende Musik i 
Skolen. Deres KulturCrew er en modell 

som er direkte inspirert av det norske 
Elever som arrangører-konseptet.

Foto: Rikskonsertene

Til slutt en hilsen fra våre observatører de siste kursdagene. Slik gikk det til at det i dag er opprettet KulturCrew i flere 
kommuner i Danmark.

KÆRE NORSKE SAMARBEJDSPARTNERE
VI HAR ALTID VÆRET LIDT MISUNDELIGE, men er også altid blevet meget inspireret, når vi til vores festivaler 
og i det nordiske netværk hørte om jeres mange skolekoncerter, de mange millioner til den Kulturelle Skolesek og senest 
konceptet Elever som Arrangør, som hurtigt bredte sig på jeres skole. 

OG DET VAR NETOP INSPIRATIONEN fra jeres koncept Elever som arrangør, der i 2011 for alvor satte gang i 
udviklingen af konceptet KulturCrew, som det er blevet døbt i Danmark. Vi deltok på KULT.ARR kurset i Trondheim. Vi har 
fået skabt en model, der på mange måder ligner jeres, men tilpasset danske forhold og udvidet med ekstra skolebesøg 
i opstartsfasen.  Vi har pt Crew på 37 skoler, så der er stadig lang vej, men nye skoler og kommuner melder sig hele 
tiden på banen. Vi arbejder i DK på, at KulturCrewet udover at blive klædt på til rollen som arrangør også bliver klædt på, 
så de kan vælge det kunst, der skal ud på skolerne for eksemplet ved deltagelse på vores festivaler. Vi tror på, at elev-
erne har kompetencerne, og at indflydelse skaber endnu mere ejerskab og engagement til glæder for både eleverne, 
skolerne og kunsten.

SAMARBEJDET MED JER og dig Ragnhild Bøhle har lettet vores vej, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 
tak, fordi I altid med stort engagement og velvilje har delt ud af jeres viden og materiale.

GLÆDER MIG til det fortsatte samarbejde, den gensidige inspiration, og håber at vores Crew i fremtiden måske kan 
mødes og udveksle ideer og lære af hinanden.

Vi snakkes ved. 
Mange hilsner
Gitte Abildtrup Møller
Souschef, LMS – Levende Musik i Skolen 

København-sykkel.  
Foto: Rikskonsertene
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Arne Ekeland: De siste skudd, 1940©Ekeland, Arne/BONO
Foto: Nasjonalmuseet
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VELKOMMEN TIL IDÉ-SEMINAR  
KULT ARR 6.JANUAR 2011
RICA HOTEL HELL KL. 10 - 15.30

1) PRESENTASJON AV KULT ARR PROSJEKTET VED PROSJEKTLEDER 
RAGNHILD BØHLE

2) FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL KULT ARR PROSJEKTET FRA 
VÅRT STÅ STED.
Merete Wilhelmsen, rådgiver fra Norsk Kulturskoleråd, Torstein Siegel leder for UKM og Malgosia Wroblewska,
rådgiver fra Nasjonal Senter for kunst og kultur i opplæringen, Bodø. 

3) DETTE HAR VI FÅTT TIL!
Kulturverter og kulturkontakt Unni Helene Sørsveen fra Re Videregående skole, Vestfold
Elevarrangører fra Trysil Videregående skole i samarbeid med Oddveig Tørud og Hogne Moe, Turne organisasjonen 
Hedemark
Elever fra Namsos Kulturskole i samarbeid med kulturskolelærer Håvard Solum og rektor Håvard Hovik.
UKM Oslo, prosjektleder for Unge Arrangører ved Iver Waage
Svært god lunsj til alle – utgifte til dette dekkes av prosjektet

4) ALLE DELTAGERE DELES INN I ULIKE GRUPPER.  
HAR SATT OPP NOEN SPØRSMÅL SOM KAN VÆRE AKTUELLE;
•	 Hvilke felles arrangør arbeids oppgaver og ansvarsoppgaver har vi til felles?
•	 Hvilken kunnskap må vi ha for å kunne være arrangør for alle kunst uttrykkene?
•	 Hva kjennetegner de ulike arenaene? Nevn mist 2 ting for arrangement for kulturskolen,  UKM  arrangement og DKS 

arrangement.
•	 Hva finnes av materiell? Eventuelt hvilke justeringer bør gjøres så det er mest mulig bruker vennlig?
•	 Hva slags materiell / sosiale medier /kan vi trenge som nytt felles verktøy?
•	 Forslag til gode kurs holdere til sertifiseringskurset KULT ARR.

