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INN LEDNIN G
Vi ønsker velkommen til årsmøtet, og til
våre nye medlemmer i Norges
korforbund Vestoppland.

Musikkrådet deltok med 2 representanter på Musikktinget (Landsmøter i
Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund) i Molde våren 2017, og har
også deltatt på ledersamlinger, kulturkonferanser og samlinger for regionale
organisasjoner.

I perioden har musikkrådet og våre
medlemsorganisasjoner hatt stor
aktivitet. Det merkes at det er blitt en
tøffere kamp om offentlige midler, og
om oppmerksomhet fra media og
omverdenen.

Vi har hatt et godt samarbeid med
medlemsorganisasjoner, lokale musikkog kulturråd og med studieforbundenes
egen paraplyorganisasjon, Voksenopplæringsforbundet (VOFO), i begge
fylker. VOFO Hedmark og VOFO
Oppland slås i 2018 sammen til VOFO
Innlandet.

For oss blir synlighet stadig viktigere.
Våre kontorlokaler på Messaninen i
Hamar kulturhus er godt besøkt, og det
ser vi på som veldig positivt. Etter at
Musikk i Hedmark flyttet ut, er det
kommet nye, trivelige leietakere i
fellesskapet; administrasjonen i Hamar
kino og Hamarama filmfestival, Delta
(fagforening) og Kirsten Flagstad
Festival.

Disse organisasjonene har bidratt med
gode og konstruktive innspill i arbeidet
for bedre rammevilkår for det frivillige
musikklivet i Hedmark og Oppland. Vår
dialog med fylkeskulturetatene i begge
fylker er også god, og de er viktige
bidragsytere både faglig og økonomisk.

Arbeidet med lokaler til musikkutøving
er blitt videreført, og vi har oppgradert
akustikkmåleutstyret vårt. Daglig leder,
Trond Eklund Johansen, og styremedlem Jan Morten Rønning har stått
for målingene og kvalitetssikringen av
målerapportene. Den nye norske
standarden for akustikk i musikklokaler
(NS 8178) brukes som grunnlag for
vurderingene.

Når fylkeskommunene fra 2020 slås
sammen til ett fylke, er det viktig for oss
at vi er med i denne prosessen så langt
det lar seg gjøre. Vi ønsker at denne
reformen vil være til beste for våre
organisasjoner og lokale musikkråd.
Spesielt vurderer vi forslagene om å
flytte forvaltningsansvar fra stat til ny
region som spennende, og håper at det
kan føre til nye kulturoppgaver for
regionen.

Det er fortsatt mange uhensiktsmessige
lokaler i bruk, spesielt for kor, korps og
storband. Musikkrådet har for øvrig deltatt i flere prosesser rundt prosjektering
av nye kulturlokaler i flere kommuner.
Det er en gledelig bedring å spore,
spesielt når nye skolebygg prosjekteres!

Styret vil takke alle for godt samarbeid i
perioden som har gått, og ser fram til
videre utvikling mot felles mål.

Hamar, 26.mars 2018
Kåre Haugli /s
Styreleder
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1 . MEDLEMSORGANISASJONEN E
Medlemsorganisasjonene våre er aktive, og
gjør en viktig jobb for lagene i regionen.
Flere av dem har vi hatt samarbeid med i
perioden. I perioden har vi fått èn ny
medlemsorganisasjon: Norges korforbund
Vestoppland. De er et tradisjonsrikt
distriktsledd av Norges korforbund med 36
medlemskor fra Eidsvoll og Harestua i sør til
Vang i Valdres i nord. Vi ønsker dem
hjertelig velkommen til musikkrådet!
Studieforbundet KOR avvikles, og
korforbundets medlemskor er fra 2018
medlemmer av Musikkens studieforbund.

Som det går fram av oversikten, har kun et
fåtall av de 36 landsdekkende
organisasjonene1 i Norsk musikkråd og
Musikkens studieforbund selvstendige
fylkes- eller regionledd i Innlandet. Vi yter
lagene som har tilknytning til de andre
organisasjonene i NMR/MSF samme service
og bistand som de som har regionledd.
Flere organisasjoner vurderer nå sin
regionale virksomhet, blant annet i lys av
regionreformen. Vi er derfor spent på i
hvilken grad medlemsorganisasjonene
velger å tilpasse seg de nye regionene.

