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2 kurs og workshops høst 2014

MTF har denne høsten 2 satsningsområder:
• Kompetansehevende seminar på Kulturellt Entreprenørskap for scenekunstnere.
• Kunstfaglig kompetanseheving for utøvere innen scenekunst.

ENTREPRENØRSKAPSDAGENE:
2 dagers seminar i Kulturellt Entreprenørskap 12 og 13 Oktober på Kulturhuset, Youngstorget i Oslo. 
Seminaret gir deg en gyllen mulighet til å lære mer om entreprenørksapets innhold og betydning for din 
kunstneriske virksomhet. Kursholderne er de beste på sitt felt, innen kultur, idrett og næringsliv. 
Kom og hør bla. Finn Aamodt/Marianne Skovli Aamodt snakke om «Prestasjonsbegrepet», Lisbeth W. 
Svinø om Entreprenørskapsforståelse, Erik W. Jakobsen om strategi som virkemiddel i kulturell 
virksomhet, Andre Jåtog om Merkevarebygging, Anne Britt Gran om Sponsoring og Yngve Dahle om 
salg/forrettningsplan. Det blir Morgendiskurs med det kulturelle og politiske Norge, samt info fra 
tilskuddsorganisasjonene mm.
Seminaret er et samarbeid mellom organisasjonene MTF, MØST, MFO og NTO.

For program og informasjon om Entreprenørskapsdagene, se side 10-19.

KUNSTFAGLIG PROGRAM:
MTF vil fra høsten 2014 differensiere sitt tilbud innen kunstnerisk kompetanseheving i følgende grupper:
- Student,                                                - Erfaren proff (5-10 års yrkeserfaring)                                                       
- Ung proff (0-5 års yrkeserfaring),    - Senior Proff ( 10 år + yrkeserfaring).

Pedagoger fra inn og utland er hentet inn med fokus på å utvikle nettop din karriere!                                                

Høstens kunstneriske pedagoger: Regissør Daniel Bohr (Danmark), regissør Vladimir Bouchler 
      (Russland/Belgia), regissør Ivar Tindberg (Norge), Regissør/producent 
      Renate Stridh (Norge/Sverige), stemmekunstner Ruth Wilhelmine Meyer 
      (Norge). 
MTF Mentorprogram: utvalgte MTF medlemmer holder kurs/workshops .
Høstens Mentorpedagoger:  Heidi Gjermundsen Broch (Senior proff), Charlotte Våset (senior proff), og  
       Eivind Dundas (senior proff).  

For fullstendig kunstfaglig program se side 3-9.   MTF tar forbehold om endringer i oppsatt program.

Velkommen til en høst fullspekket med foredrag, 
kurs og workshops i regi av Musikkteaterforum!
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PROSESSARBEID I MUSIKAL 
med DANIEL BOHR.

SKUESPILLERTEKNIKK med 
VLADIMIR BOUCHLER

For Erfaren proff (5-10 års yrkeserfaring)

DATO: 25 til 27 Oktober 2014.                                                 
KL: 10.00 - 16.00, hver dag.                                                 
STED: Musikkteaterhøyskolen                                            
PRIS MTF Medl.: kr. 900,-                                                     
PRIS ANDRE: 1200,-                                            
PÅMELDING: post@musikkteaterforum.no innen 20. 
oktober 2014.                                                                
KRITERIER: Erfaren proff. (CV dokumenteres ved 
påmelding).              

KURSINFO: Hva vil det si å jobbe i prosess innenfor 
rammen av musikkteater/musical?. Daniel Bohr 
reflekterer over og setter ord på tanker, intensjoner og 
følelser som kan oppstå i prosessarbeid, og ser på 
hvordan du kan bruke disse positivt inn i ditt arbeide.

Form: Kombinert intro/forelesning, samt rolleanalyse, 
interaktiv instruksjon, og arbeide på gulvet.

Formål: Formålet er å forsterke den totale forståelse 
og den individuelle utvikling av skuespillerens 
verktøi i den musikkdramatiske helhet.

Mål: Målet er å skape fokus på skuespillerens plass og 
muligheter i den totale og komplekse musikal formen, 
og utvikle dem utfra egne erfaringer.

Daniel Bohr er Dansk/Argentinsk sceneinstruktør, 
teaterleder, producent, foredragsholder og underviser. 
Daniel har igennem 50 år beskæftiget sig med Drama, 
Opera, Operette, Musical, Radio, Film, TV i land som 
Danmark, Frankrike, England, Sverige, Spania, 
Amerika, Norge, Chile og Argentina.  Av regi på 
musikaler kan nevnes, Evita, West side story, Peter 
Pan, The Sound of Music (Ny Teater København), 
Trollmannen fra Os, Master Class, Musical Musikal 
(DNT Oslo), Annie Warbucks, Hello Dolly, Oliver, The 
Sound of Music (Chateau Neuf Oslo).

For Senior proff (10 år+ yrkeserfaring)

DATO: 26 til 27 Oktober 2014.                                                                        
KL: 10.00 - 16.00, hver dag.                                                                         
STED: Musikkteaterhøyskolen                                                                    
PRIS MTF Medl.: kr. 600,-                                                                               
PRIS ANDRE: 800,-                                                                          
PÅMELDING: post@musikkteaterforum.no innen 20. oktober 2014.                      
KRITERIER: Senior proff. (CV dokumenteres ved påmelding). 

KURSINFO: The workshop will explore the principles of training 
according to Mike Chekhov and Evgeny Vakhtangov,
applied for acting in musical theatre. 

Formål: The workshop will engage actors in tasks designed to re-
awaken imagination and fantasy. This will be an exploration of 
actors transformation and creation of image and character on 
stage. 

Form: A variety of exercises will be used to develop concentration, 
and improvisation will be used to achieve deeper inner 
recognition of the characters development.

Vladimir Bouchler is a theatre director and pedagogue of 
acting and directing in theatre and film. Born October 1, 1954 
Tashkent, Uzbekistan.
After starting life as an electric engineer in Soviet Union's Republic 
of Uzbekistan, Vladimir headed to The Ostrovsky Theatre School 
to study for five years as an actor. This was followed by a further 
five years training and practice as a director in the Moscow Shukin 
Theatre School. Since then Vladimir has worked as an 
independent director, worldwide. Vladimir Bouchler is an 
excellent pedagogue of acting and directing in theatre, musical, 
opera and film. He has been working as an acting coach with 
Keanu Reeves and has been directing such actors like Emma 
Thompson, Annie Girardot, and Erland Josephson". 
www.vladimirbouchler.com
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 ARBEID PÅ HOVEDSCENE 
med IVAR TINDBERG

For Erf. proff (5-10 års yrkeserfaring)   

DATO: 6-7 Oktober 2014.                                                                
KL: 11.00 - 15.00.                                                                                     
STED: Det Norske teatret, hovedscenen.              
PRIS MTF Medl.: kr 750,-                                                     
PRIS ANDRE:  kr 800,-                                                              
PÅMELDING: www.skuespillersenter.no  innen 5. september 2014.  OBS: Kun to (et par) MTF plasser.                                              
KRITERIER: Erfaren/senior proff. (CV dokumenteres ved påmelding).   