5) FELLES DRØFTINGER

6) VEIER VIDERE
– et av pilot fylkene legger frem sine planer
Velkommen!
 Vennlig hilsen Ragnhild Bøhle Prosjektleder for KULT ARR på vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører

VEDLEGG 1

KULT.ARR 
SERTIFISERINGSKURS 4. OG 5. 
APRIL I LARVIK

PROGRAM 4. APRIL

Oppmøte på Trudvang Gjestegaard, adresse Gårdsbak-
ken 43 
 obs: Ligger ca 15 min gange fra tog stasjonen (oppoverb-
akke) www.trudvang.no

11:00  Velkommen og presentasjonsrunde
Fakta om KULT.ARR prosjektet
Hvilke roller kan og bør en arrangør ha? 
Ragnhild Bøhle, prosjektleder 

12:00  Lunsj i spisesalen 

13:00  Hvordan håndterer vi arrangørrollen i praksis?
Alle deltagerne får ulike arrangøroppgaver i forbindelse 
med DKS konferansen
”Sikringskost og melisdryss” som arrangeres i Bølgen 
Kulturhus og Farris Bad, tirsdag 5.april
Henrik Mehl, Bølgen Kulturhus og Solveig Foster-Pilkington         
arrangøransvarlig for DKS konferansen

14:15  Kaffe / te / frukt pause

14:30  Slik arbeider vi med elevarrangører i Hedmark
Oddveig Seljeset Tørud, fra Turneorganisasjonen i Hed-
mark

16:00  Gjennomgang og fordeling av arrangøroppgaver 
og observatøroppgaver tirsdag  5. april

17:00  Slutt

19:00  Middag på Trudvang Gjestegaard 

Det gis muligheter til å forberede arrangøroppgavene som 
skal være klart til tirsdag.

PROGRAM 5. APRIL
Alle kursdeltagerne skal bruke arrangør T-skjorte og/eller 
pass (deles ut dagen før)
Ber likevel om at alle har med seg kulturarbeiderbunad 
(svart genser).

08:00  Frokost og utsjekk fra Trudvang Gjestegaard

09:00  Oppmøte på Kulturhuset Bølgen, gjennomgang av 
lokalene med Henrik Mehl

09:30 Praktiske arrangøroppgaver del 1 gjennomføres på 
Farris bad og Bølgen Kulturhus 
Anne Mari Hellerdal-Kvalvik og Matias iversen

12:30  Lunsj på Farris bad og Bølgen Kulturhus

13:30  Praktiske arrangøroppgaver del 2 gjennomføres på 
Farris bad og Bølgen Kulturhus 

15:30 Felles oppsummering fra dagens arrangørarbeid.
Veien videre med KULT.ARR prosjektet. 
Planlegging av ditt lokale praksisarbeid minimum 16 timer. 
Ragnhild Bøhle, prosjektleder       

CA. 16.30 avslutter vi - hjemreise                                                                                   

17:00 Til de som har anledning til å delta på festforestill-
ingen om Gullsekken så har vi billetter.
(slutt ca 19:00)

Ta gjerne med deg notatblokk og egen PC om mulig.
Alle vil få div. materiell som er relevant.

Vi trenger gode kursholdere og gode arrangører –
derfor er nettopp du plukket ut å delta på KULT.ARR – 
prosjektet.
Vi gleder oss til å bli bedre kjent!

VELKOMMEN!