Tallene under er ajourført etter info fra organisasjonene pr årsskiftet 2017/18:
Medlemsorganisasjon

Lag/medl

Gudbrandsdal Folkemusikklag

15

Hamar kirkesangerforbund

8

Hedmark folkemusikklag

13

Hedmark og Oppland sangerforbund

4

560 Tom Erik Kleiven, Vingrom
219 Mogens Kofoed-Larsen, Lillehammer
240 Hege Nylund, Bærums verk
70 Kåre Haugli, Ottestad

Hedmark og Oppland sangerforum

20

687 Arne Moseng, Våler

Norges korforbund Gudbrandsdal

20

491 Olaug Enstad, Bjorli

Norges korforbund Hedmark

39

1 210 Alf Bjørge Aschim, Hamar

Norges korforbund Vestoppland (ny)

36

1 032 Ola L. Fagernæs, Odnes

Norges korforbund Østerdalen

21

595 Per Kristian Bangen, Tynset

NTL, avd. Hedmark og Oppland

14

201 Willy Lindstad, Elverum (fung leder)

Ung kirkesang, Hamar

24

417 Maria Notland, Elverum

Valdres Folkemusikklag

6

Folkeakademiet Oppland-Hedmark *

13

MFO, Hedmark og Oppland *

240 Frode Rolandsgard, Fagernes
Ulla Sørum Vikersveen, Reinsvoll
440 Magnus Mulligan, Lillehammer

Norsk kulturskoleråd Hedmark *

22

Terje Røe, Elverum

Norsk kulturskoleråd Oppland *

26

Finn Helge Lyster, Slidre

RingsakerOperaen *

4

Til sammen
*

Leder

237

200 Harald Hellum, Vang H
6 602 økning fra 202 lag (5 837 medl) i 2016

Medlemsorganisasjoner som ikke er medlemmer av Musikkens Studieforbund.
Ikke alle organiseres med lag/medlemmer.

Resten av medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd:
Aktivt kvinnekultursenter, bandORG, De Unges Orkesterforbund, Dissimilis Norge, Foreningen musikk fra livets
begynnelse, Foreningen norske kordirigenter, Korpsnett Norge, Kulturforbundet, Musikernes fellesorganisasjon, Musikk i
Skolen, Klassisk, Musikkpedagogene Norge, Norsk bluesunion, Norsk country-musikk forbund, Norsk
festivalsangerforbund, Norsk forening for musikkterapi, Norsk jazzforum, Norsk Kammermusikk-forbund, Norsk
Kulturhusnettverk, Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund, Norsk munnspillforum, Norsk musikkbibliotekforening,
Norsk Stemmepedagogisk Forum, Norsk Suzukiforbund, Norsk Viseforum, Norske konsertarrangører, Norske SymfoniOrkestres Landsforbund, Norske trekkspilleres landsforbund, Pascal Norge, Samspill International Network og Ung i Kor
1
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2. DE LOKALE MUSIKKRÅD EN E
De lokale musikkrådene har funksjon
som fellesorgan for hele musikklivet i en
kommune, for både organiserte og
uorganiserte lag. Oppgaver og
aktiviteter varierer stort etter lokale
forhold. Det lokale musikkrådet kan
være involvert i fordeling av kommunale
kulturtilskudd og fungerer ofte som
kommunens høringsinstans. Noen råd
arrangerer egne, åpne kurs og aktiviteter
for medlemslagene.

I noen kommuner inkluderes også
medlemmer som ikke har musikk som
primæraktivitet. Det kan være danselag,
teaterlag og foreninger for revyer og
eiere av forsamlingshus eller
spillesteder. Dette er en lokal avgjørelse
som begrunnes i lokale behov, og er fullt
mulig innenfor rammen av
mønstervedtektene for lokale ledd av
Norsk musikkråd og Musikkens
studieforbund.