Et samarbeid med Norsk Skuespillersenter, og Det Norske Teatret.

KURSINFO:  to-dagers kurs i dialogarbeid på hovedscene med den erfarne regissøren Ivar Tindberg. Målet ved kurset er å 
bevisstgjøre deltagerne i forhold til hvilke lovmessigheter som gjelder i arbeid med større sceniske formater. Er det mulig å 
operere i et stort uttrykk og likevel beholde sannheten i arbeidet?

Forberedelse
Kurset er utformet for 8 deltagere og krever at deltagerne forbereder seg i forkant. Vi skal arbeide med allerede innstuderte 
scener med to og to skuespillere. Det vil si at man melder seg på to og to med en scene / dialog man har forberedt og som man 
ønsker å arbeide videre med på kurset. Deltagerne skal også forberede en monolog.                                                                                                                   

Merk:

• Man melder seg på i par, to og to!
• Merk at BEGGE deltakerne må fylle ut påmeldingsskjema. Skriv i feltet for Annet hvem din partner er.
• Alle parene må komme med en ferdig innstudert scene på ca. 5 min. Ivar må ha teksten på forhånd. Send den til: 

oystein(a)skuespillersenter.no
• Alle deltakere må også kunne en monolog på maks 3 min.

Om Ivar Tindberg
Ivar Tindberg, født 1965, norsk teaterregissør og dramaturg. Han har arbeidet med mange av våre fremste skuespillere, 
sangere og komikere og hatt regi-oppgaver bl.a. ved Den Nationale Scene, Trøndelag Teater, Det Norske Teatret, Oslo Nye 
Teater, Rogaland Teater, Hålogaland Teater, Riksteatret og Den Norske Opera og Ballett. Ivar Tindberg har bakgrunn som 
skuespiller og musiker og har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo (Musikk/Teater/Litteratur) og Statens Teaterhøgskole.                              
Tindberg hadde sitt gjennombrudd med revyen ”Tusen år og like blid” på Det Norske Teatret, og har senere hatt regien for 
tallrike forestillinger, bl.a «Klassisk Hærverk» med Ingrid Bjørnov, (Beste Forestilling, Komiprisen 2004), ”Den Fjerde 
Nattevakt” (Den Norske Opera, libretto og regi), ”Den Stundesløse” (Den Nationale Scene), ”Til Elise?” (Ingrid Bjørnov, Beste 
Forestilling, Komiprisen 2008), ”Peer!” (Hålogaland Teater), ”Let it Rock!” (Riksteatret), ”Little Shop of Horror” (Rogaland 
Teater), ”En komikers oppvekst” (Teatret Vårt), ”2012 Overturen” (Ingrid Bjørnov, Latter Beste Forestilling, Komiprisen 2012), 
”Postkort fra Lillebjørn” og ”Oliver!” (Oslo Nye Teater) og ”Amadeus” (Hålogaland Teater).   

http://www.skuespillersenter.no
http://www.skuespillersenter.no
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For Ung proff (1-5 års yrkeserfaring)

DATO: 30 November 2014                                                  
KL: 10.00 - 16.00.                                                                  
STED: Musikkteaterhøyskolen                                            
PRIS MTF Medl.: kr. 350,-                                                                        
PRIS ANDRE: Kr. 500,-                                                      
PÅMELDING: post@musikkteaterforum.no                               
KRITERIER: Ung proff. (CV dokumenteres ved påmelding).

KURSINFO: 
Form: Deltagerne skal, gjennom fysiske øvelser med gitte 
oppgaver, utforske hvor mye man kan uttrykke med kropp og 
bevegelse,uten å bruke ord. Med dette i bunn,legges sang eller 
dialog på. Deltagerne har med en selvvalgt sang eller tekst som 
stages/koreograferes i samarbeid med kursholder. Det vil også bli 
gitt koreografi på et felles nummer, med tanke på hvordan du som 
en av ensemblet kan forsterke handlingen og utrykket gjennom 
bruk av bevegelse og ditt forhold til resten av castet. 

Mål: Deltagerne skal sitte igjen med en bedre forståelse av hvordan 
man kan bruke bevegelse, dans og forholdet til andre på scenen til 
å forsterke sin rolle og utrykk, det være seg om man har en 
fremtredende rolle eller er en av ensemblet.                                               

Forberedelse: Ta med en sang eller tekst, ikke for lang. Charlotte 
vil gjerne ha sang/tekst på forhånd, så send inn sammen med 
påmelding. Husk treningstøy, dansesko og vannflaske. Jenter, ta 
med heler i tillegg til vanlig treningssko.

Charlotte Øverland Våset er utdannet ved Statens 
balletthøyskole 1992-1995 og arbeider som danser og koreograf. 
Hun danset i Oslo Dance Ensemble 96,97,98, 01,04,05,06,08, og 
2010. Har medvirket i en rekke teaterforestillinger og Musikaler 
som Annie get your gun, Den syngende frk.detektiv, My fair lady, 
West side story, Evita, Svindlere med stil, Døden i Teben, Cats, 
Jorden rundt på 80 dager, Jungelboken og Guys and dolls. 
Charlotte har koreografert for musikkteater,  Teater og TV show 
som Trinny & Susanna Norge, MGP jr, Skal Vi danse, og MGP.

MTF Mentorworkshop:
ROLLEFORMIDLING I DANS. med 

CHARLOTTE ØVERLAND VÅSET

MTF Mentorworkshop:
DET PERSONLIGE UTTRYKK med 

HEIDI GJERMUNDSEN BROCH

For Ung proff (1-5 års yrkeserfaring)

DATO: 26 Oktober 2014.                                                    
KL: 10.00 - 16.00.                                                             
STED: Musikkteaterhøyskolen                                      
PRIS MTF Medl.: kr. 350,-                                                            
PRIS ANDRE:  500,-                                      
PÅMELDING: post@musikkteaterforum.no innen 20. 
oktober 2014.                                                       
KRITERIER: Ung Proff. (CV dokumenteres ved 
påmelding).

