
 

Kurs:

«Søknad og budsjett» med skuespiller og produsent Guri Glans.
DATO: 11.10.2015                                                                                                         
KL:  10.00 - 16.00                                                                                
STED: Musikkteaterhøyskolen, Trondheimsveien 137, 0570 Oslo. Teorirom, 4 etg.                      
PRIS MTF Medl.: kr. 450,-                                                                           
PRIS ANDRE: kr 550,-                                                     
PÅMELDING: henriette@musikkteaterforum.no   Max antall: 10 stk.                                                                       
KRITERIER: Åpent for alle.                                                                            
ANNET: CV dokumenteres ved påmelding.

Kurset er et samarbeid med Norsk Skuespillersenter.

Kursinfo: 
Hva skal til for å formulere en søknad som skiller seg ut fra mengden, og hvordan setter man 
egentlig opp et budsjett?  Guri Glans gir deg på dette kurset en helhetlig innføring i hvordan å 
formulere en prosjektsøknad inkl. budsjett, samt rapporteringen som følger med et evt. tilskudd.

Fokuspunkt: Deltagerne kommer til å jobbe mye praktisk skriftlig. Det skal være et morsomt og 
utviklende arbeide å skrive søknaden, og den postivie energien man putter inn i søknaden, skal 
komme ut på den andre siden og gi gevinst!
Form: Forelesning, praktiske øvelser, case.
Formål: Styrke utøvernes mulighet for tilskudd til egne prosjekter, og med det bidra til økt 
produksjon og en styrket kunstnerøkonomi.
Mål: Deltaker skal etter gjennomført kurs ha en god forståelse av hvordan å forme en helhetlig 
søknad rettet mot prosjekt innen scenekunst.

I løpet av kursdagen vil Guri gjennomgå:
1. Hvilke støtteordninger finnes, og hva er spesifikt for dem.
2. THE PITCH:  
• Hvordan formulerer man en kunstnerisk (f.eks. visuell) idé med ord? 
• Hvordan beskriver man et konsept? 
• Hvilken informasjon må med, og hva skal man vektlegge? 
• Hvordan beskriver man sin kunstneriske profil?
3. Budsjett og rapportering.

Forberedelser: Ingen.
Ta med: Noe å skrive på og med.

Om Kursholder:
Guri Glans er utdannet fra Ecole Jaques Lecoq og 
Høgskolen i Oslo. Hun har vært med i Teater 
Joker i 15 år og spilt i blant annet Peer på en Pall, 
Tre små brannmenn, Tutomaten, Hando Kjendo, 
Brødre og Rike Per. Guri jobber også med Jo 
Strømgren Kompani og NiE-Theatre, både som 
skuespiller og produsent.
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