Her er en liste over de lokale musikkrådene som er aktive, med styreledere (eller
kontaktpersoner) ajourført pr. nyttår 2018. I flere kommuner er det på gang endringer,
og vi bidrar til oppstart av nye musikk-/kulturråd. Lokale lag som er medlem av
organisasjoner i Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund er automatisk medlemmer i
det lokale musikkrådet. Ikke alle er helt ajour med registrering i Enhetsregisteret
HEDMARK

OPPLAND
Gausdal musikkråd (aktivt?)
- Øyvind Selnes
Gran musikkråd
- Terje Asprusten
Jevnaker musikkråd
- Jan Gunnar Brorson
Lillehammer musikkråd
- Magda Szlawska
Sør-Aurdal musikkråd
- Arnstein Kjensrud
Vestre Toten musikkråd (aktivt?)
- Anne Grethe Flatebø Engtrø
Vågå musikkråd
- Erik Lillebråten
Østre Toten musikkråd
- Ottar Fjøsne

Alvdal Musikkråd
- Halvor Riset Granrud
Elverum musikkråd
- Torill Nysted
Engerdal sang- og musikkråd
- Liv Kveen
Folldal Musikkråd
- Ole Petter Berger
Hamar Musikkråd
- Torbjørn Berg
Kongsvinger musikkråd (aktivt?)
- Morten Andreassen
Løten musikkråd
- Paul Svevad
Rendalen musikkråd
- Erik Ola Helstad
Ringsaker kulturråd
- Ola Johan Basmo
Stange musikk- og kulturråd
- Anders Kippersund
Sør-Odal Musikkråd (aktivt?)
- Vidar Spigseth
Trysil musikkråd (inaktivt)
- Knut Løken
Våler Musikkråd (aktivt?)
- Arne Moseng
Åmot kulturråd
- Mette Koht Walmsnæss
Åsnes musikkråd
- Ole Sjulstad

Andre råd/fora som ikke er medlemmer:
Etnedal kulturråd
- Ingun Kompen
Nord-Aurdal musikkforum
- Inge Dahl
Søndre Land kulturråd (interimstyre)
- Birgitte Rosenberg
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3. STYRET OG REPRESENTASJON
Styret har i perioden hatt 11 møter og
behandlet 51 saker. Arbeidsutvalget
(leder, nestleder og daglig leder) har i
tillegg hatt noen korte møter. Styret har
også deltatt på ledersamlinger og
Musikktinget i Molde våren 2017,
fylkeskommunenes kulturkonferanser
og samlinger for regionale
organisasjoner.

Styret innkalte til ledermøte på
Prøysenhuset i april 2017, der
hovedtema var «Norsk musikkråd inn i
framtida». Vi hadde besøk av nytilsatt
generalsekretær i Norsk musikkråd,
Bjarne Dæhli, som tok oss med inn i sine
tanker om veien videre. Han brakte
videre gode ambisjoner for musikkrådets
arbeid på alle nivåer:

Styret har i perioden hatt denne sammensetningen:
Kåre Haugli, leder
(Ottestad)
Fagforeningenes mannskor Hamar
Helge Tryggeseth, nestleder
(Gran)
Ung kirkesang/Gran musikkråd
Tone Vold
(Rena)
Åmot kulturråd
Birgitte Rosenberg
(Odnes)
MFO Hedmark og Oppland
Jertru Stallvik
(Otta)
Norsk kulturskoleråd, Oppland
Varamedlemmer:
Jan Morten Rønning
(Åsnes)
Åsnes musikkråd
Stig Nilssen
(Løten)
Hedmark folkemusikklag
Tom Erik Kleiven
(Vingrom)
Gudbrandsdal folkemusikklag
Valgkomitè:
Torill Nysted, leder
(Elverum)
Elverum musikkråd
Erik Aune
(Kapp)
Østre Toten musikkråd
Elin Bjørnsmoen
(Vang H)
Bygdedanslaget i Hamar
Vara valgkomitè:
Erik Lillebråten
(Vågå)
Vågå musikkråd
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Rådet har også hatt disse representantene i ulike eksterne styrer/utvalg:
Styret for stiftelsen Musikk i Hedmark (avviklet som stiftelse i 2017)
Rune Rebne, medlem, med Anne Koht Walmsnæss som vara
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Helge Tryggeseth, styremedlem VOFO Oppland (fra 2015)
Tone Vold, styremedlem VOFO Hedmark (fra 2014)
Trond Eklund Johansen, styremedlem VOFO sentralt (fra 2015)
Felles musikksatsing i Innlandet:
Trond Eklund Johansen, medlem styringsgruppe (fra des ’17)
Birgitte Rosenberg, medlem arbeidsgruppe (fra des ’17)
Representasjoner i Norsk musikkråd/Musikkens studieforbunds organer/utvalg:
Styret for Musikkens studieforbund
Trond Eklund Johansen, varamedlem (ansattes vararepresentant)
Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler
Trond Eklund Johansen, medlem
Norsk musikkråds kontrollutvalg, Frifond organisasjon
Trond Eklund Johansen, leder (fram til 2017)