KURSINFO:  
Kursdeltagerne tar med en sang de gjerne vil jobbe 
med. Sangen må kunnes godt utenat. Med 
utgangspunkt i sangen jobbes det med prosessen i 
teksten, og man leter etter forskjellige muligheter 
og veier for tolkning og uttrykk. Det jobbes i 
mesterklasse hvor alle deltagerne vil være aktive i 
hverandres arbeid med tanke på tilbakemelding.

Form: Dagen starter med et lite foredrag hvor 
Heidi formidler sin tanke rundt arbeidet med tekst 
og sang. Senere arbeides det i mesterklasseform. 

Mål: Deltagerne skal sitte igjen med spesifikke 
verktøy for hvordan å arbeide videre med tolkning 
i sitt eget arbeide, samt ha fått en forståelse for 
hvordan tolkning skal være genuint personlig.

Heidi Gjermundsen Broch er utdannet ved 
Statens Teaterhøgskole, skuespillerlinjen 1997-2000, 
og Liverpool Institute for Performing Arts, 
musikklinjen, sang. 1995-1997.  Fast ansatt ved Det 
Norske Teatret i Oslo. Heidi regnes som «The 
leading lady» innen norsk musikkteater, med en 
rekke hovedroller innen musikkteater og musikal: 
Kathy, Last Five Years, Evita, Evita, Eg Elskar deg, 
du er heilt perfekt,men burde du ikkje, Diana, Next 
to Normal, ( Kritikerprisen, og Heddaprisen for 
beste Kvinnelige hovedrolle). Donna, MAMMA 
MIA, Polly, Tolvskillingsoperaen, Edith Piaf, Piaf, 
mm. 

mailto:post@musikkteaterforum.no
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MTF Mentorworkshop:
«EN FRILANSERS HVERDAG». 

Et kurs i mentale prosesser og metoder, 
med EIVIND DUNDAS.

For Stud./Erfaren/senior proff/Nestor.
DATO: 25 Oktober 2014.                                                                                     
KL: 10.00 - 16.00.                                                                                                  
STED: Musikkteaterhøyskolen                                                              
PRIS MTF Medl.: kr. 200,-                                                      
PRIS ANDRE: 300,-                                                
PÅMELDING: post@musikkteaterforum.no innen 20. oktober 2014.                                    
KRITERIER: Åpent for alle, også studenter.

KURSINFO: En scenekunstners hverdag kan være som en berg og dalbane. Det ene øyeblikket er man høyt oppe og 
jobbene renner inn, det neste ligger man i dalbunnen og lurer på om man egentlig er eslet for yrket. Eivind vil i dette 
kurset  bevisstgjøre kursdeltakerne på egne mentale prosesser og tankemønster i sin jobb som kunst- og kulturutøvere.  

Form:
Foredrag med muligheter for interaksjon og (frivillig) tilbakemeldinger fra deltakerne. Noen praktiske eksempler vil bli 
demonstrert med deltakerne.

Formål:
Å gi en innføring i mental trening og motivasjon, og bevisstgjøre deltakerne på egne tankeprosesser og hvordan selv ta 
kontroll.

Mål:
Deltakerne skal i løpet av kurset bl a:
- Bli bevisst på generelle mentale prosesser i hverdagen som f eks nervøsitet, prestasjonsangst, spenning i forhold til 
yrket.
- Lære eksempler på mental trening frem mot audition og forestilling bla med overføring fra idrettspsykologi.
- Bli mer bevisst på hvordan man kan strukturere hverdagen sin som frilanser i perioder uten jobb, og sette seg konkrete 

mål for hva man vil oppnå og jobbe etter disse.

Eivind Dundas er norsk musikalartist med 8 års erfaring innen norsk kulturbransje. Han har medvirket på en rekke 
show, musikaler og teateroppsetninger i Norge siden endt utdannelse i 2006, og har i hele denne perioden jobbet som 
frilanser. Gjennom  årene har han opparbeidet seg en solid erfaring om norsk kulturbransje, og ikke minst hvordan 
hverdagen som frilanser forløper seg. Etter årene i bransjen og erfaringer rundt frilansertilværelsen, har han sett et behov 
for å finne gode verktøy i hverdagen for å hente frem sitt beste mentale potensiale, om det skulle være i forkant av 
audition, forestillinger, eller bare det å kunne strukturere hverdagen og motivere seg til å sette seg mål i perioder hvor 
man evt ikke har jobb.
Basert på idrettspsykologi og overføringsverdien av dette til kulturbransjen, i tillegg til egne erfaringer, har han  utviklet 
et kurskonsept som retter seg mot profesjonelle kunst- og kulturaktører. Dette for en bevisstgjøring av det å heve egen 
kompetanse, og å kunne hente frem sitt beste potensiale i situasjoner hvor det kreves at man er «best når det gjelder».  

mailto:post@musikkteaterforum.no
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MONOLOGKURS 
med RENATE STRIDH

For Ung/Erfaren/senior proff (1 år + yrkeserfaring) 

DATO: se egen oversikt under                                                 
KL: 10.00 - 16.00.                                                                                     
STED: Det Norske teatret, hovedscenen.                      
PRIS MTF Medl: Gratis                                                                                       
PÅMELDING: www.skuespillersenter.no innen 10.september 2014. OBS: Kun 3 MTF plasser.                   
KRITERIER: Ung/Erfaren/Senior proff.

Et samarbeid med Norsk Skuespillersenter, og Det Norske Teatret.             

KURSINFO: Musikalregissør Renate Strid leder et monologkurs som går over fire helger. Denne gangen legges fokus på møtet 
mellom tekst og musikk                                   

Møtet mellom tekst og sang
Skuespillere jobber med sang i så mange sammenhenger. Enten man spiller i musikaler, opptrer med egne kabaretprogrammer 
eller gjør en kombinasjon av monolog og sang på audition. Men hvordan kan man gjøre overgangen fra tale til sang naturlig? 
Hvordan få tekstmaterialet og sangen til å henge sammen, tematisk og i spillestil? I musikkteater har ofte sangen samme 
funksjon som monologen, men hvordan balanserer man det å formidle en rolle og det å synge pent eller riktig? 
Dette kurset vil forske i hvordan de to forskjellige uttrykkene henger sammen, og du vil lære deg teknikker for å jobbe i 
krysningspunktet mellom tekst og sang. Målet er å hjelpe deg å finne et samstemt uttrykk der overgangen mellom tekst og 
sang føles naturlig. Renate vil ha med seg en repetitør de fleste gangene, og eventuelt en sangpedagog noen av gangene.

