Navn på prosjektet

Prosjektbeskrivelse

NONFIGURATIV MUSIKK
Håkon Lie

Nonfigurativ musikk

Nonfigurativ musikk er en konsertserie som ble etablert i
Tønsberg, februar 2015. Siden den gang har Nonfigurativ musikk
arrangert opp mot 100 dobbel-konserter med et svært vidt
musikalsk uttrykk. Det som alle våre konserter har til felles er et
eksperimenterende og helst improvisert uttrykk. Mottatt 250 000
fra Kulturrådet.

100 000

50 000

SKIEN KOMMUNE
Tom Erik Lønnerød

Spriten Kunsthall innholdsutvikling 2021

Spriten Kunsthall er tilknyttet Skien kommunes satsing
Kunstnerbyen Skien. Vi søker med dette om støtte til utstillingsog konsertprogram for 2021. Samarbeider med Kunsthall
Grenland, Telemark Kunstsenter og Skien Kunstforening.
Samarbeider m Skien vgskole/kreative linjer på Klosterøya,
Skiensjazzdraget og Grenland Jazzforum. Fått 150 000 fra
Kulturrådet 2021 til "Ny lyd".

500 000

150 000

CULTURE CENTER TUDDAL NORWAY
SJie Zhang

Tuddal konsertserie

Tuddal konsertserie skal gi bygda en kulturarena med
førsteklasses utøvere. Konsertserien skal bringe verden til Tuddal
og Tuddal til verden. Dobbeltkonserter (klassisk/åpen sjanger)
med nær kontakt mellom utøvere og publikum, og gjøre CCTN til
et viktig ressurssenter for regionen. Vi ønsker oss en andel
musikk og musikere fra området og samtidig en del
verdensmusikk. Søker Kulturrådet om støtte.

330 000

90 000

VILLA LUNDE MUSIKKFORENING
Jakob Cristian Joacim Zethner

Villa Lunde konsertene

Vi søker 3 årig støtte til Villa Lundes konsertserier. Vi har
gjennom 5 år økt antall konserter & publikum. Konsertene er
ulike stilarter, på høyt nivå og med mange krydsninger: Jazz,
Opera, rock, Klassisk, Musikal, Folkemusikk, bluegrass,
sangskrivere, bands, crossover, litterære konserter mm . Vi
ønsker de neste 3 år å utvikle disse og vårt talentprogram. Søker
for 3 år, kr. 100 000 pr.år.

300 000

ROCKEKLUBBEN I PORSGRUNN
Heidi Bekkevold

Rockeklubben i Porsgrunn vårog høstsesongene 2021

Rockeklubben i Porsgrunn arrangerer mellom 30 og 40 konserter
i løpet av 2021, hvorav rundt 10% av konsertene er uten
aldersgrense. Vi ønsker å være en arena hvor lokale band får
muligheten til å bygge seg erfaring, samtidig som vi ønsker å
være en arena som gir publikum mulighet til å oppleve både
nyskapende og etablerte artister fra det ganske land.

63 314

Søker

Søknadssum

Forslag tildeling

Flerårig støtte

ARRANGØRSTØTTE

100 000 Tildeles 2 årig støtte, kr
100 000 i 2022.

50 000

LITTERATURHUSET I SKIEN
Merete Franz

Forfattere fra Fylket

Litteraturhuset i Skien fortsetter formidlingen av kortreist
litteratur fra fylket vårt, også i det nye fylket. Konseptet er under
utarbeiding, "Stemmer fra Telemark", som har blitt arrangert en
eller to ganger i året siden 2014, oppstår i ny drakt våren 2021.
Litteraturhuset i Skien skal være et utstillingsvindu for kritikerrost
litteratur fra VTFK, og får navnet Forfattere fra Fylket. Nasjonal
støtte til driften.

25 000

25 000

SANDEFJORD KUNSTFORENING
Kari Berge

Innholdsutvikling og
programmering utstillingsårene 2021 og 2022

Sandefjord Kunstforening jobber med profesjonalisering av
utstillingsprogrammet gjennom produksjon av utstillinger,
kuraterte prosjekter og formidling. Gjennom syv
utstillingsperioder og et sideprogram per år, inviteres publikum
inn til opplevelser og samtaler. Inviterte kunstnere tar opp
tematikken knyttet til FORFLYTNINGER og gjennom kunstneriske
prosjekt og uttrykk stilles relevante spørsmål. Fått 350 000 fra
Kulturrådet 2021/2022. Fikk 100 fra VTFK 2019/2020. Søker
tilskudd for 2 år, 150 000 pr. år.

300 000

100 000

STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND
Hanne Christensen

Arrangementer 1400 grader i samarbeid

Det søkes tilskudd til arrangementer i og rundt Kunsthallens
porselensprosjekter i samarbeid med kommune, museet og
fabrikk. Eks: Seminar for samtidskeramikk: Kunstnere på fabrikk,
Nordisk utstilling med kunstnerpresentasjoner, Åpen Dag med
kunstnerpresentasjoner/workshop Wood & Clay.

100 000

100 000

Urijazz Jazzklubb for Tønsbergregionen

Urijazz - konsertvirksomhet
2021

Urijazz presenterer konserter med lokale og nasjonalt anerkjente
musikere/band, noen ganger også internasjonale artister.
Klubben er meget anerkjent for sine programmer og besøkende
musikere er svært godt fornøyde med konsertene. I 2021 regner
vi med at det blir ca. 30 konserter om vi ikke må stenge ned. Vi
samarbeider med Nonfigurativ Musikk, Nøtterøy kulturhus,
Musikk i Sentrum og biblioteket.

100 000

50 000

GRENLAND JAZZFORUM
Hanne Christensen

Grenland Jazzforum festival årsprogram 2021

75 000

50 000

BØ JAZZKLUBB
Øystein Akselberg

Bø jazzklubb konsertprogram 2021

Festivalen Jazzalarm i Ælvespeilet Porsgrunn, står for konserter og nye programområder: Jazz & poesi, nykomposisjon utg.pkt. i
Antonio Bibalo, film m.m. I samarbeid med Porsgrunn
Litteraturfestival mfl.
Bø Jazzklubb ble stiftet i 10. mars 1988. Vi er dermed inne i vårt
32. år som konsertarrangør. Vi planlegger 16 konserter i 2021. I
2016 flyttet klubben sin faste konsertscene, etter mange år, fra
Bø vertshus til Bø hotell. Denne høsten, i koronaåret 2020, har vi
igjen flyttet klubbscenen til Framstugo i Gullbring kulturanlegg for
å kunne klare smittevernreglene.

60 000

50 000

FORENINGEN KULTURELT INITIATIV
Dag Nilssen

Midtåsen kulturfestival,
Midtåsen barnefestival, TO
BEethoven - or not TO
BEethoven

500 000

VESTFOLD KUNSTSENTER
Tina Elizabeth Rigby Hanssen

Programutvikling og
ungdomssatsning Ung
redaksjon 2021-2022

Prosjektet består av Midtåsen kulturfestival – inkl. barnefestival –
med 36 forestillinger i juli. I tillegg kammer- og orkesterkonserter
fordelt over hele året. 11 konserter i vårhalvåret og 6 på høsten
med videreføring av Beethovens 250-års jubileum. Samarbeidet
med Wien og Bonn fortsetter. Bestilling av verk av Peder
Barratt–Due for strykere med Norsjø kammermusikkfest og
Valdres Sommersymfoni. Søker tilskudd for 3 år, kr. 500 000 pr.
år.
Vestfold Kunstsenter søker midler til å gjennomføre sitt
utstillingsprogram i 2021-2022 og videreføre sin satsning på
formidling til ungdom gjennom prosjektet Ung redaksjon med
kunstnerworkshops, filmvisning og omvisning på kunstsenteret.
Kunstsenteret samarbeider bl.a. med Færder videregående skole
og Universitetet Sørøst-Norge om satsningen på formidling til
ungdom. Søker for 2 år, 100 000 pr. år. VTFKs tilskudd rettes mot
ungdomssatsingen.

MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE
Svein Rustad

Levende kultur bringer kulturer MiSK har et omfattende helårlig kulturtilbud på mange arenaer
sammen. Musikk i Sandefjord
med kirkefestdager, påskefestival, Ung Klassisk Festival,
Kirkes konsertserie 2021–2022 lunsjkonserter, operacaféer og kunst-/ musikkgudstjenester. Flere
kulturgenre er representert og det musikalske spekter
innebefatter sakrale og verdslige uttrykk. Det profesjonelle
kvalitetskravet gjennomsyrer konsertseriens samlede tilbud til
inspirasjon for et tallrikt publikum. Søker for 2 år, kr. 400 000 pr.
år.
TKS TV – TKS RADIO – TKS
TKS skal bygge kunstnerskap over tid og nå ut til nye
FORLAG
publikumsgrupper i nye format. Vi har to satsinger, hvor den ene
er en økning i kunstnerøkonomien, der vi ønsker å betale
kunstnerne bedre for arbeidet med utstillinger. For den andre vil
vi styrke kompetansen på formidling gjennom å produsere
kunstnerportretter (TKS TV), intervjuer i form av podcasts (TKS
RADIO) og bøker (TKS FORLAG). Søker støtte for 3 år, 250 000 pr.
år.
Nesetdagane 2021
Neset Gard er ei samling med 16 gamle hus og stoger frå 1700talet. 10 års jubileum i 2021. Vi ynskjer å bruke denne unike
staden til ulike kulturarrangement, der tradisjonar frå Telemark
skal stå i sentrum, både når det gjeld musikk, mat og
forteljartradisjon. Men også utanbygds artister skal få sleppa til.
Bodil Nordjore byr på tradisjonsmat. Vi leggjer opp til høgt,
kunstnerisk nivå som står i stil til staden.