4. ADMINISTRASJON EN
Hedmark og Oppland musikkråd har i perioden hatt disse ansatt:
Daglig leder
Trond Eklund Johansen
hel stilling
Fagkonsulent
Solveig Rønningen
50% stilling
(av dette kjøpes 0,3 stilling av VOFO Hedmark)
Kontorplass er på Messaninen, Foajè Nord i Hamar kulturhus, der vi deler fellesarealer
med Hamar kino og Hamarama filmfestival. Fram til avvikling i august 2017 hadde også
Musikk i Hedmark et kontor på her. Våre kontorer framleies på deltid ut til VOFO
Hedmark og til Kirsten Flagstad Festivalen. Møterommet vårt for 12 personer er
disponibelt for medlemsorganisasjonene til møter og samlinger, kontakt oss for
bestilling.

Defrost Youth Choir
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5. STATUS FOR HAN DLIN GSPROGRAMMET
I dette kapitlet gjennomgås status for
hva musikkrådet har fått til i perioden.
Handlingsprogrammet er årsmøtets
«huskeliste» til styret og administrasjonen, og dette blir deres statusrapport
for hva som er oppnådd, og hva som

eventuelt ikke er gjennomført. Økonomi
og bemanning setter rammene for hva
som er mulig, og noen av aktivitetene
valgte styret å nedprioritere av
kapasitetshensyn. Budsjettendringene
ble godkjent av ledermøtet våren 2017.

I POLITIKK
Mål
1. Større innflytelse

Status pr januar 2018
Dialogmøter er gjennomført med HFK, 03/16, 04/16 og OFK
kulturadm, 10/16
Musikkrådet er Invitert inn i styrings-og arbeidsgruppene for
ny, felles musikksatsing i Innlandet, start 20.11.2017
Det er gjennomført regionmøter med musikkrådene i
Hadeland, Jevnaker 12/16 og Sør-Østerdal,Elverum 03/17
Høringsuttalelser er sendt på kulturplaner i fylkene og
nasjonalt (innspillskonferanse med KUD).

II STØTTEORDINGER
Mål
1. Bedre rammevilkår for lagene

2. Økt voksenopplæringsaktivitet

3. Økt rekruttering og deltakelse av
ungdom

4. Øke tilskuddet til kulturlokaler

Status pr januar 2018
Frifond musikk er nesten doblet siden forrige periode.
Voksenopplæringsmidler via Musikkens studieforbund ligger
stabilt (100/40kr time med/uten lærer)
Lag har fått hjelp til å få gratis øvingslokaler (jf lov om
voksenopplæring
Kampanje 01/17 – 10% økning vår/sommer ‘17
Flere folkemusikklag er kommet til pr 11/07
Nytt Sangkurs for menn (masterclass) gjennomført 11/17
Hedmark fylkeskommunes «Kulturkort for ungdom» dekker
nå aktivt medlemskap, og egen refusjonsordning er etablert
via VOFO Hedmark
Musikkrådet deltar i nasjonal kampanje #kulturmåfinnested
– og Kulturalliansen har dette som kampsak nr 1.
Her er fylkeskommunene også aktive, og bidrar i samme
retning

-8-

Tall om Fr ifond musikk
Frifond er en statlig tilskuddordning, finansiert via spillemidler fra Norsk Tipping.
Tilskuddene fordeles via ulike systemer, alt etter hvor den lokale aktiviteten er
organisert, evt ikke organisert.
Til de uorganiserte, lokale lagene for barn og unge deler musikkrådet ut etter
nettsøknader. Søknadene sluses til de ulike regionale musikkrådene, og i Innlandet har
vi i perioden mottatt og kvalitetssikret 278 søknader, noe som er en dobling fra forrige
periode. Samlet tildeling var 1 127 800 kr. Tildelt beløp varierer fra 2 500 – 35 000 kr.
Vi oppfordrer lag, prosjekter og grupper til å søke, men les kriteriene først, det er litt for
mange som søker forgjeves eller på feil grunnlag.
For kriterier – se www.frifond.no.
Tildelinger i 2016:
Hedmark
- 54 av 83 søknader fikk støtte
Oppland
- 35 av 59 søknader fikk støtte