Målgruppe
Både skuespillere som ønsker å jobbe mer med musikkteater og de som er utdannet musikalartister er velkommen til å melde 
seg på.
                                                                              
Materiale: Ta med noen forskjellige tekster og låter du kunne tenke deg å jobbe med første dag. Du må ha med noter til de 
sangene du ønsker å arbeide med.
Kursdatoer
Lørdag 11. oktober 10.00 – 16.00: Oppstart monologkurs. Introduksjon, utprøving og valg av materiale.                         
Lørdag 18. og søndag 19. oktober 10.00 – 16.00                                                                     
Lørdag 25. og søndag 26. oktober 10.00 – 16.00
Lørdag 1. og søndag 2. november 10.00 – 16.00                                             
Fredag 7. november: Generalprøve på ettermiddagen, Monologbonanza kl. 22.30.

Monologbonanza
Monologkurset munner ut i Monologbonanza i Bikuben på Det Norske Teatret kl. 22:30 den 7. november. Det er frivillig om 
man vil være med på visningen.                                     

Om Renate Stridh
Renate har regissert musikalene Batboy, En kul grej hände på väg till Forum og Carousel, stykkene Swedenhielms og Frieriet samt 
farsen Fångad på nätet. Hun har vært regiassistent for blant annet Sweeney Todd (Värmlandsoperaen) og Rent (Göta Lejon, 
Stockholm) og assisterende regissør for City of Angels og Assassins. Renate har en musikalartistutdannelse fra Balettakademien i 
Gøteborg, en Filosofie magistereksamen i teatervitenskap og en Filosofie kandidateksamen i filmvitenskap. Renate anmelder 
og skriver om musikal i den svenske Tidskriften OPERA og det britiske Musical Stages. På Bårdar Akademiet har hun regissert 
hovedproduksjonene Guys and Dolls/Ungen, Bör Börson/Oklahoma, Into the Woods/A chorus line samt workshopene West Side 
Story og Sweet Charity.

http://www.skuespillersenter.no
http://www.skuespillersenter.no
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STEMMEBRUK 
med 

RUTH WILHELMINE MEYER

For Erf. proff (5-10 års yrkeserfaring) 
DATO: 11-12 Desember 2014                                                                   
KL:  11.00-16.00                                                                        
STED: Norsk Skuespillersenter                           
PRIS MTF Medl: kr 450,-                                                                  
PRIS ANDRE:  kr 500,-                     
PÅMELDING: www.skuespillersenter.no  innen 10.november 2014.  OBS: Kun 3 MTF plasser.
KRITERIER: Ung/Erfaren/Senior proff.               

Kurset arrangeres i samarbeid med Norsk skuespillersenter og Skuespiller- og danseralliansen.

KURSINFO: Stemmekunstner Ruth Wilhelmine Meyer kommer til Skuespillersenteret for å holde et sprelsk, annerledes og 
inspirerende kurs i stemmebruk!

PUSTEN- KROPPEN- STEMMEN
• Erfaring med kroppens betydning for stemmen
• Bevissthet om pust og konsekvens for det sceniske uttrykket
• Forslag til daglige øvelser

Kurset kommer til å veksle mellom fellesøkter, felles erfaringer og individuell instruksjon.

Forberedelse
Ta med korte utsnitt av en fritt valgt tekst: sunget eller talt.

Om Ruth Wilhelmine Meyer
Ruth presenterer seg slik på sin hjemmeside:
"I see myself as a storyteller, using music to tell stories written in sound. 
I started my studies at the Grieg academy in Bergen, before going to the Mozarteum, the Music Academy in Salzburg, Austria. In this period 
I spent a lot of time researching the underground music of Prague, and later I continued my explorations in music working with the Inuits of 
Northern Canada. Since then I have been a traveller in sound and continue my research and exploration of the following:
The musical ornamentation of the Baroque
The vocal warmth and rawness in deep breath throat sounds of the North Canadian Inuits
Imitations of the sounds of the Northern Siberian nature
The subtle trembling of Northern Telemark folk singers
The sonorous tones of Armenian sacred songs
The abundance of opera
The winds whisperings and the variety of the singing birds
The endless varieties of the baby’s sound

Blant hennes tidligere prosjekter finnes en CD-utgivelse med lydportretter av Ibsen-karakterer, en sang-versjon av en Jon Fosse-
roman, komposisjon til teaterforestillingen Av dyr er du kommet og stedspesifikke utendørsforestillinger. Hun har også opptrådt 
på Festspillene i Bergen.

http://www.skuespillersenter.no
http://www.skuespillersenter.no
http://skuda.no/
http://skuda.no/
http://www.wilhelmine.no/
http://www.wilhelmine.no/
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INDIVIDUELLE SANGTIMER 

med JOHANNE K. HAGEN og STÅLE YTTERLI

JOHANNE KAREN HAGEN

Johanne er utdannet ved Universitetet i Oslo 
med hovedfag i musikkvitenskap, utøvende 
eksamen i sang, pedagogisk teori og 
fagdidaktikk ved Barratt Dues 
Musikkinstitutt og Bergen 
Musikkonservatorium. Johanne er også 
utøvende sanger og er bl.a. fast medlem av 
kabaretgruppen «Stilett». Johanne er 
Førstelektor/Head of Voice at 
Musikkteaterhøyskolen i Oslo.

STÅLE YTTERLI
Ståle Ytterli med utdannelse fra Oslo, 
København og New York, har markert seg 
som en sanger med et repertoar som spenner 
fra middelaldermusikk via barokkens store 
kirkemusikalske verk og opera, til vårt 
århundres populærmusikk, kabaret, tango, 
ragtime, jazz og musikaler. Han har bla. 
jobbet på Haugesund Teater i “Annie”, 
Vampmusikalen “Hallo Adjø”, og 
teatermonologen “Jeg er min egen kone.” 
Han har hatt store roller i  bl.a. Les 
Miserables, Chess, Which Witch og Lady be 
Good. I 2011 turnerte han med “Jeg er min 
egen kone”, og hadde en sentral rolle i den 
nyskrevne folkeoperaen “Havfest” under 
åpningsdagene av Os nye kulturhus. Han er 
sanger i middelalderensemblet Pro Musica 
Antiqua Oslo som har turnert både inn- og 
utland de senere årene. Ytterli underviser i 
sang ved Statens Teaterhøgskole og Norges 
Musikkhøgskole.