800 000

200 000 Tildeles 2 årig støtte, kr.
200 000 i 2022.

250 000

100 000

250 000

70 000

TELEMARK KUNSTSENTER
Hilde Tørdal

RAULAND UTVIKLING ANS
Liv Bente Tvenge

200 000

200 000 Tildeles 2 årig støtte, kr
200 000 i 2022.

75 000

TELEMARK FOLKEMUSIKKLAG
Johanne Flottorp

STIFTELSEN NOTODDEN BLUES
FESTIVAL
Jostein Forsberg

UngFolk 2021 UngFolk er Telemark folkemusikklag sitt opplæringskonsept.
Rekrutteringskurs i folkemusikk Tilbodet inneheld vår-, sommar- og haustkurs som vert
gjennomført i samarbeid med lokallaga i fylket. Vår- og
haustkurset går på omgang i fylket, medan sommarskulen har ein
meir fast arena.
Little Steven's Blues School
Little Steven's Blues School er et musikkopplæringsprogram for
unge i alderen 13 - 26 år. LSBS er videreutviklet fra NBFs
Bluesseminar for ungdom. Bluesseminaret ble arrangert første
gang i 1989 og er siden blitt arrangert hvert år i forbindelse med
festivaluken på Notodden. Kurset samler 70 unge for
musikkopplæring i en uke pluss digitalt forkurs og oppfølging
digitalt og fysisk samling.

SØRNORSK FILMSENTER AS
Kirsten Bonnen Rask

Camp Jomfruland

RAULAND UTVIKLING ANS
Liv Bente Tvenge

Neset gard

FRØKEN HENRIETTE HOMANNS LEGAT Ny livskraft med Munch 2021- BERG-KRAGERØ MUSEUM
2023
Ingrid Brustad

5 dages filmverksted for barn og unge afholdt i høstferien. Under
vejledning af unge professionelle fra filmbranchen arbejdes der
med historiefortælling, skuespil, filmoptagelse og klip. Campen
afsluttes med en fælles premierevisning.
Neset Gard er ei samling med 16 gamle hus og stoger frå 1700talet. Vi ynskjer å bruke denne unike staden til ulike
kulturarrangement, der tradisjonar frå Telemark skal stå i
sentrum, både når det gjeld musikk, mat og forteljartradisjon.
Draumkvedet, Junikonsert, matkurs, kvedarkurs og 2-4
intimkonserter hvert år. Vi leggjer opp til høgt, kunstnerisk nivå
som står i stil til staden. Søker støtte for 3 år, kr. 60 000 pr. år.
Munch fant ny "livskraft" til å skape da han kom til Kragerø. Kan
kunstnere i dag gjøre det samme? Berg-Kragerø Museum søker i
samarbeid med Kragerø kommune, Kragerø Næringsforening og
Munchs hus om støtte til "Livskraft";arbeidsseminar for
kunstnere, utstilling og livsmestringsseminar på signaturarenaen
Berg høsten 2021. Vandreutstilling i fylket vår/sommer 2022,
Munchs hus overtar 2022/23. Søker for 3 år, kr. 150 000 pr. år.
Kurbadhagen er et kultur-konsept i Sandefjord, som favner bredt
med plass til alt fra lokale amatører, lokale profesjonelle aktører
og til nasjonale artister. Vårt mål er å nå ut til en bred målgruppe
som inkluderer de unge. Vil ha rimelige inngangspriser og noen
gratisarrangementer, og mener at programmet vårt er et unikt
tilbud i byen vår og i fylket vårt. Søker for 2 år, kr. 200 000 pr. år.

BREILI AS
Ida Christine Stein

Kurbadhagen helårsdrift

LUCKY 13
Kim Schack Petersen

Konsertserie gjennom hele året Foreningen ønsker å kunne tilby lokale artister og band fra
i Langesund
lokalområdet Grenland og nærliggende fylker en scene å opptre
fra i fin balanse med å kunne presentere mer nasjonalkjente
artister. Det bestrebes på å ha et omfang av +/- 60 konserter i
året.

85 000

50 000

100 000

75 000

60 000

0

60 000

0

150 000

0

400 000

0

60 000

0

Bakke gård
Marie Antoinette Kalager Sølverud

Live på bakkegård

Bakke gård har fungert som et arrangement sted siden 2015. I
løpet av det 5 årsperiode har både lokale og eksterne artister og
kunstnere hold konsert og kunstutstilling . Nå er det på tiden å få
inn offentlig bevilling på stedet. i 2020, til tross corona situasjon
ble det arrangert 5 konserter på stedet. Det planlegges en del
konserter i 2021, med minst 3 per semester, hvorav 2 for barn og
unge.

150 000

0

FÆRDER KOMMUNE
Einar Mikael Schistad

Kulturhus-samarbeid om større Nøtterøy Kulturhus mottok i inneværende år tilsagn på 3-årig
produksjoner
støtte fra Norsk Kulturråd for vår satsning på å presentere store
internasjonale scenekunstproduksjoner (spesielt innen
nysirkus/fysisk teater), og vårt initiativ for å lage mindre
Norgesturneer med disse produksjonene. Våre viktigste
samarbeidspartnere gjennom flere år er Bølgen kulturhus og
Ibsenhuset, og vi ønsker å videreutvikle. Fikk tilskudd fra VTFK
2020 og 2021, kr. 100 000 pr.år. Søker ytterligere tilskudd, kr. 700
000 pr. år i 3 år.

2 100 000

0

PORSGRUNN KOMMUNE
Cindy Langkaas

100-års jubileum

I 2021 feirer kinoen i Porsgrunn 100 år som kommunal kino, noe
vi selvsagt ønsker å markere på skikkelig vis! Vi planlegger ulike
arrangement gjennom hele jubileumsåret som skal styrke kinoens
posisjon i lokalsamfunnet og bidra til å gi lokalbefolkningen
variert filminnhold og flere gode filmopplevelser.

250 000

0

SANDEFJORD KOMMUNE
Tine Gran Østby

Unge voksne- Hjertnes
foajescene

Vi ønsker å tilby unge voksne fra 20 år og opp ulike konserter, en
gang i mnd på foajescenen i Hjertnes kulturhus. Disse skal holde
høy kvalitet, med god sjangervariasjon. Vi ønsker å se mot både
nye og etablerte artister. Dette ønsker vi skal bli en hyggelig
møteplass, med mulighet for å oppleve gode konserter.

240 000

0

Irina Stadnichenko

Hvor er røttene mine?

50 000

0

FOLKEAKADEMIET TEVEBU
Olav Hanto

12 turnéer

Organisering av en art-school, kurs for voksne Min praksis
fokuserer på å studere røtter og uløselig forbindelse med
Moderlandet gjennom kunstneriske kreativitet. Våre røtter er en
følelse av trivsel, tilhørighet og aksept. Våre røtter er koblet til
våre nasjonale og kulturelle identitet. Når vi er adskilt fra våre
hjem og hjemland ved en fysisk eller følelsesmessig sjokk,
Hvert halvår arrangerer Folkeakademiet TeVeBu 6 turnéer der
lokale folkeakademi, bibliotek, barnehager, pensjonistlag,
institusjoner, sykehjem m.fl. får besøk. Vi sender aktuelle
foredragsholdere, musikere, teater og andre ut til
publikumsgrupper og i distrikter som har få andre tilbud. Vi er
kjærkomne samarbeidspartnere for både mottakere og
turnerende. Denne søknaden gjelder turnéene i 2021.

180 000

0

LARVIK KULTURHUS BØLGEN
Andreas Gilhuus

Nye Bølger og Barnebølgen

Nye Bølger og Barnebølgen er to arrangementsserier med det
mål for øyet å presentere god musikk for barn og unge.
Barnebølgen dekker et behov for kulturopplevelser for barn, og
gir barna en god mulighet til å oppsøke kvalitetssikrede
kulturtilbud sammen med foreldre og søsken. Målet med nye
Bølger er å tilby spennende rytmisk musikk for ungdom og voksne
i Larvik og Vestfold/Telemark

150 000

0

LARVIK KUNSTFORENING
Tone Hødal Johansen

Utstilling prosjekt 2021 Larvik
kunstforening

Utstillingsprosjektet 2021. 9 kunstnere. 6 utstillinger flere
arrangementer. Utstillingen "Her er vi" vil vi være knyttet opp
mot by – jubileet i september. Den kulturelle skolesekken vil
være en av samarbeidspartnerne. Nytt arrangement: Lære, se og
smak hvor vi inviterer til kunstdokumentar med formidling og
mat.