Vennlig hilsen
Ragnhild Bøhle
KULT.ARR prosjektleder

VEDLEGG 2
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KULT.ARR 
SERTIFISERINGSKURS 14. OG 
15.JUNI 
TRONDHEIM
Vi møtes på Rica Nidelven Hotel , Leangen Gård konfer-
anserom i underetasjen

VELKOMMEN
Tema for dagen: Vi gjør oss kjent med og planlegger KULT.
ARR kurs for de ulike målgruppene 
Vi serverer frukt, kake, kaffe og te fra kl. 10 

TIRSDAG 14.JUNI;
10.30 Velkommen o g takk for sist

11.00  Kort presentasjon av de ulike målgruppene og 
mulige kurs planer for disse; 
Om UKM i Norge ” Unge Arrangører” og hvordan vi jobber 
med UKM i Trondheim. Trine Arntzen 
Om Norsk Kulturskoleråd og mulig kursdag for elever i 
kulturskolen.
 Åste Selnes Domås og Elisabeth Fors
Ulike oppsett for en kursdag for elever i grunnskolen. Ketil 
Hustad 
Hvilken rolle kan Kulturkontakten og læreren ha i forkant, 
under kurset og i etterkant? Matias Hilmar Iversen
Ulike oppsett for kursdag slik de gjennomføres i Hedmark, 
skisser fra Oddveig Tørud. Ragnhild Bøhle
Om Videregående skoler generelt og organisering av DKS. 
De ulike elevene som målgrupper. Solveig  Welde  
”Kulturentrepenørene - Slik jobber vi med produsent faget 
ved Fosen VGS ”
 Ingemar Andersson 

PAUSE NÅR DET PASSER

Slik er våre planer om KULT.ARR praksis erfaring minimum 
16 timer.

13.00  Lunsj med muligheter for å sjekke inn

14.00   Presentasjonsteknikk – enkle øvelser en kursholde 
bør kjenne til. Ragnhild Bøhle

14.30 – 17.00 Gruppeoppgaver. Helst de samme grup-
pene som jobbet sammen den 19.mai. 

Hver gruppe får ulike målgrupper og velger/ lager kurs mal 
slik dere mener er best.  
Bruk ideer / materiell som dere har fått på kurset og andre 
erfaringer dere har fra før. 
                   
17   PAUSE  17.30 Vi går til Teaterhuset Avant Garden

18.00 ” 1000 zasto 1000 zato – AzraHalilovic” en 
scenekunst forestilling som vises for Videregående
Azra Halilovic leser og forteller fra sine dagbøker fra Bosnia-
krigen på 90-tallet og frem til hennes flukt og første møt
e                             med Norge som asylsøker. En sterk 
dokumentarisk forestilling, til ettertanke.  

19.00 På scenekanten med utøverne – til ca. 19.30

20.00 Felles middag i spisesalen på Rica Nidelven Hotel

ONSDAG 15.JUNI:
Tema for dagen blir å presentere gruppearbeidet

09.00 Gruppearbeid fortsetter

10.00 Presentasjoner  av gruppearbeidet – 
Det som presenteres danner grunnlaget for de kurs dere 
selv skal holde i deres fylker.

11.30 Slik planlegger vi videre oppfølging av KULT.ARR i våre 
fylker:
Nord- Trøndelag, Sør – Trøndelag og Østfold 10 min. på hver.

12.00 LUNSJ  og utsjekking fra hotellet
  
13.00 En hilsen på veien videre – Gitte Abildtrup Møller

13.30 Oppsummering og drøfting av KULT.ARR piloten 
– hva har du som kursholder hatt mest utbytte av? Hva har 
dere savnet? 
Matias Hilmar Iversen
       
14.30 Vi går til Rockheim samlet
– bagasjen kan stå på hotellet om ønskelig.               

15.00 Omvisning  på Rockheim Museeum 

16.00  ”Formidlingsglede” – 
Ved musiker og forteller Kouame Sereba

16.45 Kursbevis deles ut 
             
Takk for nå og lykke til som kursholder!

VELKOMMEN!
TEMA FOR DAGEN
ALLE KUNSTARTER PÅ ALLE ARENAER.  
HVA ER GOD FORMIDLING?

Vi serverer frukt, kake, kaffe og te i auditoriet i 8. etasje før 
møtet starter.

10:30 INNLEDNING
Anne Qvale, spesialrådgiver, Nasjonalmuseet og Ragnhild 
Bøhle, Prosjektleder KULT.ARR,Rikskonsertene

Elevene og skolen som ressurs i Den kulturelle  
skolesekken (DKS).