Under Musikkteaterforums workshopshelg 25 - 28 oktober, vil sang / stemmepedagogene Johanne K. Hagen og          
Ståle Ytterli legge til rette for individuelle sangtimer. Det legges opp til 5 sangtimer à 45 min. pr. dag fordelt på de to 
pedagogene.                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                           
PRIS: MTF Medl: 350,- (Betales direkte til pedagog).                                                       
PRIS Andre: 550,- (Betales direkte til pedagog).                 
KL: 10.00 - 16.00                          
STED: Musikkteaterhøyskolen                                                                                                                                             
KRITERIER: For Stud/Ung/Erfaren/Senior proff/Nestor.      

http://www.uio.no/
http://www.uio.no/
http://www.barrattdue.no/
http://www.barrattdue.no/
http://www.barrattdue.no/
http://www.barrattdue.no/
http://www.stilettvokal.no/v/Forside.html
http://www.stilettvokal.no/v/Forside.html
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• Hva skal til for at du som kunstner skal kunne skape og opprettholde, en kunstnerisk karriere du finner utfordrende, 
utviklende, og ikke minst, som du kan leve av?

• På hvilken måte vil du tilrettelegge din kunstneriske karriere for å oppnå de mål og visjoner du har satt deg, og hvordan 
definerer man egentlig et mål og en visjon? 

• Hvilke grep kan du som utøver ta for å definere dine styrker og svakheter i ditt kulturelle virke? Hvordan kan du gjøre 
deg mer synlig for arbeidsgiverne i bransjen? Hvilke virkemidler og metoder kan du ta i bruk for å styrke din karriere 
som utøvende kunstner?

• Og ikke minst, med hvilket blikk skal du se på deg selv? Utøvende kunstner? Frilans utøver? Ansatt?  Bedrift? 
Selvstendig næringsdrivende? Verdiskaper? Entreprenør? 

                                                                                                                                                                                                              
Spørsmålene er mange når det kommer til det kulturelle entreprenørskapet, og organisasjonene Musikkteaterforum, 
Musikknettverk Østlandet, Musikernes fellesorganisasjon og Norsk teater og orkesterforening, ønsker med dette seminaret å 
tydeliggjøre for utøvende kunstnere hvordan entreprenørskapsmetoder og virkemidler kan bidra til en positiv utvikling av 
egen kunstnerisk karriere. Entreprenørskap skal, med andre ord, ikke stå som en motsetning til kunstnerskapet, men ses på som 
et positivt virkemiddel til å nå kunstneriske karrieremål.

Seminaret er lagt opp med foredrag, kurs og workshops hvor du aktivt kan delta, og med det få konkrete råd, og veiledning, til 
hvordan du kan bruke Entreprenørskapet til beste for din karriere. Dagens kurs og foredragsholdere er de beste innen sitt felt, 
og er hentet fra kultur, idrett og næringsliv med bakgrunn i spm: Har vi i kultursektoren noe å lære av aktører innenfor andre 
arenaer som har lykkes med å nå sine mål?

Bli også med direktør i NTO Morten Gjelten på morgendiskurs mandag 13 oktober med det politiske og kulturelle Norge, og 
bruk din mulighet til innspill på diskursens tema: Hvilken status og betydning har kulturellt entreprenørskap i regional/norsk 
verdiskaping? 

Seminaret vil også inneholde Informasjonssessions fra diverse tilskuddsorganer som Fond For Utøvende Kunstnere og 
Kulturfondet, samt organisasjoner som arbeider entreprenørielt mot kulturbransjen, som det nyoppnevnte Kunnskapssenteret 
for Kulturnæringer, Innovasjon Norge og Oslo Business Region.

Velkommen til to dager spekket med informasjon og utfordrende læring!

Påmelding:
Foredrag og informasjons-sessions i Plenumsal er gratis.
Workshops i Blackbox kr: 450,- 
Bindende påmelding til www.musikknettverk.no , fra 1.09.2014 - 10.10.2014.
No Show: kr. 300,- (faktureres påmeldt deltaker i etterkant av seminar).
Lokale: Kulturhuset, Youngstorget Oslo.

MTF, MØST, MFO og NTO inviterer til 

ENTREPRENØRSKAPSDAGENE                                           
 et seminar i kulturelt entreprenørskap

12 og 13 oktober 2014.

Seminaret er en del av programmet under Oslo Innovation Week.   www.oiw.no

http://www.musikknettverk.no
http://www.musikknettverk.no
http://www.oiw.no
http://www.oiw.no
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Søndag 12.10.2014
Lokale: Kulturhuset, Youngstorget Oslo.

Plenumsalen:
11.00 - 11.30: Registrering
11.30 - 11.40: Velkommen.
11.40 - 12.40: Foredrag: Hva menes med                
             Entreprenørskap i kunsten? 
             Foredragsholder: Lisbeth Wathne    
             Svinø, KLU Norge/NMH.
12.40 - 13.00: Nasjonalt Kunnskapssenter for 
    kulturnæringer informerer. Ved 
    Tone Haraldsen, leder/dekan.
13.00 - 14.00: Lunch/nettverking.
12.40 - 16.30: Blackbox: 
             Workshop i Strategi for                        
             Kulturentreprenører.
             Kursholder: Erik W. Jakobsen/         
             Menon Business           
                       Economics AS/professor i             
             strategi v/HBV.
Plenumsalen:
14.00 - 14.30: Oslo Business Region informerer. 
    Ved Stian Skarelven/Business 
    Development Executive.    
14.30 - 16.30: Ti trinn til en god forrettningsplan.                               
             Kursholder: Yngve Dahle/Lean      
             Business.                                       
16.30:  Takk for i dag. Sees i morgen.
 

Mandag 13.10.2014
Lokale: Kulturhuset, Youngstorget Oslo.