215 000

0

LARVIK SOKN
Vigdis Mork Poupart

Larvik by 350 år jubileumsfeiring i Larvik kirke

Larvik by feirer sitt 350 årsjubileum i 2021. Larvik kirke og Larvik
menighet med sin sentrale geografiske plassering og historiske
betydning i byen ønsker å være med på feiringen med flere
konserter, kulturgudstjenester og by/kirkevandringer. Vi vil nå ut
til et bredt publikum i mange aldersgrupper og sette fokus på
lokal tilhørighet og historiens gang.

18 000

0

8 221 314

1 585 000

SUM

Søker
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ARRANGEMENTSSTØTTE
FORENINGEN DET NYE
TEATERKOMPANIET
Gard Bjørnstjerne Eidsvold

TØNSBERG KOMMUNE
Ingvild Hersvik

Kampen om Prinsesse Kristina

Prosjektet er en av hovedattraksjonene i Tønsbergs 1150-års by
jubileum i 2021. Prosjektet er kommet langt i
planleggingsprosessen. Vi ønsker bygge opp en arena med
Kampen om Prinsesse Kristina på Slottsfjellet for å bidra til
ivaretagelse av kulturarv og identitet. Frivillighet, lag og
foreninger vil bli avgjørende støttespillere. VTFK gitt tilskudd til
forprosjekt 2 år. Tildeling fra kulturarv/vikingtidstrategi 2021.
Sagabyen Tønsberg 2021 –
FS er en fest av en forestilling av og med lokale scenekunstnere,
Festforestilling Fabulo Sylvestri som i anledning byens 1150 års jubileum settes opp på
Slottsfjellet. Publikum får ta del i et drømmespill med masker, ild,
musikk og dans inspirert av middelalderske fortellinger og myter.
Nå utvides forestillingen med dansere, sirkusartister og
Domkirkens kor. På toppen av byen, med tårnet som kulisse, vil
publikum få en magisk opplevelse. Kommunens gave til
innbyggerne ifm byjubileet.

250 000

100 000

150 000

75 000

HORTEN KOMMUNE
Linda Synnøve Berglund

Fyrverkerikonserten 2021

HOLMESTRAND KOMMUNE
Bjørn Lier

Heisoppgangskonsert, og
Barokklunsj på Eidsfos
Hovedgård

Life-Boats Sejlende Skulpturer

Life-Boats - Kulturformidling i
Vestfold og Telemark 2021

LARVIK TEATER
Tine Gran Østby

Colin Archer spel

LARVIK KOMMUNE
Jannicke Lille Haugen

Lyden av Larvik - Fargespill
Larvik

TORÅSSPELET MUSIKKTEATER
Carl Benny Håkegård

Toråsspelet Musikkteater

Fyrverkerikonserten arrangeres for 29. gang. Kongelige norske
marines musikkorps og Horten kommune er arrangører.
Konserten står for høy kunstnerisk kvalitet, foregår på
signaturarenaen Vollen på Karljohansvern, og er fylkets
lengstlevende utendørskonsert. Det søkes tilskudd for å kunne
gjennomføre arrangementet til ønsket standard. Konsertdag er
fredag 25. juni 2021.
Konsertene arrangeres for femte år på rad, og fra og med 2018
med støtte fra fylkeskommunen. Heisoppgangskonserten viser
artistene helt ute på fjellkanten med Breiangen som vakkert
bakteppe. Barokklunsj serverer tidsriktig mat i herskapelige og
tidsriktige omgivelser, i kombinasjon med tidligmusikk av høy
kunstnerisk kvalitet på autentiske instrumenter.
Et kunstverk bestående av 3 skulpturskip, utviklet ifm
Kulturhovedstad Århus. Kunstner M B Norheim, født i Skien og
bosatt i Danmark. Det søkes tilskudd til en seilas sommeren 2021,
med stopp i Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Tønsberg og
Horten. Byene lager respektive arrangment som workshops,
events og arrangment med lokale aktører.
Colin Archer er en berømt skikkelse og navnet er forbundet med
konstruksjonen av redningsskøyter, lystbåter, og
ekspedisjonsbåten Fram. Larvik Teater skal sette søkelys på
historien om en verdenskjent båtbygger, samtiden,
hans omgangskrets og hva Archer har betydd og betyr for Larvik.
Spelet har urpremiere i august 2021, som et bidrag til Larvik
kommunes 350 års jubileum.

300 000

70 000

50 000

25 000

110 000

90 000

200 000

75 000

Lyden av Larvik tar utgangspunkt i sang, musikk og dans fra
aktørene i Fargespill Larvik, kombinert med film, bilder og lyd fra
ulike deler av Larvik. Vi ønsker å sette lokal folkemusikk og dans
sammen med aktørenes egen musikk. Når gammelt møter nytt,
når bygd møter by og når Larvik møter verden - i en ny og unik
forestilling.
Toråsspelet Musikkteater har virke hele året, men bygger opp
mot storslagen kulturbegivenhet på Torås Fort, Tjøme i juli 2021.
Hovedhensikten er å formidle/levendegjøre den viktige historien
fra 2.verdenskrig gjennom en fantastisk musikal i dramatiske
omgivelser Det søkes spesielt å formidle lokale hendelser, og
viktig tematikk fra krigen. Det er stort fokus på høy kvalitet og
autentisk fremstilling.

200 000

100 000

125 000

50 000

SØRNORSK FOLKEMUSIKKSENTER
Kjell Stundal

Tiltaket er eit samarbeid mellom Sørnorsk folkemusikksenter,
Midt-Telemark musikkskule og Telemark folkemusikklag. Tiltaket
samlar ungdom i alderen 13-26, 7-8 laurda i året. Tiltaket skal
sette deltakarane i stand til å søke høgre utdanning innan feltet.
24 ungdomar har starta opp skuleåret 2020/2021 på h.fele,
kveding, munnharpe og dans. Skuleåret vert avslutta med
konsertar på Telemarkfestivalen.
Full scenisk oppføring av
VSO setter i uke 11 opp operetten Czardasfyrstinnen i full scenisk
Operetten Czardasfyrstinnen av versjon i Hjertnes, Sandefjord med premiere 20. mars og ny
E. Kalman
forestilling dagen etter. I tillegg til VSOs 65 musikere medvirker et
forsterket 8 topp nasjonale og profesjonelle solister, et forsterket
Vestfold Operakor, et sammensatt barnekor på 15 barn og unge
samt 10 dansere fra Spotlight Dansestudio. 150 frivillige vil også
bidra. Mottar årlig grunnfinansiering fra VTFK til orkesteret
gjennom VT Kulturnettverk.

140 000

75 000

100 000

0

FÆRDER KOMMUNE
Einar Mikael Schistad

Solnedgangskonsert på
Verdens Ende

500 000

0

DEN NORSKE KIRKE
Tore Dvergastein

De åpne dørers akustikk

25 000

0

SYRISK FORENING
Mustafa Kusay Asfari

Kunstprosjekt - Fri maleri

I 2019 arrangerte vi sammen med OBOS en kveldskonsert med
Madrugada på Verdens Ende, med 5000 publikummere. En
fantastisk opplevelse, som vi ønsker å videreføre. Kostnadene på
denne arenaen til et slikt arrangement er imidlertid svært høye.
Og med covid-19 er usikkerheten ekstra stor. Artisten vil være en
stor, nordisk artist.
Vi vil samle alle kirkemusikerne og arrangørene på ulike
kirkefestivaler til et døgn her i Tønsberg for å særlig ha fokus på
viktigheten av å jobbe med formidling av kunst og kultur nettopp
nå i disse tider. Til sammen avholdt denne målgruppen med
profesjonelle formidlere 1100 konserter og kulturarrangement i
2019. Vi ønsker å utvikle disse gjennom å kombinere foredrag,
workshops og insprirasjon.
Maleren er fra Syria. Han skal vise mange maleri som han malte,
forskjeller typer av kunst.