Intensjonsavtalen mellom DKS, UKM og Norsk kulturskol-
eråd – hvilke muligheter gir denne?

Astrid Holen, leder i sekretariatet for Den Kulturelle  
skolesekken

10:50 ”VED LIVETS DANS!”. Omvisning i Nasjonalgalleriet.
Frithjof Bringage , Seniorkurator

”Vi er de andre”. Presentasjon av en ny skoleutstilling.

Prosjektkoordinator Camilla Sramek og utstillingsdesigner 
Ragna Jakobsen

12:00 DETTE HAR VI FÅTT TIL!
3 elevarrangører fra 6.klasse ved Østensjø skole

Hva er god formidling? Hvilke faktorer og kvaliteter kjen-
nestegnes ved de gode

Forestillinger/workshops ved skolen vår?
Britt Bøymo, assisterende rektor og kulturkontakt ved 
Østensjø Skole

12:30 FELLES LUNSJ i kantina i 8.etasje

13:30 FILM- OG KINOTILBUDET TIL DAGENS UNGDOM.
Hvilke muligheter finnes og hvordan er dette organisert 
rundt i landet?

Det er satt av tid til spørsmål og dialog.
Tonje Hardersen, barnefilmrådgiver for Film & kino

14:00 INNLEDNING TIL GRUPPEARBEID.
Ragnhild Bøhle, prosjektleder KULT.ARR
Separate oppgaver til hver gruppe:

A. Hvordan kan jeg sikre at jeg som kursholder er en god 
formidler?

B. Hvilke utfordringer ligger det i å være arrangører på 
ulike arenaer?

C. Hvilke felles arrangøroppgaver gjelder for alle kunstut-
trykkene?

D. Som kursholder vil du i stor grad måtte gjennomføre og 
samarbeide med minst en partner.
Hvilke kvaliteter har du som kursholder og hvilke kvaliteter 
bør din partner ha for å kunne
skape best mulig dynamikk for elevene/ungdommene 
dere skal holde kurset for?
Noen av kursdeltagerne vil forberede innlegg til denne 
delen. Dette avtales på forhånd.

15:30 PAUSE med frukt, kake, kaffe og te

15:45 VI SAMLES og hver gruppe oppsummerer sine 
diskusjoner for de andre.
Vi deler gode tips og ser muligheter i å tilrettelegge for den 
gode dialogen.

17:00 VEIEN VIDERE.
Innspill fra dagene i Larvik. Program for Trondheim 14. – 
15.juni.
Litteraturliste, Facebook, valg av arrangørpraksis fremover.

17:30 Vel hjem!

VEDLEGG 3 VEDLEGG 4

KULT.ARR 
SERTIFISERINGSKURS 19. MAI HOS  
NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG SCENE
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OPPSUMMERINGS-
SEMINAR KULTARR 
1.DES. RICA HELL STJØRDAL

TEMA FOR DAGEN: 
Hva har vi fått til? 
Hvordan kan og bør KULT ARR leve videre?
Vi serverer frukt, kake, kaffe og te før vi starter.

PROGRAM 
10:00
Velkommen og takk for sist! ved Anne Qvale, spesialrådg-
iver, Nasjonalmuseet
               
10:15
Fakta om KULT ARR PILOTEN ved prosjektleder Ragnhild 
Bøhle
1 dags Ideeseminar  + 5 KULT ARR kursdager + regionale 
kurs = mange erfaringer              
              
10:30
Dette har vi fått til på lokalt nivå;
Bodil Moen, rektor fra Søre Ål skole, Gullsekken vinnere fra 
2011
Elisabeth Fors og Roger Overå, lærere ved Trondheim 
kommunale Kulturskole i samarbeid med elever
Unni Helene Sørsveen, lærer og kulturkontakt på Re Vide-
regående skole og
Tone Jørgensen, ansvarlig for UKM i Vestfold Fylkeskom-
mune

11:15
Dette har vi fått til på regionalt nivå; 
Sør - Trøndelag Fylkeskommune,  Kirsten Mellomsæther 
og Ketil Hustad
Østfold Kulturproduksjon, UngArr fra Østfold – Johannes 
Hafnor og Ann Kristin Andersen
Nord – Trøndelag Fylkeskommune, ansvarlig leder Irene 
Rosenblom med flere