Plenumsalen:
09.30 - 10.00: Registrering
10.00 - 10.10: Velkommen.
10.10 - 11.00: Morgendiskurs: 
    Hvilken status og betydning          
    har kulturelt entreprenørskap 
    i regional / norsk verdiskaping?  
    En diskurs med det politiske og 
    kulturelle Norge.
    Ordstyrer: Morten Gjelten,      
    direktør NTO.
11.00 - 12.30: Foredrag: Prestasjonsbegrepet. 
             Foredragsholder: Finn Aamodt og    
    Marianne Skovli Aamodt.
12.30 - 13.15: Lunch/nettverking
13.00 - 16.00: Blackbox:
              Workshop: Hvordan bygge en         
              Merkevare?
              Kursholder: Andrè Jåtog/De 
    Norske Creatører as. 
Plenumsalen: 
13.15 - 14.00: Innovasjon Norge informerer.
    Ved Margit Klingen Daams/            
    Tjenesteansvarlig kultur. 
14.00 - 14.45: Fond For Utøvende Kunstnere 
    informerer. Ved Bjørg Eriksen.
14.45 - 15.00: Kaffe og nettverking
15.00 - 16.00: Foredrag: Kultursponsing for store 
    og små. Foredragsholder:                
    Anne Britt Gran professor/BI.
16.00 - 17.00: Norsk Kulturfond musikk/            
              scenekunst informerer.
17.00:    Takk for i dag.

MTF, MØST, MFO og NTO INVITERER TIL 
SEMINAR I KULTURELT ENTREPRENØRSKAP            

12-13 okt. 2014.

Seminarprogram
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FOREDRAG/WORKSHOPSHOLDERE 
ENTREPRENØRSKAPSDAGENE 12 -13 oktober 2014.

HVA MENES MED ENTREPRENØRSKAP I SCENEKUNSTEN? 
 Foredrag med LISBETH WATHNE SVINØ.

DATO: 12. Oktober 2014.                                                                  
KL: 11.40 - 12.40.                                                                                  
STED: Kulturhuset, Youngstorget Oslo.                                                                                                                                                                                                             
PÅMELDING: www.musikknettverk.no ,  1. sept. til 10. Okt. 2014.            

FOREDRAGSINFO: Entreprenørskap for deg som utøver innen et kunstnerisk fag

• Hva er entreprenørskap?
• Hvorfor skal DU tenke entreprenørskap?
• Hvordan kan DU gjøre det og hva kan DU få ut av entreprenørskapstankegang?

Et kunstnerisk virke befinner seg i et spenningsfelt. Et spenningsfelt mellom kultur og næring. Mellom en kunstnerisk 
motivasjon der du ønsker å holde på med det du virkelig brenner for og har lyst til å bruke all din tid på. Og det å tjene penger 
nok til livets opphold og kanskje litt mer enn som så. Uansett hvor du er i dette landskapet så er du modig. Modig som tar 
sjansen på å jobbe med det du ønsker, uten noe økonomisk sikkerhetsnett. Men du trenger en økonomi inn i dette slik at du kan 
leve. Hvordan kan du få til dette?
 
Lisbeth vil med dette innlegget oversette det forretningsmessige inn mot det kultur- og kunstfaglige, slik at du får økt din 
forståelse og bevissthet rundt hva du kan bruke entreprenørskapsfokus til. Uten at det går på bekostning av din kunstneriske 
virksomhet.

KURSHOLDER: Lisbeth Wathne Svinø, KLU Norge. LISBETH kombinerer sin bakgrunn som musiker med erfaring fra salg 
og ledelse i næringslivet, og tilbyr ulike prosjekter både inn mot kultur- og næringsliv. Lisbeth er en allsidig person som 
orkestrerer muligheter både for enkeltpersoner og virksomheter. Utvikling og veiledning er stikkord og entreprenørskap 
hovedoverskrift for hennes arbeid. Hun arbeider mot næringslivet både med og uten kulturelle/kunstneriske innfallsvinkler, i 
tillegg til å bidra med forretningskompetanse og entreprenørskap mot kunstnere/ musikere. Lisbeth driver sitt eget 
konsulentselskap der hun bl.a. arbeider med utvikling av team-, organisasjoner og ledere via atferdsanalyseverktøyet LIFO® + 
coaching. Av kunder finner vi for eksempel Avinor, Ansnes og Handelsbanken. Hun har fagansvaret for etablererveiledning og 
kursing av kunstnere i Asker og Bærum via Etablerertjenesten og arbeider tett med Norsk Kulturskoleråd i større prosjekter. I 
tillegg underviser hun i entreprenørskap ved Norges Musikkhøgskole både via valgemner og som fagansvarlig for 
videreutdanningskurset ”Kulturelt entreprenørskap” - et 15 studiepoengsfag hun har utviklet.

 

http://www.musikknettverk.no
http://www.musikknettverk.no
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STRATEGI SOM VIRKEMIDDEL FOR KARIEREUTVIKLING, 

WORKSHOP med 

ERIK W. JAKOBSEN

DATO: 12. Oktober 2014.                                                                                   
KL: 12.40 - 16.30.                                                                                   
STED: Kulturhuset, Youngstorget Oslo.                                                                  
PRIS: kr. 450,-                                                                                                         
PÅMELDING: www.musikknettverk.no ,  1. sept. til 10. Okt. 2014.               

KURSINFO: 
Form: Dialog og interaksjon, hvor deltakernes egne eksempler brukes til å illustrere de teoretiske poengene.  

Formål: Å bevisstgjøre utøverne på hva det vil si å tenke strategisk. 

Mål: Lære utøverne bevisst bruk av strategi for utvikling av egen karriere.                

Helt overordnet handler det om å bli bevisst på:                                                                                   
- Strategi som plan,                                                                                                    
- Strategi som posisjonering,                                                              
- Strategi som spill og taktikk,                                                                                    
- avveininger i strategiske valg, og                                                              
- Utviklingsfasene fra oppstart til måloppnåelse.

KURSHOLDER: 

Erik W. Jakobsen (f. 1967), er siviløkonom og dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Etter fem år som førsteamanuensis i 
strategisk ledelse ved Handelshøyskolen BI, ble Erik den første fulltidsansatte i Menon høsten 2003. I tillegg til rollen som 
styreleder/Managing Partner i Menon, har Erik professorat i strategi ved Høgskolen i Buskerud /Vestfold.
Eriks faglige kompetanseområder spenner over en rekke relaterte områder:
• Forretningsutvikling og strategisk analyse 
• Eierskap, konsernstrategi og organisasjonsdesign
• Næringsklynger og analyser av næringers konkurranseevne
• Næringspolitikk og analyse av offentlige virkemidler
• Strategier for regional utvikling

    Publiserte bøker
• Hvem eier Norge (med Leo A Grünfeld), Universitetsforlaget 2006
• Attracting the winners - the competitiveness of five European Maritime Industries (med Ari Marjamaa og Martin 

Vikesland), Kolofon 2003
• Et verdiskapende Norge (med Torger Reve), Universitetsforlaget 2001
• Ekspansjon - strategi for forretningsutvikling (med Lasse B. Lien), Gyldendal Akademisk 2001

http://www.musikknettverk.no
http://www.musikknettverk.no
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«PRESTASJONSBEGREPET» 

FOREDRAG med 

FINN AAMODT og MARIANNE SKOVLI AAMODT

DATO: 13. Oktober 2014.                                                    
KL: 11.00 - 12.30                                                                                     
STED: Kulturhuset, Youngstorget Oslo.                                                                                                                                             
PÅMELDING: www.musikknettverk.no ,  1. sept. til 10. Okt. 2014.