50 000

0

SANDEFJORD KOMMUNE KULTUR,
IDRETT OG FRITID
Gunn Strand Eliassen

Life-boats En seilende kunstnerisk
installasjon i betong

Life-boats er en seilende skulpturell installasjon i betong. Båtene
er et tredelt portrett av kvinnen i forskjellige stadier og tilstander
og er som flytende kulturhus. Life-boats overordnede tema er
kvinnen i tre livsfaser, med undertitlene:
1. Mit skib er ladet med Længsel - den unge
2. Mit skib er ladet med Liv - den gravide
3. Mit skib er ladet med Minder - den gamle

50 000

0

VESTFOLD SYMFONIORKESTER
Tom Huseby

UngFolk-fordjuping
folkemusikk og -dans

HENRIETTE GRØTTING KIHLE
Henriette Grøtting Kihle

LILLE - turné i Telemark

FLØYTEFEST
Mari Sundsaasen Innervik

FløyteFest 2021

SKAGERAK FILM AS
Geir Bergersen

Kunsten å være syndig tverrkulturelle visninger

TØNSBERG SOKN
Jan Terje Christoffersen

PROTEST
Tekst og musikk Bob Dylan

LILLE er en figurteaterforestilling om lek, fantasi og
søskenkjærlighet for barn mellom 3 og 6 år som ble produsert i
Tønsberg i 2019. Høsten 2020 er forestillingen på en
barnehageturné støttet av Norsk Kulturråd, Bergesenstiftelsen,
Fond for lyd og bilde, Tønsberg kommune og Horten kommune.
Nå ønsker vi å gjennomføre en slik turné også for barnehagene i
Telemark.
FløyteFest (FF) er en minifestival for fløytister og
fløytepedagoger, studenter, amatører og elever innen alle
aldersgrupper og nivåer. FF ønsker å gi et unikt tilbud og tilskudd
til fløytemiljøet og arrangerer en årlig minifestival. Hvert år
inviteres en spesiell gjest som deler sin kompetanse og erfaringer
med deltagerne og er et forbilde og til stor motivasjon for
fløytistene.
Kunstneren og aktivisten Ahmed Umar, har vært representer på
Bienalen i Australia, residency i New York og en rekke utstillinger i
Norge. I filmen "Kunsten å være syndig" følger vi han gjennom 4
år. Ahmed er Sudans først åpne homofile, han er også aktivist.
Sudan var inntil nylig et av de 7 landene med dødsstraff for
homofil praksis. Dette prosjekt utforsker identitet og tilhørighet.
turne med filmvisning på 5 ulike steder, kombineres med
performance.
Bob Dylan fyller 80 år i 2021. Gjennom 60 år har
nobelprisvinneren i litteratur gitt skarpe samtididsanalyser. 60tallets borgeretts bevegelse er like aktuell i dag. Norske
oversettelser bringer sangene nærmere vår tid og vår kultur.
Vises under Kimen Litteraturfestival 2021.
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ETABLERINGSSTØTTE
UNN HOLVIK STENERSEN BILLEDKUNST Et levende verksted
Unn Elisabeth Holvik Stenersen

SONIC ATTIC FORENING OG
BRUKERFELLESKAP
Gøran Flåtin

Unge Musikkprodusenter

Vi er to kunstnere som har overtatt drift av et gammelt
grafikkverksted i Sandefjord kurbad. Dette ønsker vi å vekke til
live gjennom kursvirksomhet og et levende kunstnermiljø, ved at
kyndige kan leie seg inn og bruke lokalitetene, arrangere felles
utstillinger, lære av hverandre, utvikle nye samarbeidskonsepter,
og introdusere det gamle håndverket og kunstarten for folk som
vil se og/eller lære.
Sonic Attic forening & brukerfelleskap vil lære opp ferske
musikkprodusenter i å ta i bruk utstyr i studio og gjennomføre
innspillinger, og deretter lære seg om hvordan man gir ut
musikken sin.

460 000

0

70 000

0

HENRIETTE GRØTTING KIHLE
Henriette Grøtting Kihle

Etablering av Kattas Figurteater Kattas Figurteater har lenge vært et kjent navn for mange i
AS
Tønsberg og i Vestfold. Høsten 2020 gjør vi om Kattas Figurteater
til et aksjeselskap og vi har planer om å nå enda bredere enn før
og gjennomføre en rekke store scenekunst-prosjekter for barn og
unge, å bli hele Vestfold og Telemarks figurteater-kompani.

200 000

0

MUCHONICENESS AS
Hans Andreas Horntveth Jahnsen

MuchoNiceness

384 000

0

URBAN SPACE LAB AS
Laurie Marlene Smith Vestøl

Book Art Center Norway

Vi ønsker å etablere et profesjonelt miljø for låtskriving, opptak
og musikkproduksjon i Sandefjord. Et miljø med mulighet for
samarbeid og kunnskapsdeling gjennom hele næringskjeden, helt
fra låtskriving til utgivelse av ferdig innspilt musikk.
Visjonen er å videreutvikle boken som kunstform i Norge. Studiet
kartlegger lokalisering av et nasjonalt kompetansesenter for
bokkunst i Skien og partnerskap med MINNESOTA CENTER FOR
BOOK ARTS. Nettverksarbeid med nasjonale og regionale
organisasjoner som jobber med samtidskunst vil kunne gi et
sterkt fundament. Kursing og DKS er hovedmarked i samarbeid
med VTfk, SME, Skien vgs., og bokkunstnere.

120 000

0

HOEMSNES INVEST
Bjørn Norvall Korsan Hoemsnes

ViV

120 000

0

NORDIC INNOVATION TECHNOLOGY
AS
Ørjan Wisth Torgersen

Cinematek Larvik

100 000

0

TOR-ARNE MOEN BILLEDKUNSTNER
Tor Arne Moen

Galleri Grette

Vekst i Vest (ViV) er tenkt å være et overordnet tiltak/enhet for å
sikre gjennomføringer av musikkproduksjoner i
Vestfold/Telemark regionen. En koordinerende paraply-innstans.
Med ViV tenker vi oss at komponister og spesielt yngre
komponister, får anledning til å komponere nye verker med ViV
tilbydende en garanti om minstehonorer, eller delhonorar av et
allerede avtalt honorar.
Hovedmålsetningen til Cinemateket er å stimulere til interesse og
begeistring for filmmediumet gjennom visning av spesielt
utvalget filmer som egnes særdeles godt enten gjennom
filmtekninske, kunstneriske eller tematiske fortreffligheter. Idag
er det et barneteater som er hoveddriften i Munken, dette vill
forsette paralellet med Cinematekdriften.
Tor-Arne Moen ønsker å legge produksjon av grafikk til nye
lokaler tilknyttet kunstgalleriet Galleri Grette i Notodden. På den
måten vil besøkende kunne se utstillinger, men også være vitne
til hvordan tresnitt blir til. Prosjektet tar høyde for å skape et
dynamisk sted for kunstopplevelser, som kan romme mange ulike
kulturelle aktiviteter for et bredt publikum og bidra til et levende
sentrum.

500 000

0

LARSEN PRODUKSJONER
Henrik Bøe Larsen

Husæru revyen?

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å skape bevissthet rundt den
norske revyhistorien og hva den har betydd for folks hverdagsliv
fra 1910 tallet og frem til 1950 tallet. Her vil vi fremføre kjente og
ukjente nummere samtidig som vi tar publikum gjennom norsk
revyhistorie og viktigheten av den i både krigs og fredstid.

25 000

0

Anna Ivanovna Novozhilova

Interiør fotostudio og
I det siste drømmer jeg om å åpne en interiør fotostudio til
opplærings plass til fotografene. fotointusiaster. Med interiør fotostudio mener jeg studio med
flere saler i forskjellige interiør proff belisning og masse decor.
Studio vil bli tilgjengelig til alle fra vanlig amatører til proff
fotografene. Jeg vil starte der fotokurser til våksne og til barn.
Dere kan finne mine bilder på www.annanovalova.com
Rjukan Events
Rjukan Events tar sikte på å etablere seg som arrangør av ulike
festivaler, konserter og events på Rjukan. Camp Rjukan blir en
viktig arena for arrangementer, kulturformidling, læring og
aktiviteter rettet mot ulike kundesegmenter. Vi har en god dialog
med kommunen om lokalisering av camp, og har etablert et
samarbeid med andre aktører for å starte opp Rjukan Matfestival
og Speldagene i 2021.
Fotokunst
Fotoprosjekt med grafisk uttrykk. Alle foto er tatt av, og
bearbeidet av undertegnede. Har laget noen prøvetrykk som er
vist til noen potensielle samarbeidspartnere for å få bildene ut på
markedet men har ikke kommet lengre i prosessen her. Tanken er
å lage kreativ norskprodusert fotokunst i god kvalitet som kan
tilpasses kundes behov når det gjelder farge og størrelse på
bildene.
Skagerak International Voices
Koret ønsker å utvide medlemmene til å omfatte alle som har
lyst, og særlig innvandrere. Målet med gruppen er å synge,
sosialisere, ha det trivelig og bygge broer mellom mennesker av
forskjellig bakgrunn. Koret vil hjelpe internasjonale medlemmer
med å lære det norske språket og bli integrert i samfunnet
ettersom flere av sangene ville være på norsk.
Tiljateateret
CRUX Tilja oppfølgingssenter i Skien er et rusfritt tilbud for msk.
med bakgrunn fra rus og / eller kriminalitet. Etter deltagernes
ønske starte et teaterprosjekt, Tilja-teateret. Medlemmene har
på kort tid gått fra et liv i ensomhet til et liv med meningsfulle
aktiviteter. Vi har nå innledet et samarbeid med Grenland
Friteater, som veileder og regisserer. I 2021 vil vi ha ca. 25
forestillinger.
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RJUKAN EVENTS AS
Morten Sørensen

Marianne Larsen Seltveit

Bjørn Gunnar Brattekaas

STIFTELSEN CRUX
Christer Lilienberg

Nataliia Katcarskaia

Tradisjonelle broderiet fra
sentral Russland

Jeg vil fortsette å forske på hvordan det tradisjonelle broderiet fra
sentral Russland kan være en inspirasjonskilde til videreføring,
tradering og aktualisering i ideutvikling og designprosessen av
moteklær. Utgangspunkt for dette prosjektet er å sette historie,
tradisjon og kultur i dagens kontekst. Ut fra dette skal det vises
hvordan tradisjonskunst og design påvirker hverandre.