12:00 
 Dette har vi fått til på nasjonalt nivå;  
Norsk Kulturskoleråd – hvilken betydning kan KULT ARR 
ha for fremtidig organisering i kulturskolene?  – Åste 

Selnæs Domaas, rådgiver – og konsulent Norsk Kultur-
skoleråd
Nettverk for Nasjonale Aktører(NNA) og Nasjonalt Senter 
står sammen om finansieringen av KULT ARR – piloten – 
Ragnhild Bøhle
Og andre følger etter ………en hilsen fra Roskilde

13:00
Felles lunsj 
         
13:45
Trenger vi et KULT ARR prosjekt?
Oppgavene vil ta utgangspunkt i organisering, ansvar og 
arbeidsoppgaver i forhold til   
KULTARR på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Hver 
gruppe foreslår to tiltak på hvert nivå –

14.45
Felles drøftinger i fellesskap -  Astrid Holen er ordstyrer.
Alle forslag til tiltak, vil bli lagt inn i rapporten i etterkant

15:50
Vi kommer nå! Fra en utøvers ståsted – møte med musiker 
Hildegunn Øiseth og Frode Fjellheim
                                          
                                          
Vi åpner adventskalenderen med en overraskelse til alle -    
Skolekonsert med  ”Joik, ur og dame på tur” med musiker 
Hildegunn Øiseth og musiker og komponist, Frode  Fjell-
heim
 
16:30
Vel hjem til alle -

Velkommen!

Arbeidsgruppen består av Anne Qvale, Astrid Holen og 
Ragnhild Bøhle 

I samarbeid med NNA, Norsk Kulturskoleråd og DKS 
sekretariatet

VEDLEGG 5 VEDLEGG 6

Håndbok

Håndbok

for elevarrangøreneNETTSIDER:

ostfoldkulturproduksjon.no, 
ukm.no

kulturkode.no
facebook.com/kulturkode

HEFTIG HJELP TIL BEDRE  
ARRANGEMENT I KULTURSKOLEN

ARRANGØR 
HEFTE

HEFTET TILHØRER:

 ______________________________

Informasjonshefte om å være 
elevarrangør,  
Nord-Trøndelag

Forside til håndboka for 
kulturarrangører i  

Sør-Trøndelag.

Håndbok for  
elevarrangører i Østfold
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Dette er en liten håndbok vi har laget med noen 
enkle forklaringer på ord og utrykk. Det er også 
en bok med noen enkle idéer og løsninger man 
får bruk for som arrangør.

Hva er en arrangør?

En arrangør kan være en enkeltperson eller organisasjon 
som er ansvarlig for at et arrangement foregår som 
planlagt. Altså, en arrangør arrangerer et arrangement. 
Et arrangement kan være en festival, konsert, 
boklansering, filmvisning, kunstvisning osv.

Her er en liten oversikt over viktige momenter 
før, under og etter arrangementet:

Forarbeid:•	  Sjekke eleversomarrangorer.no og 
planlegge gjennomføringen, promotere og informere 
(se overskrift lengre ned), ringe utøveren, holde av 
rom, avtale med lærere, sjekke at alt er i orden, osv.
Gjennomføring:	•	 Alt som er planlagt skal 
gjennomføres! Holde orden, ta i mot artisten, rigge 
opp (teknisk, stoler) osv.
Etterarbeid:•	  Din jobb som arrangør er ikke ferdig 
selvom arrangementet er over. Det må rigges ned, 
ryddes opp, og evalueres (Hvordan gikk det? Hva 
kan gjøres bedre?). Si ha det til artisten, hjelpe å 
bære, osv.

Håndbok for elevarrangørene

VEDLEGG 7

Plan B-liste:

Utfordring: Løsning:

Brannalarmen går! Det er lærerne som har ansvar for 
 rømningsveier og evakueringsplan. 
 Snakk med vaktmester eller ansvarlig 
 lærer.