FOREDRAGSINFO: 
Med utgangspunkt i sin unike kunnskap innen feltene idrett og kultur, vil Marianne og Finn se nærmere på begrepet «å 
prestere». Hva innebærer egentlig dette begrepet? Hva skal til for å prestere godt, og hvordan vet man at man presterer godt 
nok?  Foredragsholderne vil også definere fellestrekk mellom idrettsutøvere og utøvende innen scenekunst og musikkfeltet, og 
se på muligheter for å hente inspirasjon og arbeidsmetoder fra hverandres felt.  
Foredraget med tittelen «Prestasjonsbegrepet» er innledningsforedrag på dag 2 av Entreprenørskapsdagene. 

FOREDRAGSHOLDERE:
Marianne Skovli Aamodt: Norsk danser, sanger og koreograf. Hun har vært profesjonell danser siden hun deltok med 
gruppen Studio Oscar ved Festspillene i Bergen 1976. Hun har siden arbeidet med Carte Blanche, Norsk Danseteater, Oslo 
Danse Ensemble og medvirket i en rekke revyer og musicaler med ledende roller i bl.a. musikalene West Side Story, A Chorus 
Line og Cats, da også som sanger. Fra 1990-årene har Skovli Aamodt også markert seg som musikal-koreograf bl.a. i musikalene 
Chicago, My Fair Lady, Cabaret, Cats, La Cage aux Folles, Spellemann på taket og Singin' in the Rain. Tildelt Oslo bys 
kunstnerpris 2006.

Finn Aamodt: Finn Aamodt har i en mannsalder preget norsk vinteridrett. Fra 1987 til 1995 var han landslagstrener i alpint og 
en av hovedkreftene bak det norske alpinunderet på 1990-tallet. Som tidligere sportssjef for Norges skøyteforbund, og som 
mangeårig ansatt i Olympiatoppen, har han vært i posisjon til å arbeide med det han kan bedre enn de aller fleste: Utvikling av 
toppidrettsutøvere. Finn Aamodt er handlingsorientert, kreativ og konsekvent. Han har vilje til å vinne, og evne til å formidle 
sitt budskap. 

http://www.musikknettverk.no
http://www.musikknettverk.no
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HVORDAN BYGGE EN MERKEVARE? 

WORKSHOP med         

ANDRE JÅTOG

DATO: 13. Oktober 2014.                                                   
KL: 13.00 - 16.00.                                                                               
STED: Kulturhuset, Youngstorget Oslo.                                          
PRIS: kr. 450,-                                                                          
PÅMELDING: www.musikknettverk.no ,  1. sept. til 10. Okt. 2014.                         

KURSINFO:                                                                                  
Form: Workshopen vil være en miks av forelesning og praktisk case løsing, med hovedvekt på case, hvor deltagerne selv må 
reflektere rundt eget entreprenørskap.

Formål: Utforske hva som skal til for å starte for seg selv, enten det er et eget prosjekt, et eget selskap eller deg selv som 
merkevare. Man ser på hvorfor målgruppe tenking, visjon og forretningside er helt avgjørende paramentere for vellykket 
entreprenørskap. 

Mål: Målet med workshopen er å gi deltagerne innblikk i hvordan man kan tenke rundt entreprenørskap, uavhengig om det 
handler om å lage et eget prosjekt, starte sitt eget selskap eller tenke på seg selv som en egen bedrift/merkevare. 

Workshopen vil ta utgangspunkt i de deltagerne som er tilstede. Vi vil jobbe med deres entreprenørskap. Dette er en VELDIG 
praktisk orientert workshop. 

KURSHOLDER: André London Schaathun Jåtog/De Norske Creatører AS. 

Utdannelse: University of Strathclyde 1992-95. Siviløkonom med Markedsføring hovedfag. BI Oslo: Bedriftsøkonomstudiet 
1991-92. 
Nøkkelkunnskaper: Ideutvikling, konseptualisering og innsalg.                      
Personlighet: Utadvent, , kreativ, glad, kontaktskapende, positiv og energisk.                                                          
Arbeidserfaring:                                                                        
-DnC AS: Gründer og daglig leder. Holdingselskap som har utviklet og drifter selskapene: 
-Verdens Sterkeste Mann: Radioproduksjonsselskap. Strategi, utvikle nye metoder, reposisjonering. Idag er selskapet Norges 
ledende produksjonsmiljø på radioreklame.                                               
-Ugly Childrens Clothing: Utvikling og design av barneklær. Gründer, konseptutvikler og daglig leder.  
-Produktavdelingen: Produktsplassering innen TV og Film. Eier, Konseptutvikler og daglig leder.

Andrè har jobbet i Bates Reklamebyrå som kreativ konsulent/rådgiver, Stig og Stein radiobyrå som prosjektleder og daglig 
leder, samt ledet en rekke prosjekter innenfor markedsføring og konseptutvikling.

http://www.musikknettverk.no
http://www.musikknettverk.no
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KULTURSPONSING FOR STORE OG SMÅ

FOREDRAG med 

Professor ANNE BRITT GRAN / BI 

DATO: 13. Oktober 2014.                                                                     
KL: 15.00 - 16.00.                                                                                
STED: Kulturhuset, Youngstorget Oslo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
PÅMELDING: www.musikknettverk.no ,  1. sept. til 10. Okt. 2014.

FOREDRAGSINFO: 
Professor Anne Britt Gran vil i dette foredraget gi en innføring i begrepet «sponsoring».  Hva ligger i begrepet,  og hvordan skal 
man, som utøver og prosjektarbeider, gå frem for å hente inn en sponsor? Hva er viktig i kommunikasjonen mellom utøver/
prosjekt og en potensiell sponsor/samarbeidspartner? Og hva definerer egentlig en «sponsor»?
Man erfarer at mange utøvende kunstnere blir stående utenfor sponsormarkedet grunnet for liten kunnskap om hva, hvem og 
hvordan, når det kommer til sponsoring. Foredraget søker derfor å gi utøveren kunnskap nok til å se sponsoring fra flere 
vinkler, få verktøy til å etablere kontakt med mulige sponsorer, og ikke minst forstå mekanismene som ligger til grunn for det 
vi kaller sponsoring.