20 000

0

VARGFOT VIKINGLAG
Kathrine Ølversdatter Eriksen

ølbrygging på vikingers vis

Vi demonstrerer ølbrygging slik det ble gjort i vikingtiden på
festivaler og markeder, med trebutter, bål og kokestein.
Alkoholfritt, så alle kan smake. Etterpå viser vi fram med
smaksprøver hva malten kan brukes til av mat etter først å ha
vært brukt i ølproduskjonen.
Dette er et gratisarrangement for publikum!
Neslandsvatn Stasjon - et veksthus for kreative og kunstneriske
ideer og tiltak, et laboratorium for kreative prosesser, utprøving
og nytenkning. Vi skaper en plattform for erfaringsutveksling og
utvikling. Vi vil jobbe aktivt for å tiltrekke oss ulike aktører med
utfyllende kompetanse og bakgrunn som leietakere og
leverandører av arrangementer, kurs, kunst og kultur
produksjoner.
Med utgangspunkt i lokaler på Sjøparken Agnes i Larvik og Villa
Kultura i Sandefjord ønsker vi å etablere 10 måneders løp for
unge filmskapere i Vestfold Telemark i 2020-2021. Dette vil være
en pilot for senere utvikling av prosjektet for å skape videre drift
2022 og fremover
Søker om støtte til akustiske utbedringer og ventilasjonsanlegg
med lydfeller i forbindelse med reetablering av lydstudio.
Studioet fremstår i dag som en kreativ hub for både lokale
amatører, og kunstnere med globalt nedslagsfelt. Jeg ønsker å
bidra til at unge i Stavern får et kulturelt alternativ til de mange
idrettslagene.
Kunstformidling Culitivating Meaning skal utforske hvordan barns
væremåte kan virke inn i en kunstproduksjon og derav heve og
utfordre kunstneres kompetanse hva gjelder kunst og
kunstformidling rettet mot barn og unge, samt kunstnernes egne
praksis. Barnas eierskap til samarbeidet vektlegges og sees på
som en inngangsport til barnas kunstneriske medvirkning.
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FJØRTOFT KULTURPRODUKSJONER AS Hub for kreativ næring, læring
Maiken Lønnerød
og innovasjon

VESTFOLD FRIE FILMERE
Geir Bergersen

SKAGERAK FILMAKADEMI

Arne Aasland

Sounderground

Line Sanne

Kunstformidling Cultivating
Meaning

SUM

Søker

Navn på prosjektet

Prosjektbeskrivelse

Søknadssum

Forslag tildeling

Flerårig støtte

FESTIVALSTØTTE
STIFTINGA TELEMARKFESTIVALEN
Arne Kristoffer Mosfjeld

Telemarkfestivalen 2021-2023

STIFTELSEN STUDENTKROA I BØ
Maria Bondevik Hardang

Gøy på Landet siden 1971

VESTFOLD ORGELFESTIVAL
Guy Boris Poupart

Vestfold orgelfestival 2021

LITTERÆR HAGEFEST PÅ LØKKEN
Terje Lyngås Floberg

Litterær hagefest på Løkken

HORTEN KAMMERMUSIKKFEST
Sarah Catherine Aker

Horten Kammermusikkfest

Telemarkfestivalen er det viktigaste folkemusikk-arrangementet i
fylket. Festivalen vektlegg produksjon av konsertarrangement
som er knytt til kulturarva i vår region. Festivalen skal vere ein
arena for den tradisjonelle folkemusikken, samt ein
føregangsarena for fornying av folkemusikken. Offensiv
kunstnarisk satsing medfører kostnader ein ikkje klarer å dekke
opp med billettinntekter aleine. Søker støtte for 3 år. Tildelt 1
000 000 fra Kulturrådet.
Kroa i Bø feirer 50 år i 2021! Dette skal feires gjennom hele året,
men óg med en jubileumsfestival september 2021 med høy
kunstnerisk og faglig kvalitet. Det er denne uka vi nå søker støtte
til. Denne uka presenteres Kroa i Bøs historie, dens viktighet, og
samtidig vil vi skape en kulturell møteplass. Vi vil tilby konserter i
alle sjangere og størrelser, til unge og eldre. Mottatt kr. 80 000
fra Kulturrådet.
Vestfold orgelfestival gjennomføres for andre gang 5.-8. august
2021 med fire store konserter og fem minikonserter. Det holdes
masterclass i tre kirker (Skien, Larvik, Sandefjord) under ledelse
av tre internasjonalt anerkjente organister. Deltagerkonsert blir i
Tønsberg domkirke. Musikken blir både solistisk og i
kammermusikalsk samspill. Lokale høytprofilerte musikere deltar.
Tildelt tilskudd kr. 170 000 fra Kulturrådet 2021.

300 000

Den litterære hagefesten på Løkken er et langt dagsarrangement
lagt opp rundt fire utescener med stor bredde i program og
formidlingsmetoder.
Arrangementet har en nasjonal dimensjon både når det gjelder
tematikk og ved at forfattere og fagfolk fra hele Norge blir
invitert. Like fullt er hovedmålsettingen at arrangementet skal
være en regional møteplass for forfattere og
litteraturinteresserte.
Horten Kammermusikkfest er en internasjonal musikkfestival som
arrangeres årlig i uke 25 på Karljohansvern, Horten. Festivalen ble
etablert i 2009 av kunstnerisk leder Kari Ravnan. Festivalen har et
særdeles høyt kunstnerisk nivå som tilbyr spennende musikalske
møter hvor 50% av artistene er norske og 50% utenlandske. I
tillegg blir det lagt fokus på musikk for og med barn og ungdom.
Søker for 2 år, kr. 150 000 pr år.

220 000 Tildeles 2 årig støtte, kr.
220 000 i 2022.

150 000

50 000

100 000

50 000

180 000

70 000

300 000

100 000 Tildeles 2 årig støtte, kr.
100 000 i 2022.

NYNORSK KULTURSENTRUM
Kristian Wilhardt Rantala

Litteraturdagane i Vinje 2021

FJORD CLASSICS AS
Sean Anthony Lewis

Fjord Classics 2021-2023

VERMELI PRODUKSJONER
Lasse Vermeli

MiniFjorden 2021 - 2023

HORTEN KOMMUNE
Øystein Sandtrø

Midgardkonkurransen

YME DRIFT AS
Runa Lunde Strindin

Midgardsblot Festivalen

LARVIK OG STAVERN
LITTERATURFESTIVAL
Frode Eie Gjørtz-Larsen

Bøkekrim

Litteraturdagane i Vinje er i 2021 20 år. Samstundes opnar vi det
heilt nye Vinje-senteret for dikting og journalistikk. Vi har vald å
slå saman desse to hendingane til ein heilskapeleg pakke som
etablerer Vinje-senteret og Litteraturdagane som ein nasjonal
aktør med regional identitet.
Årlig klassisk musikkfestival i Sandefjord med internasjonale
artister. I 2021 plalegges det 13 konserter over 4 dager med 19
solister og et orkester på 18 personer. Programmet for 2021 blir
hovedsakelig det som opprinnelig ble planlagt for 2020. Søker
tilskudd for 3 år, kr. 350 000 pr år. Mottok kr. 650 000 fra
Kulturrådet i 2020, og søker kr. 1,2 mill for 2021.
MiniFjorden er en kulturfestival for alle barn. Vi skal tilby
profesjonell kultur til barn og unge, og invitere dem til en
kulturell opplevelse som skal berike og engasjere dem. Vi vil
skape en kreativ arena der flere kunstuttrykk er representert,
med et overordnet fokus på å formidle høy kvalitet til barn og
deres familier. Søker 350 000 pr. år i 2021/22/23.
Midgardkonkurransen er en serie nasjonale arrangement for barn
og unge, i regi av Horten Kulturskole. Selve utøverkonkurransen
har 10-års jubileum i 2021.
Hensikten med de ulike arrangementene er å skape interesse for
klassisk musikk blant barn og unge. Midgardkonkurransen består
av flere ulike arrangementer:
Midgard komposisjonspris for unge komponister.
Midgardkonkurransen for unge klassiske utøvere.
Mesterklasser for unge utøvere.
En konsertserie for ungt klassisk publikum.
Midgardsblot festivalen blir arrangert årlig i uke 33, medio
august, ved Gildehallen og i Borreparken, Horten. Midgardsblot
er forankret i Norges Norrøne Historie og har blitt en stor
internasjonal suksess. Festivalen har nærmere 10.000 besøkende
over 3 dager fra hele verden, lokale besøkende fra Vestfold og
Telemark samt tilreisende fra resten av Norge. Mottar tilskudd fra
Kulturrådet, og søker nå om 5 årig støtte 2021-2025. Det søkes
støtte fra VTFK for perioden 2021-2025, kr. 400 000 pr. år.