Strømbrudd! Hvis strømmen går er det som regel 
 bare en sikring som har gått. Dette er 
 det vaktmester som skal fikse. Ha alltid 
 nummeret til vaktmester tilgjengelig.

Urolig sal Snakk med lærere om dette på
 forhånd. Finn en felles løsning på å 
 holde ro i salen uten å forstyrre 
 utøverne, feks ved å gi tegn og med 
 øyekontakt. Tips: Plasser lærerne som 
 en del av publikum, ikke la de sitte/ 
 stå på bakerste rad.

Hvis en klasse  Bruk oversikten over klasser som deltar,
ikke møter opp få evt. en lærer til å hente klassen 
 som ikke har møtt opp.

Plan B-liste

Så hva kan egentlig gå galt når du har planlagt alt? 
Her er noe du alltid får bruk for som arrangør: 
Penn og papir, klokke, telefon (spør lærer), sjekkliste og 
arbeidsfordeling.

VEDLEGG 8
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GJESTER OG RESSURSPERSONER;      
BODIL MOEN
Rektor fra Søre Ål skole, Oppland ( 2 dager)    

GITTE ABILDTRUP MØLLER
Observatør, gjest og foredragsholder, fra Levende musikk i skolen, Århus 
Universitet ( 2 dager)     

PERNILLE WELENT SØRENSEN
Observatør og gjest fra Teatersentrum, Århus  ( 2 dager)   

IVER WAAGE
Prosjektleder for Unge arrangører, UKM Oslo ( kun 1 dag)   

TORKEL ØIEN
Regionkonsulent øst, Norsk Kulturskoleråd ( kun 1 dag)   
  

NASJONALE INSTITUSJONER;      
TORSTEIN SIEGEL
Leder for UKM Norge ( Idee seminar og Oppsummeringsseminaret)  

VIGDIS BLAKER
Rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, UiN ( opp-
summerings seminaret)     

MALGOSIA WROBLEWSKA
Rådgiver fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen fra 2010 til 
våren 2011.( Idee seminaret og Larvik)    
 

ELEVER SOM RESSURS OG  
FOREDRAGSHOLDERE:      
ODDVEIG TØRUD
foredragsholder og ressursperson, turnekonsulent Turnéorganisasjonen i Hedmark 

HOGNE MOE
Fung.leder for Turnéorganisasjonen for Hedmark  (Kun 1 dag)   

MALIN SÆTRE
Elev ved Trysil Videregående skole, Hedmark  (Kun 1 dag)   

KAROLINE SÆTRE 
Elev ved Trysil Videregående skole, Hedmark  (Kun 1 dag)   

KRISTINE HOVSTAD HARALDSEID
Elev ved Trysil Videregående skole, Hedmark  (Kun 1 dag)   

YNGVE SKARPSMO WESTBY
Elev ved Trysil Videregående skole, Hedmark  (Kun 1 dag)   

SILJE PETTERSEN OLSEN
Elev ved Trysil Videregående skole, Hedmark  (Kun 1 dag)   

MARIUS SKJELBRED
student fra Høgskole i Bø (Kun 1 dag)    

TONE HELEN JØRGENSEN
Rådgiver Ungdommens kulturmønstring (UKM), Vestfold   

UNNI HELENE SÆRSVEEN 
Kulturkontakt ved Re Videregående skole, Vestfold    

KAHNI ISMAIL
Elev ved Re Videregående skole, Vestfold  (Kun 1 dag)   

GJERMUND GRORUD
Elev ved Re Videregående skole, Vestfold  (Kun 1 dag)  
ANNA JØRGENSEN
Turnélegger Vestfold fylkeskommune    

HENRIK MEHL
Foredragsholder, teknisk arrangør i Bølgen Kulturhus, Larvik, Vestfold (Kun 1 dag) 

SOLVEIG FOSTER-PILKINGTON
Arrangøransvarlig jubileumskonferansen DKS 10 år

LARVIK, VESTFOLD  (KUN 1 DAG)     
3  ELEVER/ KULTURVERTER FRA FLATÅSEN SKOLE  
RAGNHILD MISVÆR
Kulturkontakt og inspektør Flåtestad Skole  (Kun 1 dag)   