(686 244)
(514 067)

sum
sum

322 500 kr
239 800 kr

Tildelinger i 2017:
Hedmark
- 46 av 67 søknader fikk støtte
Oppland
- 42 av 69 søknader fikk støtte

(737 154)
(957 977)

sum
sum

285 500 kr
280 000 kr

Tall for voksenopp læring saktiviteten
Oversikt over samlet voksenopplæringsaktivitet og tildeling til lagene etter lister fra
Musikkens studieforbund i perioden 2015-2017. Svingningene i antall kurs/timer i er
vanskelig å forutsi eller påvirke, siden nasjonale kurs (kurs som de landsomfattende
musikkorganisasjonene holder i Innlandet), plasseres i ulike fylker/regioner.
Innlandet
År
2015
2016
2017

Ant. kurs
233
229
239

Timer m/l.
8 237
7 915
8 177

Timer u/l.
1 245
1 357
1 419

Tot. timer
9 482
9 272
9 596

Deltagere
2 868
2 837
2817

Tildelt
945 792 kr
949 030 kr
963 310 kr

I tillegg til tilskuddet fra MSF, yter noen kommuner ekstra lokalt VO-tilskudd til kurs i egen
kommune. Musikkrådet søker på vegne av arrangørene og sender tilskuddet direkte videre.
Vågå, Øyer, Rendal, Engerdal, Trysil, Ringsaker og Sør-Odal kommuner fortjener stor
honnør for sin støtte til de lokale arrangørene!
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Kursomr åder - voksenopp lær ing
Vi ser at det er endringer på gang, og at flere lokale kursarrangører organiserer
opplæringen mer fleksibelt, og satser på kortere kurs, gjerne introduksjonskurs for å
rekruttere nye deltakere. Her er detaljert oversikt for 2017:
Kurs
67
34
31
23
17
16
14
13
5
5
3
3
2
2
1
1
1
1
239
101
39
99

Kursområde
Korsang
Instrumental folkemusikk
Samspill i storband/jazzensembler
Samspill kammermusikk
Trekkspill/torader
Tilrettelagt samspill
Samspill i orkester
Norsk tradisjonsdans
Innstudering av repertoar i gruppe – storband
Samspill i korps
Samspill i band
Visesang
Teori/Satslære
Vokal folkemusikk
Innstudering av repertoar i gruppe – kor
Korledelse (direksjon)
Organisasjonslære
Vokalopplæring/sang
antall kurs avsluttet i 2017
Antall kurs avsluttet i vårsemesteret
Antall sommerkurs
Antall kurs avsluttet i høstsemesteret
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Tendenser
Stabil aktivitet, kurs overalt
I rask vekst i Oppland
Nasjonale kurs = 40% av totalen
Nasjonale kurs
Svært stabile, men snittalder øker
Stabile grupper med stor aktivitet
Nye kommer til
I vekst, spesielt i Gudbrandsdalen
Få bruker gruppe som metode
Få, men stabil aktivitet, høy alder
Stort sett timer uten lærer
Få, men aktive grupper
Nasjonale kurs
Særlig i Nord-Gudbrandsdal
Lite gruppeundervisning i kor
Nasjonalt kurs
Nasjonalt kurs
Regionalt kurs i egen regi
229 kurs avsluttet i 2016
Økende aktivitet enkelte steder

%-andel
28,0
14,2
13,0
9,6
7,1
6,7
5,9
5,4
2,1
2,1
1,3
1,3
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4