FOREDRAGSHOLDER: 
Anne-Britt Gran er professor på Handelshøyskolen BI (Oslo) der hun er faglig leder for bachelorprogrammet Kultur og ledelse. 
Gran er også partner og daglig leder i kommunikasjons- og analysebyrået Perduco Kultur AS. 

Sentrale publikasjoner er bøkene Kunst og kapital - nye forbindelser mellom kunst, estetikk og næringsliv (Pax 2005) og 
Kultursponsing (Gyldendal 2007), og artiklene "Look who's talking! - aesthetic corporate communication in a dedifferentiated 
society" (Aesthesis, volume 2: 2008) og "Staging Places as Brands - Visiting illusions, images and imaginations" (i antologien Re-
investing Authenticity 2010) .

Anne Britt Gran er utdannet Ph.D Dr. Philos fra Universitetet i Oslo.

http://www.musikknettverk.no
http://www.musikknettverk.no
http://www.bi.no/
http://www.bi.no/
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TI TRINN TIL EN GOD FORRETTNINGSPLAN 

FOREDRAG/WORKSHOP med 

YNGVE DAHLE/Lean Business

DATO: 12. Oktober 2014.                                                                                                                                                                                                            
KL: 14.30 - 16.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
STED: Kulturhuset, Youngstorget Oslo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PÅMELDING: www.musikknettverk.no ,  1. sept. til 10. Okt. 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                 

FOREDRAGSINFO: Yngve Dahle tar deg gjennom 10 enkle trinn for å skape et dynamisk dashboard som lar deg styre 
bedriften din på målsettinger, handlingsplaner, risiko, resultat og likviditet. Formålet med kurset er bla. å gi deg verktøy for god 
intern styring av din bedrift, til å oversette dine visjoner og ideer til daglige gjøremål slik at du lettere kan følge opp og vurdere 
utviklingen i virksomheten.

FOREDRAGSHOLDER:
Yngve Dahle er Siviløkonom fra NHH i tillegg til å ha studert statsvitenskap. Han har jobbet 6 år i bank og forsikring, bla. som 
markedsdirektør i Gjensidige. Deretter har han arbeidet 10 år i ulike teknologiselskaper i Norge og utlandet. I tillegg til å være 
partner Innoco AS er Yngve founding partner i Viaduct Ventures og Høyskolelektor II ved institutt for innovasjon på 
markedshøyskolen i Oslo.
Publiserte Bøker: 
• Lean Business, Forretningsplanlegging trinn for trinn
• Vekstbedriften, Forretningsidé - forretningsmodell - forretningsplan       

http://www.musikknettverk.no
http://www.musikknettverk.no
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Stian Skarelven, Business Development Executive

DATO: 12. Oktober 2014.                                                                                                                                                                                                            
KL: 14.00 - 14.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
STED: Kulturhuset, Youngstorget Oslo.                                                                                                                                                                                

Oslo Business Region combines international profiling, place positioning and information with startup support services, 
talent and investment recruiting, and regional business development.
Oslo Business Region is owned by the City of Oslo.

Mobile: 411 04 556 
Email: stian@oslobusinessregion.no

Margit Klingen Daams, seniorrådgiver/Tjenesteansvarlig Kultur.

DATO: 13. Oktober 2014.                                                                                                                                                                                                            
KL: 13.15 - 14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
STED: Kulturhuset, Youngstorget Oslo.                                                                                                                                                                                

Innovasjon Norge har utarbeidet en ny strategi for arbeidet med kulturnæringer. Ved å gi de som lever av kultur mer 
kunnskap om forretningsdrift, skal Innovasjon Norge bidra til nye lønnsomme bedrifter.Målet med satsingen er økt 
profesjonalisering, innovasjon og kommersialisering i kulturnæringene, samt synliggjøring av en koordinert 
virkemiddelinnsats overfor kulturnæringene. Målgruppen for satsingen er kulturnæringer, en samlebetegnelse for bransjene 
musikk, film, foto og spill, tv og radio, arkitektur, design, trykte medier, annonse og reklame, kulturarv og kunstnerisk 
virksomhet. Innovasjon Norge samarbeider nært med Kulturrådet i utviklingen av tilbudene. Konkret er målet å bidra til 
flere gode kulturgründere, flere vekstkraftige kulturbedrifter og flere innovative kulturnæringsmiljøer. Satsingen er en 
oppfølging av handlingsplanen for kultur og næring; «Fra gründer til kulturbedrift» fra mai i 2013.

E-post: margit.klingen.daams@innovasjonnorge.no
Telefon: +47 220 02 605/ Mobil: +47 909 37 763

INFORMERER

INFORMERER
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Tone Haraldsen, leder/dekan Avdeling for samfunnsvitenskap ved Høyskolen i Lillehammer.

DATO: 12. Oktober 2014.                                                                                                                                                                                                            
KL: 12..40 - 13.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
STED: Kulturhuset, Youngstorget Oslo.                                                                                                                                                                                

Kulturdepartementet har etablert et kunnskapssenter for kulturnæringene for perioden 2014-2018. 
Senteret skal bidra til utvikling av kulturnæringene i Norge.  
Senteret skal være en kunnskapsleverandør som utfører egen forskning, samler inn, bearbeider og analyserer eksisterende 
kunnskap om kulturnæring og kulturnæringsutvikling, og formidler dette. Målgruppene er kunstnere, kulturnæringer, 
virkemiddelaktører og politikkutformere. Etableringen av senteret er ett av flere kunnskapstiltak som Kulturdepartementet 
iverksetter. 

E-post: tone.haraldsen@hil.no
Telefon: +47 61 28 80 30

Nasjonalt 
kunnskapssenter 
for 
kulturnæringene 
2014-2018 INFORMERER

  

DATO: 13. Oktober 2014.                                                                                                                                                                                                            
KL: 14.00 - 14.45 
STED: Kulturhuset, Youngstorget Oslo.    

Fond for utøvende kunstnere gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som 
foretas i Norge. For begge tilfeller må utøverne bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge.                                 
Telefon: 22 40 27 60, Web: www.ffuk.no

 

DATO: 13. Oktober 2014.                                                                                                                                                                                                            
KL: 16.00 - 17.00 
STED: Kulturhuset, Youngstorget Oslo.                                                                                                                                                               

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver 
utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.                  
Telefon: 21 04 58 00, Web: www.kulturradet.no

ORIENTERER

ORIENTERER
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