FRITHJOF BRINGAGER 
seniorkurator formidling, Nasjonal Museet    
 

UTØVERE;      
ANDREAS ELVENES
Musiker i performence “1000 zasto 1000 zato “ DKS Trondheim kommune  

EIRIK BRENNE TORSETHAUGEN
Tekniker i performence “1000 zasto 1000 zato “ DKS Trondheim kommune  

SIGRUN ROGSTAD GOMNES
Musiker i skolekonsert produksjonen “Hands Off”    

ANE MATRHE SØRLIEN HOLEN
Musiker i skolekonsert produksjonen “Hands Off”    

JOHANNE BYRING 
Musiker i skolekonsert produksjonen “Hands Off”    

AZRA  HALILOVIC 
Forteller i performence “1000 zasto 1000 zato “ DKS Trondheim kommune  

KOUAME SEREBA
Musiker, foredragsholder i flere skolekonsert - og barnehagekonserter   

FRODE FJELLHEIM MUSIKER, 
komponist i skolekonsert produksjonen “ Joik,ur dame på lur”    

HILDEGUNN ØISETH
Musiker, komponist i skolekonsert produksjonen “ Joik,ur dame på lur”  

MATIAS HILMAR IVERSEN
Utøver, foredragsholder og medarrangør på kursdagene, seksjonsleder 
produksjon i Rikskonsertene     

NNA-MEDLEMMER;      
TONJE HARDERSEN
Foredragsholder og leder Film og kino, NNA (Kun 1 dag)   

GURI BIRKELAND
Scenekunst bruket, NNA     

ANNE QVALE
Medlem av KULT.ARR arbeidsgruppen, rådgiver i Nasjonalmuseet, NNA   

ASTRID HOLEN
Medlem av KULT.ARR arbeidsgruppen, leder av DKS-sekretariatet, Norsk 
Kulturråd, NNA     

RAGNHILD BØHLE
Prosjektlder for KULT.ARR, prosjektkoordinator i Rikskonsertene, NNA  

BENTE ASTER
Medarrangør på kursdagene, BVD prosjektleder i Rikskonsertene   

ANNE MARI HELLERDAL-KVALVIK
Medarrangør på kursdagene,  seksjonsleder turne i Rikskonsertene ( kun Larvik)  
   

SØR - TRØNDELAG
ULIKE ROLLER;     

KETIL HUSTAD 
DKS-programansvarlig, Sør - Trøndelag Fylkeskommune ( kun 1 dag)  
KIRSTEN MELLOMSÆTER 
DK- leder, Sør - Trøndelag Fylkeskommune    
ÅSTE SELNÆS DOMAAS  
Ressursperson, foredragsholder, representant for Kulturskolerådet, region 

Sør-Trøndelag og lærer ved TK     
ROGER OVERÅ 
Lærer ved Trondheim Musikk - og kulturskole, Sør - Trøndelag   
TORGEIR ANDRESEN 
KULT.ARR deltager, produsent i musikk Sør-Trøndelag fylkeskommune  
ANN HEGE SÆTHER 
KULT.ARR-deltager,  og lærer ved Trondheim Musikk - og kulturskole,

CARLOS CORTES LEON 
KULT.ARR-deltager, musiker, produsent,  

leder ungdomsklubb i  Malmvik  kommune     
INGEMAR ANDERSSON 
KULT.ARR-deltager, fagleder ved Fosen Videregående skole   
TRINE ARNTZEN 
KULT.ARR-deltager, leder for UKM i Trondheim, Sør - Trøndelag    
BJØRN-ERIK HEGGLI 
KULT.ARR-deltager, fylkesmusiker i MiNT, Nord - Trøndelag   
ELISABERT FORS 
KULT.ARR-deltager, lærer og kursholder Trondheim Musikk - og kulturskole

NORD - TRØNDELAG;    
  
IRENE ROSENBOLM 
DKS-leder, Nord - Trøndelag Fylkeskommune    

HILDE LOVISE FOSSVIK 
Rådgiver DKS, Nord - Trøndelag Fylkeskommune    
KRISTIN LØSETH WAADE 
Høgskolen i Nord-Trøndelag, musikk produsent fra MiNT   
SOLVEIG VELDE 
KULT.ARR-deltager, ansvarlig for DKS programmet i videregående,  