III AKTIVITETER OG PROSJEKTER
Mål
1. Gode øvings- og konsertlokaler

2. Flere tilrettelagte aktivitets- og
opplæringstilbud i musikk

3. Tilby egne kurs

Status pr januar 2018
«Rom for spilleglede» ruller videre , vi har i perioden gjort
foredrag for Telemark kulturnettverk, Norges musikkorps
forbund og Norges korforbund
Akustikkmålinger og rådgivning til kommuner og lag – til nå er
75 lokaler målt i Innlandet, og mange er forbedret.
Møter med: Ringsaker, Hamar, Trysil, Jevnaker, Vestre Toten,
Sør-Odal, Trondheim og Vadsø om nye prosjekter
Besøk fra Borlänge kommun (S), Lillehammer kulturskole,
Bærum kulturråd, Rana kommune og Hordaland musikkråd om
nye prosjekter.
Følge opp arrangører som tilbyr tilrettelagte kurs og veilede
dem. Få greier å dokumentere tilleggskostnader, derfor er
tilskudd/timetall lavt for vår 17. En ny lokal arrangør fra h16.
Deltar i MSF-prosjektet ”Musikk i fengsel og frihet”
Bruvoll fengsel har oppgradert utstyret og 6-8 deltakere er
aktive. Statstilskudd for videre drift er pt fortsatt usikkert
Årlig storbandkurs (samarbeid med Østnorsk Jazzsenter)
Musikalsk og sosial suksess for kurset i 2017.
Kurs i gregoriansk sang (samarbeid med Middelalderfestivalen)
ble avlyst i ’16 og ‘17 pga konkurrerende kurs
Kurs for tillitsvalgte og instruktører: «Tid for endring» vinteren
15/16 med 24 deltakere fra hele regionen.

Musikk i fengsel og frihet – tilp asset opp læring for
innsatte
Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et
samarbeid mellom Musikkens studieforbund
og Kriminalomsorgen om musikkopplæring
til innsatte (trinn 1) og nylig løslatte i norske
fengsler (trinn 2).
Musikkrådet kjøpte inn utstyr (backline) til et
øvingsrom i Bruvoll fengsel, og fikk til et
samarbeid med Kulturskolen i Odalen,
Skarnes videregående skole og fengselet om
å starte opp bandundervisning i 2013. Odalen
kulturskole er arbeidsgiver for læreren, som
leder en ukentlig spilletime for innsatte i
fengselet.
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Akustikkmåling er og pr osjekt bistand
Hedmark og Oppland musikkråd skaffet seg i 2011
profesjonelt utstyr for akustikkmåling, og har pr
januar 2018 målt nær 150 lokaler over hele landet.
I tillegg til daglig leder, har styremedlem Jan
Morten Rønning gjort et solid faglig arbeid med
kvalitetssikring av de ferdige rapportene.
Noen av lokalene vi har målt har blitt utbedret
med utgangspunkt i målerapportene og fagakustikers vurderinger. Tilbakemeldinger fra
oppdragsgiverne er meget positive. I forbindelse
med Norges korforbunds korgalla høsten 2017,
utlyste vi en konkurranse blant de deltakende
korene, og sangerhuset i Vingrom ble målt og
vurdert.
Dessverre viser det seg at svært mange
musikkensembler må øve i dårlige lokaler.
Spesielt gjelder det større ensembler som kor,
korps, orkester og storband.
Musikkrådet blir også invitert inn i
prosjektering av skoler og av kulturlokaler for
å sikre at rom- og funksjonsprogram blir
tilpasset behovene til de lokale lagene.
I perioden 2016-17 har vi vært involvert i disse
prosjektene:

Lokalene markert på kart med lenke til rapporter

Hamar kommune/skoleplaner Ridabu/Lunden,
Jevnaker kommune/Bøndernes hus, Ringsaker
kommune/Moelv kulturhus, Sør-Odal
kommune/ny skole, Trondheim
kommune/skolebyggplaner, Trysil
kommune/Kulturhuset Hagelund, Vadsø
kommune/oppgradering av skole og Vestre
Toten kommune/Fyrverkeriet kulturskole.