150 000

Vestfold og Telemark kan skilte med imponerende (skremmende)
mange krimforfattere, og det fortjener en egen krimfestival, med
solid forankring og fokus på eget fylke.

250 000

50 000

350 000

200 000 Tildeles 2 årig støtte, kr.
200 000 i 2022.

350 000

100 000

500 000

200 000

400 000

200 000 Tildeles 2 årig støtte, kr.
200 000 i 2022.
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APARTE FESTIVAL
Tina Elizabeth Rigby Hanssen

LARVIK BAROKK
Kristine Bohlin Andersen

BREILI AS
Ida Christine Stein

LITTERATURGARASJEN
Per Erik Buchanan Andersen

SANDEFJORD KOMMUNE KULTUR,
IDRETT OG FRITID
Ane Pedersen

PIERO PRODUCTS AS
Sondre Billy Sollie Hem

Apartefestival - programmering APARTE er en nyetablert musikk- og kunstfestival i Tønsberg.
2021-2022
Målet er å presentere eksperimentell musikk, nye kunstformer og
radikale uttrykk. Hovedvekten på det kunstneriske programmet
vil ligge på eksperimentell musikk og lydkunst med innslag av
dans, visuell kunst og scenekunst. Festivalen vil ha et
sideprogram med aktiviteter og workhshops spesielt rettet mot
barn og unge. Festivalen arrangeres i november 2021. Det søkes
kr. 130 000 pr år. Avslag på søknad til Kulturrådet.
Larvik Barokk
Festivalen har blitt en kunstnerisk og publikumsmessig suksess
med nesten utelukkende fulle hus de siste fem år. I september og
desember med musikk og underholdning (fra barokken),
formidlet av nasjonale og internasjonale artister, vil Larviks
barokke historie bli satt i søkelyset. Larvik Barokk bruker alle
kunstformer - som musikk, dans, teater og billedkunst.
Fåtttildeling fra VTFK 2020 og 2021, kr. 150 000. Søknadsbeløpet
viser det relle behovet for 2021, og det søkes om økt støtte fra
VTFK.
Hagefestivalen 2021 - 2022
Hagefestivalen - en helt ny festival i hjertet av Sandefjord
sentrum, og i hjertet av Vestfold og Telemark, i Sandefjords
hyggeligste konserthage, Kurbadhagen, blir formet sommeren
2020. Her samles publikum om håndplukkede lokale og
tilreisende band & artister for festivalfølelsen man har savnet. En
festival er kommet for å bli.
Porsgrunn litteraturfestival
Porsgrunn litteraturfestival – Bjørg Vik-dagene skal løfte frem
Bjørg Vik-dagene
kortformen i norsk litteratur - noveller, poesi og kortprosa.
Festivalen har en uttalt feministisk profil, og vi leter etter de
modige forfatterne og sterke stemmene i norsk litteratur. I 2021
utvides samarbeidet med Grenland Jazzforum samt tilbudet for
barn.
Skolestartsfestivalen
En skolestartsfestival der alle elever i skolene i Sandefjord
inviteres! Arrangementene skal foregår over 3 dager, en dag for
1. - 4. trinn en dag for 5 - 7. trinn og en dag for ungdomsskoler (8.
- 10. trinn) og skal finne sted ved Hjertnes Amfi i Hjertnes
kulturhus i forbindelse med semesterstart høst 2021.
Sandefjord Humorgalla
Humorgalla på Hjertnes i "revybyen" Sandefjord (januar 2021).
Arrangementet er rigget slik at det kan arrangeres selv med
dagens restriksjoner. De fleste revyer har avlyst sine arrangement
i 2020. Her vil flere av dem endelig få anledning til å vise seg fram
igjen, og publikum vil få et etterlengtet gjensyn.
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HORTEN KOMMUNE
Anders Engelstad

Trettisjufestivalen

ROCKSTREAMFESTIVAL AS
Pål Isdahl Solberg

Rockstream Festival

SPETAKKEL FESTIVALEN
Pål Erik Borgersen

Spetakkel Festivalen

HØSTPUNKT
Kristian Grennes

Høstpunkt 2021

Trettisjufestivalen skal være en toneangivende festival for barn
og unge i Vestfold og Telemark – en kulturell innovasjonsarena
der man jobber for å etablere nye formidlingsarenaer og for å
utvikle nye formidlingsmetoder. Et konserttilbud innen både
klassisk og populærkulturelle utrykk. Profesjonelle og unge på
samme scene!
Rockstream Festival gjennomføres for tredje gang i 2021, etter en
covid-pause i 2020. Med nesten 40 band og utøvere på 3 scener i
2021, forventer Rockstream å ytterligere styrke sin posisjon som
en av de viktigste musikkfestivalene i regionen. I tillegg til hovedarrangementet Rockstream Festival 2021, arrangerer også
Rockstream konserter gjennom året i samarbeid med ulike
aktører. Avslag på støtte fra Kulturrådet.
Prosjektet går ut på å videreføre det Spetakkel festivalen allerede
har bygget opp de siste årene. Nemlig en god kulturarena for
alternativ rock og metal i Vestfold/Telemark regionen. Noe av
hovedfokuset for festivalen er også å videreføre det gode ryktet
dette miljøet har fått av samtlige samarbeidspartnere gjennom
tidligere år.
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Høstpunkt er en årlig kulturfestival i Skien. På programmet: kunst,
musikk, teater, m.m. Festivalen samarbeider med lokale aktører i
næringslivet, bl.a. Skiensjazzdraget, Grenland Friteater og Skien
videregående skole. Vi ønsker å fylle tomme gater og lokaler med
kunst man i Grenland ofte kun får hos Høstpunkt. Festivalen
gjennomføres av et styre på 6 stk, frivillige hjelpere og av artister.
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SUM
Søker

Navn på prosjektet

Prosjektbeskrivelse

Innhøsting
(arbeidstittel)

Jeg begynte i 2018 å fotografere grønnsaker. Jeg fotograferer
ulike gårder i Grenland og kan dermed også observere at ulik drift
gir ulike grønnsaker. På Andelsgården behandles hver grønnsak
individuelt, mens på storgården er det en mye større kvantitet.
Prosjektet skal vises på Sandefjord Kunstforening og Galerie b2 i
Leipzig i 2022 og det skal også bli en bok.

Søknadssum

Forslag tildeling

PRODUKSJONSSTØTTE
Verena Winkelmann

110 000

50 000

Stine Gonsholt

Sammenfiltrede Landskap
(arbeidstittel)

Tuva Gonsholt

Solfanger

STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND
Hanne Christensen

Workshops og residenser
- 1400 grader 2021

STIFTELSEN STI FOR ØYE
Grethe Meyer Iversen

Dwellings

LINEUP PRODUKSJONER
Hedda Kathrine Brekke Aronssen

Larviksangen

KROHNMUSIC AS
Tone Krohn

Hagbart og Signe

Johanna Seim

Til Stede

Kunstprosjektet undersøke hvordan stedets status endres i en
postindustriell tid, der mobilitet, digital tilstedeværelse og
globale sammenfiltringer er fremtredende. For å bygge en verden
med økt bærekraft og holdbarhet, krever samfunnet en
potensielt konfliktfylt kursendring. Kunstverkene vil presenteres
bla. ved Spriten Kunsthall november 2021.
Prosjektet vil utforske lysbrytning gjennom glass. Ideen tar
utgangspunkt i levende veseners behov for sol, noe som
synliggjøres i en arkitektonisk skulptur for lyseksperimenter.
Solfangeren har et nasjonalt publikumspotensial. Et storskala
dynamisk glassobjekt i Skiens bybilde, sprunget ut fra et
samarbeid mellom glassformgiver Tuva Gonsholt, Skien vgs og
Steinar Moe. Mock up produseres i 2021.
Residensopphold for 8 kunstnere tildelt Porsgrunn kommunes
Porselensstipend. Workshop Wood & Clay for 5 - 6 kunstnere.
Begge produksjoner på verkstedet 1400 grader.
Cornelia Konrads besøkte STI FOR ØYE i 2019 Hun sendte forslag
etter tilbakekomst til Tyskland som oppfyller våre ønsker:
Kunsten snakker med naturen.
Larviksangen er en dokumentarkonsert i anledning Larviks 350
års jubileum i 2021. Prosjektet presenterer byens musikalske
utvikling, også med nåværende og fremtidige visjoner. Aktører
hentes fra det rike profesjonelle kulturlivet i distriktet.
Arrangementet skal ha lav terskel for deltakelse (billettpris), og
den skal gjennomføres i byens storstue - Bøkeskogen.
Kunstnerisk formidling av vår norrøne historie, vår tidligste vikinghistorie i ord og toner. Det ligger en skipsformet steinsetting
under digre eiketrær i Stavern, også kjent som Hagbarts grav. Et
viking-sagn og en lokal middelalder-balladetekst er også knyttet
til steinsettingen. Slik kom idèen til produksjonen til, som kan
knyttes til livet ved Norges første by, Kaupangen. Preproduksjon
av vikinginstrumenter og film følger forestillingen.
Til stede: en kreativ utforsking av tradisjonsmusikk og historier
knyttet til Evju bygdetun i Midt-Telemark kommune og
refleksjoner rundt det å være til stede. Nyskaping og produksjon
av musikkopplevelser og bred formidling gjennom
dokumentarfilm.
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Roger Arve Vigulf