Nord-Trøndelag Fylkeskommune     
STIG BERG 
KULT.ARR-deltager, Nord - Trøndelag, backliner for D.D. E.   
BJØRG BRATLIE KVARAN  
KULT.ARR-deltager, kunst - og håndverkslærer, Nord - Trøndelag   
GUNN MOGSETH SKROVE 
KULT.ARR-deltager, turnékoordinator i Nord-Trøndelag

ELISABETH FOSSAN 
KULT.ARR-deltgaer, musiker i Qvintus MiNT     
EIRIK ENGAN 
KULT.ARR kursholder, Nord - Trøndelag, musikkskolelærer  

Steinkjer kulturskole     
      

DETTE HAR VI FÅTT TIL, 
ELEVER / LÆRERE;     
 
HÅVARD HOVIK  
Rektor fra Namsos Kulturskole     
HÅVARD SOLUM  
Lærer ved Namsos Kulturskole     
STINE TORGERSEN
Elev ved Namsos Kulturskole     
JULIE GRYDELAND
Elev ved Namsos Kulturskole     
LISE BOLKAN
Elev ved Namsos Kulturskole     
BRYNHILD BREMER VIKEN
Lærer i Nord - Trøndelag      

ØSTFOLD KULTURPRODUKSJON;      
JOHANNES HAFNOR
DKS-koordinator i Østfold Kulturproduksjon     
ANN - KRISTIN ANDERSEN
prosjektleder - kulturkort for ungdom (KODE) Østfold Kulturproduksjon  

JOSE LEGUINA
UKM, turnékonsulent for Østfold Kulturproduksjon    
TORMOD GANGFLØT
Leder for Østfold Kulturproduksjon (Kun Idee seminaret)   
HENRIK NÆSS DIESEN 
KULT.ARR deltager, ansatt i Østfold Kulturproduksjon bl.a UKM arbeid, 
teknisk lys /lyd     

Iselin Andersen Gjøstøl
KULT.ARR deltager, ansatt i Østfold Kulturproduksjon bl.a UKM arbeid 
U*KULT kursholder, lærer     

MARTINE ANDERSEN
KULT.ARR deltager, ansatt i Østfold Kulturproduksjon bl.a Kode kort, Webb 
sider, sosiale medier, student     

MIKKEL GUTTORMSEN
KULT.ARR deltager, ansatt i Østfold Kulturproduksjon bl.a UKM arbeid, 
U*KULT kursholder, VGS elev     

EMILIE SLANGSVOLD
KULT.ARR deltager, ansatt i Østfold Kulturproduksjon bl.a UKM arbeid, kode 
kortet, VGS elev     

REBEKKA JEANINE HEIDENSTRØM
KULT.ARR deltager, ansatt i Østfold Kulturproduksjon bl.a  U*KULT kurshold-
er, VGS elev     

NORA GANGFLØT
KULT.ARR deltager, ansatt i Østfold Kulturproduksjon bl.a UKM arbeid, 
U*KULT kursholder     

PER HOVLAND
KULT.ARR deltager, ansatt i Østfold Kulturproduksjon bl.a UKM arbeid, kode 
kort, U*KULT kursholdere, teknisk arrangør    
 



Katja Lindeberg: Om bare Rosa 
kunne trylle. 

Foto: Jørgen Gomnes

Bilde fra skolekonsert-
produksjonen HANDS OFF! 

Foto: Jørgen Gomnes

Bilde fra Om bare Rosa kunne 
trylle av Katja Lindeberg.

Foto: Håvard L. Johansen

A Dance Tribute to the Art of 
Football av Jo Strømgren. 
Foto: Knut Bry

Skolekonserten HANDS OFF! 
Foto: Jørgen Gomnes

Joik, ur og dame på lur. 
Foto: Lars Opstad/Rikskonser-
tene

Foto: Nasjonalmuseet

Bilde fra forestillingen 
1000 zašto 1000 zato  
av Azra Halilovic. 
Foto: Eirik Brenne Torsethaugen



Bilde fra Jo Strømgrens A Dance 
Tribute to the Art of Football. 
Foto: Knut Bry