Vi anbefaler musikkrådets ressursside www.musikklokaler.no for videre lesning.
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Vår e egne op plær ingstilbud
Vi arrangerer kurs i samarbeid med andre aktører, og våre egne kurs samler deltakere
fra et stort område, noen av dem også utenfor regionen.
Tidsrom/Tittel
vinteren 15/16 – Hamar
Tid for endring
inspirasjon for
tillitsvalgte
august 16 - Moelv
Storbandkurs

august 17 - Moelv
Storbandkurs
høst 17 – Hamar
Masterclass for sangere

Lærere
Ole Jørgen Ranglund, Geir Fjeld, Per Einar
Fon, Eline M. Melgalvis, John Mikal
Guldager, Pernille Lier Bjørnstad, Snorre
Sveløkken
Lars Erik Gudim, Erlend Skomsvoll, Børge
Are Halvorsen, Torstein Lavik Larsen, Karin
Hammaer (S), Siv Øyunn Kjenstad/ Øystein
Aarnes Vik
Christine Jensen (CAN), Jarle G. Storløkken,
Ingrid Jensen (CAN), Shannon Mowday, Nils
Andreas Granseth, Hans Mathisen.
Helge Rønning (sang), Bernhard Greter
(akkompagnatør/interpretasjon)

Deltakere
24

37

29

13

I tillegg er vi lokal tilrettelegger og markedsfører for MØST (Musikknettverk Østlandet)
og Musikkutstyrsordningen sine kurs og samlinger i Hamar, Lillehammer og Gjøvik.
Disse er rettet mest mot profesjonelle musikkaktører; produsenter, arrangører,
festivaler og bandmusikere, men har også relevans for lag/foreninger/lokale musikkråd.
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IV MUSIKK OG SAMFUNN
Mål
1. Synliggjøre musikklivets og
musikkens positive
samfunnseffekter

Status pr januar 2018
Bidratt eller deltatt på; Hedmark fylkeskommune strategisk
kulturplan (høring), Kulturkonferanse Oppland,
Innspillskonferanse med KUD, Samarbeidsworkshop i Hedmark
Skrevet avisinnlegg om kulturskolens rolle for å dra
dirigenter/instruktører til mindre steder (Vågå kulturskole).

V ORGANISASJON, NETTVERK OG KOMMUNIKASJON
Mål
1. Godt samarbeid med andre
organisasjoner på kulturområdet,
offentlige myndigheter og
næringslivet
2. Samarbeid med videregående
skoler, folkehøgskoler og
høgskolene
1. God kommunikasjon og
informasjonsflyt mellom
medlemmene
4. Aktive lokale musikkråd

Status pr januar 2018
Deltar på fylkeskulturkonferanser.
MØST (Musikknettverk Østlandet) er etablert,
musikkrådet valgte å ikke gå inn som stifter/i styret, men
samarbeider om kurs osv.
Ikke prioritert i perioden, utover det som har med
lokaler/akustikkmålinger å gjøre.
God trafikk og respons på rådets hjemmeside og
Facebookside. Variabel bruk fra medlemsorganisajonene.
Holdt ledermøte i april 2017.
Deltatt på møter lokalt om etablering/utvikling av lokale
musikkråd: Vestre Toten, Jevnaker, Gran, Elverum.
Bidrar med støtte til de lokale musikkrådene som deltar i
nasjonale konferanser.
Informerer kulturetater om lokalt musikkrådsarbeid.

- 14 -

6 . STIPEN DTILDE LIN GER
Gjennom 20 år har musikkrådet delt ut stipend til unge, talentfulle musikere fra
Hedmark og Oppland. Mange av disse ser vi markerer seg som profesjonelle utøvere i
dag, og vi håper at vårt bidrag har vært til inspirasjon! I 2017 hevet styret stipendpotten
til 15.000 kr, slik at det nå monner noe mer enn tidligere

I 2016 gikk stipendet til Kristin Pas fra
Sørskogbygda. Hun har et klart mål om å bli
musiker, og kombinerer fiolin og bratsj, noe som
innebærer ekstra mye øving. Kristin er elev ved
Barratt Dues Musikkinstitutt sitt Unge Talenterprogram.
Stipendet brukte hun til deltakelse på sommerkurs i
Vänersborg (SV).

I 2017 ble stipendet delt ut til Alexander
Lohmann fra Rena. Han spiller horn, og er
tatt opp på talentutviklingsprogrammet
ved Norges musikkhøgskole.
Alexander deltok på det internasjonale
orkesterkurset ved Ingenium Academy i
Winchester, England.
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7. RESULTATREGN SKAP 2016-2017

En spesiell takk går til våre økonomiske hovedbidragsytere:
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