SAGLIOCCO ENSEMBLE AS
Line Sagliocco

Vigulf-Strykere med Brahms og Roger Arve Vigulf og strykekvartett med 4 konserter. Arena Moss,
Mozart
Sande kirke, Larvik kirke, Tønsberg Domkirke.januar og februar
2021. Roger Arve Vigulf-klarinett, Birgitte Stærnes-fiolin, Ricardo
Odriozola-fiolin, Helle Andersen-bratsj, Maria Serafincello.Arrangør: Vigulf Musicproduction.
Smart ! Art
Art ! Smart er en lavterskel, vill, pedagogiskpoetisk og humoristisk
kunstformidling, tilpasset ulike kunstutstillinger. Kunstverdenen
ansees ofte å tilhøre en elite, der mange kan føle seg ekskludert.
Det vil vi gjøre noe med. Ideen med forestillingen er å tilby en
usedvanlig guidet tur inn i et galleri eller kunstinstitusjon.
Forestillingen kan brukes til skolevisning og kunsteventer.

Hæge Manheim

En underjordisk reise

ANJA CHRISTINE BOMAN
Anja Christine Boman

The Mythical Beast - Kaunas
2022

TOLLEF THORSNES
Tollef Thorsnes

Stammesnitt

Robert Hansen

Min første kjærlighet

Serina Erfjord

Brakke

Vi ønsker å lage en reise i den mytologiske verdenen og
kulturarven i det nye fylket vårt. Vi vil bevege oss i
skjæringspunktet mellom gammel og ny tro - og utforske hva som
henger igjen av overtro og de underjordiske vesener. Hvilke
historier/sagn/myter har vandret mellom kyst og innland?
Dette prosjektet er et treårig samarbeidsprosjekt mellom
kunstnere i Norge og Litauen. Gjennom studiebesøk og
workshops vil vi utvikle kunnskap og inspirasjon av hverandres
kulturhistorie, kulturarv og kunstneriske tradisjoner. Dette skal
kulminere i flere samskapte forstillinger i Norge og Litauen i løpet
av 2022, når Kaunas er Europeisk Kulturhovedstad.
I dette prosjektet vil jeg arbeide ut fra hele trestammer. Treet
tilbyr en sanselig opplevelse, hvor formidlingen av tid via dets
årringer, sprekker, rotskudd og skader utgjør et potensiale.
Materialiteten kan åpne opp for mange relasjoner, som for
eksempel oppmerksomhet, tilstedeværelse og refleksjon om tid
og levd liv.
Jeg ønsker å lage en filmmusikal med Jahn Teigens sanger, filmet i
Tønsbergskjærgården. Skisse med handlingsforløp og bruk av
musikk i scenene er utarbeidet. Pengene det søkes om skal gå til å
lage et førsteutkast av manus, samt å lage en framdriftsplan og
finne samarbeidspartnere for det videre arbeidet.
Jeg søker om støtte til et utendørs kunstprosjektet med
arbeidsbrakker, som skal vises og utvikles på det nye
Kunstnertunet på Fossnes i Sandefjord kommune. I løpet av et år
vil jeg arbeide med og modifisere vegger, gulv og tak, og lage
flere totalinstallasjoner. I alt vil jeg lage 3 versjoner av
arbeidsbrakken i løpet av 2021, hvor jeg vil invitere til utstilling og
åpning vår, sommer og vinter.
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DRANGEDAL KOMMUNE
Hilde Fiskum

Forprosjekt - Stedsans
Drangedal

BAREBAROKK DA
Øystein Thomessen

BareBarokk 2021
Vestfold og Telemark

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE SØRNORGE
Hanne Haukom

Norske Kunsthåndverkeres
Temautstilling 2021

TRE PÅ RAD
Anders Gjønnes

Torstrands Rose

Runa Skramstad

Jarlsberg Vokal
konsertproduksjoner 2021

Simone Aina Thiis

SONE GRÅ

THESBITEATERET
Beate Munck

Forestilling om kjærlighet

Vi ønsker å kjøre et mulighetsstudie (forprosjekt) for å se om
Stedsans Drangedal kan bli en realitet høst 2022. Et slikt prosjekt
vil styrke samhold, selvbilde og stolthet i kommunen.
Viser til vedlagte prosjektbeskrivelse. 3 delprosjekter: 1) Stor
Barokk med unge talenter i samarbeid med internasjonal
stjernesolist, september 2021. 2) To konserter sammen med
Jarlsberg Vokal rundt Pinse 2021. 3) Flere konserter i Telemark-To
konserter høst 2021.
Samarbeidsprosjekt mellom Norske Kunsthåndverkere region SørNorge og ledende kunstinstitusjoner i fylket.Norske
Kunsthåndverkeres temautstilling inngår som et viktig ledd i NKs
formidlingsstrategi. Formålet med temautstillingen er å vekke
interesse for kunsthåndverk hos publikum i alle deler av landet,
og å være til inspirasjon for fagmiljøet regionalt, nasjonalt og
internasjonalt.
Handlingen er lagt til Torstrand og Larvik under krigen, og er
sentrert om to søstre som lider ulike skjebner, begge i skyggen av
nazismen på hver sin kant. Fire profesjonelle skuespillere i
rollene, et barnekor og en musiker. Musikk og sang er en stor del
av forestillingen.
Fire produksjoner, seks konserter i Vestfold og Telemark i 2021.
Konsert-produksjonenes arbeidstitler er: Kontraster 2, Canciones
espagnolas, Brahms kjærlighetslieder og Jesu meine frede.
Konsertene holdes i samarbeid med ulike arrangører, musikere
og ensembler i Vestfold og Telemark.
Gråsonevoldtekt har de siste årene fått større fokus i media, og
det har kommet fram en del voldtektssaker som er vanskelige å
definere da de ligger i mellomrommet mellom ønsket og uønsket
sex. Når kan det kalles et overgrep? Vi ønsker ikke å være bærere
av en sannhet eller definere når noe kan kalles et overgrep. Vi vil
stille noen spørsmål som kanskje kan bringe oss nærmere en
forståelse
Thesbiteateret er landets eldste fortsatt eksisterende
friteatergruppe, etablert i 1972. Vi jobber for å gi folk opplevelser
de husker. Kjærlighet vil alltid være aktuelt. Vi vil belyse
tradisjonelle problemstillinger ved å bruke utradisjonelle
kaleidoskopiske narrativ i årets hovedsatsning: Forestilling om
kjærlighet.
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Camilla Gustafson Bruerberg

En økologisk tilnærming til
digital strikk

STELLA POLARIS OPPLEVELSER AS
Per Spildra Borg

Tidsskifte - Hedendom til
Middelalder

KATTA I SEKKEN
Anne Margrethe Helgesen

Virus

Anita Vilenica

Puls

Eirin Støen

Sirene

BUTOH ENCOUNTERS - KAROLINA
BIESZCZAD-STIE
Karolina Maria Bieszczad-Stie

Rebellion of the cell

Tekstilarbeider ledsaget av en film som skal si noe om om de
kroppslige erfaringene vi alle har og som utgjør en stor del av vårt
erfaringsgrunnlag og virkelighet. Det nære og intime et
tekstilarbeid kan være, og den industrielle virkeligheten jeg som
designer også er avhengig av. Spenningen mellom det
håndverksnære og det rasjonelle, effektive, og mellom naturen
og avfallsdeponiet på Langøya.
Gardzienice og STELLA POLARIS skaper en samproduksjon som
vises i respektive land i 2022. Prosjektet varer to år. Det er støttet
av EEA Grant gjennom det polske kulturdepartementet.
Prosjektet genererer 19 forestillinger, 5 workshops, 2
konferanser, 3 utstillinger til sammen i begge land.
Porsgrunns-dramatikeren Fredrik Brattberg skaper skuespill som
ligner metaforer og komposisjoner. Det egner seg for figurteater.
Tønsberg-gruppa Kattas Figurteater skal sette opp hans skuespill
VIRUS. Vi ønsker at dette skal bli et samarbeide der vi kan bidra
med kunnskap om figurteater og få Brattberg til å skape flere
tekster for oss. VIRUS er starten: premiere primo mai 2021.
KompaniKontra ønsker å gjøre et samarbeid med sanger Hedda
Kathrine Brekke Aronssen og skape forestillingen Puls. Vi vil
dykke inn i noe Vestfold og Telemarks befolkning ikke har like
stor erfaring av å se på scenen, Improvisasjon.
I forbindelse med Larviks 350 års jubileum neste år planlegges nå
et kunstprosjekt, et skulpturelt allrom, og temporær paviljong for
kulturelle uttrykk og innhold. Prosjektet er initiert av Sirene, og
utvikles sammen med kultur- og planavdelingene i Larvik
kommunen og Rintala Eggertsson Arkitekter. Prosjektet er
forankret i Chris Boulds kunstnerskap (f.1943).
Rebellion of the cell is a performance at Universitetet i SørøstNorge in collaboration with their Department of Microsystems,
Japanese Butoh dancer Dai Matsuoka and Centre for Cancer Cell
Reprogramming at UiO. By using science research and Butoh as
mutual lenses to examine one another, we hope to challenge
taboo and connect people and ways of thinking that might
otherwise have remained isolated.
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Tor Johan Bøen

Svein Haugetrå - slåtter for
hardingfele

AV-TEAM V/BJØRN BREMDAL
Bjørn Bremdal

Med tog fra SkienG til Brevik

STIFTELSEN STI FOR ØYE
Grethe Meyer Iversen

Unknown

Astrid Mæland

"Her og nå, da"

Ola Govart Strømme

Den Brune Mannen

SCENEBLUSS
Marie Ursin Erichsen

Scene:Bluss Bedbug Edition

Filip Natanael Håkestad

Kammeropera Elskovsdrikken av Gaetano
Donizetti

Spelemannen Svein Haugetrå (1905-1996) ble født på Såheim på
Rjukan og vokste opp i Busnesgrend.
Fra 1928 til ca. 1982 komponerte Svein 22 slåtter for hardingfele,
en ukjent del av folkemusikkarven fra Telemark. Med sine
komposisjoner skapte Svein en ukjent og unik Busnestradisjon.
Gjennom studier og konserter er målet å gjøre slåttene til en
levende del av kulturarven.
Med utgangspunkt i "Det Grønne Skifte" ønsker vi å belyse hvor
viktig jernbanen har vært for utbyggingen av industrien her i
fylket.
Deep in the forest STI FOR ØYE a white monolith is standing
between the trees. During twilight a plant of an unknown
origin is looming inside the object. This plant made its way to this
forest and feeds itself of the soil and other trees and plants.
Her og nå, da er en kommentar til samtidens høye tempo og
teknologiske univers. Stykket reflekterer rundt eget liv og evnen
til å være tilstede i seg selv og sine omgivelser. Med bruk av dans,
live-elektronikk og vokal, jobber trioen VÅKEN med ulike
kunstneriske utrykk og kontrastene mellom tilstedeværelse og
stress. Vi utforsker balansen, ubalansen, roen og nummenheten
som kan oppstå av dette.
Mytene om "Den Brune Mannen", - et brunkledd gjenferd som
forstyrrer nattesøvnen på Sande Prestegård, er godt kjent i og
utenfor Sande. Myten oppstod etter sogneprest Hans Daniel
Hammers død i 1812. Mange har hørt og møtt gjenferdet, men
ingen kan med sikkerhet si hvem det er. Gjennom myten vil vi
med musikk og drama formidle lokal, regional og nasjonal historie
fra tiden før og etter 1814.
Vi genererer eksperimentelle, kollektive prosjekter gjennom vår
residensordning i Porsgrunn. I 2021 er det klart for Bedbug
edition! Vi fortsetter vi å utforske mulighetene som ligger i
scenekunstens evne til å bringe mennesker sammen i delt tid og
rom og benytter oss av det velkjente, elskede, fryktede, det sterkt
ladede og oversette møbelet, senga for å lage 4 episoder med
scenekunst.
Vi er et ensemble med unge, nyutdannede musikere tilknyttet
Vestfold og Telemark som ønsker å sette opp operaen
Elskovsdrikken av Gaetano Donizetti sommeren 2021. Prosjektet
skal gjennomføres av fem sangsolister, en pianist og en regissør
over en periode med 50 timer prøvetid og 4 konserter.
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Geirr Erling Johnson

Rednecks på AMCAR treff

Kabaret, blanding av sanger og prat som forteller en humoristisk
historie om enslige voksne på leting etter lykken. Sangene er en
vesentlig del av handlingen.
Scenisk: Enkel rigg som gjør det egnet for både små og store
scener i kulturhus, grendehus, og intime lokaler.
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Angelika Faber Karsrud

Midsummer nights dream
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CIRKUS SIBYLLA
Andreas Carl Olsen

Regnbuefuglen
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Dag Alveng

Tungt vann og dype daler Verdensarven i Telemark
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TIDEMANDS TEATER
Christine Flesche Nøstdahl

Ta din ring og la den vandre –
En digital vandreforestilling
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MUOTKA&SCHNABEL AS
Jon Martin Muotka Pedersen

Smiley
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Daniel Evensen

ELIN

Mendelssohns Schauspielmusikk op. 61 "Ein Sommernachtstraum
von Shakespeare" i kammermusikkformat vil formidle storartet
musikk og scene i intim setting. På 1800-tallet, og før
lydopptakenes tid, ble store sinfonier og operaverk gjerne
fremført i datidens salonger. Dette samarbeidsprosjektet med
Villa Lunde ønsker å gjenskape sprudlene intimitet med
stjernesolister og musikere i toppklasse.
Regnbuefuglen er en interaktiv figurteaterforestilling for barn og
som handler om å være utenfor et felleskap. En stor hvit fugl og
en klovn viser hvordan man gjennom å løfte blikket, se innover i
seg selv og vise empati kan oppnå vennskap og gjøre verden mer
inkluderende og fargerik.
I forbindelse med den avtalte utstilling ved Telemarksgalleriet
høsten 2021, arbeider jeg nå med et prosjekt hvor jeg ønsker å
fotografere motiver knyttet til Telemark, og Verdensarven.
Forestillingen vil være en audioguidet historisk forestilling om
Larvik by, og dens historie gjennom 350 år. Historien vil
inneholde historiske fakta og historier om byen, tilpasset en gitt
gårute rundt i byen. Ispedd i forestillingen vil det være
morsomme historier og underlige anekdoter, og kanskje noen
røverhistorier som ikke har fått plass i historiebøkene.
Prosjektet har et utgangspunkt i samiske sagn om kampen
mellom mennesket og det onde. Satt i en postapokalyptisk
verden og personifisert av Smiley, en av de som overlever av å
lete etter og modifisere ting fra den gamle verdenen, og hennes
motstykke - den dopmisbrukende pryndreren Jensen/Stallo.
Kampen som utspilles mellom de to hovedkarakterene
gjenspeiles hovedsakelig med dialog.
Elin er en spennende og viktig kortfilm som baserer seg på en
sann historie om det å leve med Dissosiativ identitetsforstyrrelse.
Et sterkt kunstnerisk prosjekt med stort publikum internasjonalt.
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Erling Pedersen

Torstrands Rose

Morten Zeverin Myklebust

Kunsterror

SKIENREVYEN
Andrey Arnsteinovich Fjeldstad

Skienrevyen 2021

HEGE BÅLSRØD
Hege Helene Bålsrød

Ingen kan tjore fugletrekket

STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND
Siri Sandersen

Skog
(arbeidstittel)

Izabela Jadwiga Zolcinska

Vannfarger

Miljø og tema er hentet fra arbeiderklassemiljø i Vestfold (Larvik)
før og under 2. verdenskrig. To søstre, Elisa og Oda, vil gjerne
gjøre karriere som sangere. Den ene blir hjemme for å stelle
deres syke mor. Den andre blir NS-medlem og sangstjerne i
hovedstaden. Brynjulf, en leietaker, viser seg å være jøde på flukt.
Han blir deportert, men overlever i Tyskland pga. sine ferdigheter
som sanger.
Produksjon og utstilling av 20 stk bilder malt i akryl 70x100cm
med spesialtilpasset innramming. Skape diskusjon: er dette
malerier? Plakater med illustrasjoner i og med bildene har tekst
malt inn i bildet? Bildene henger også sammen i tema og forteller
en historie; er det da en tegneserie? Oppleves bildene annerledes
hver for seg kontra i en sammenheng? Har bildene en egenverdi
når de sees alene?
Aktiviteten som gruppen skal drive med er da russerevy for og
med russen på Skien Videregående skolen. Målet er å produsere
en årlig russerevy med livemusikk, dans, sketsjer, teater og mer.
Revyen skal ha premiere 8. april. Målet vårt er å engasjere som
mange av elvene som går i 3. klasse på skolen og lage en
profesjonell og morsom revy, som folk er stolte av å være med på.
Et kunstprosjekt basert på nyskreven poesi av Olav Mosdøl (83)
fra Kviteseid, tonesatt av Hege Bålsrød fra Horten, illustrert av Liv
Andrea Mosdøl fra Gvarv fremført i samspill med profesjonelle
musikere fra Vestfold.
Produksjonen tar utgangspunkt i skogen som ressurs, i historisk,
vitenskapelig, kunstnerisk og klimarelatert kontekst.
Formidlingsopplegget: Skog vil foregå under og i forkant av
Greenlightdistrict Kunstfestival, september 2021. Målgruppe:
asylmottak/norskopplæringen i Skien og Porsgrunn. Varighet for
arrangement: ca 2 timer. Aktuell sesong for visning høst 2021
Ideelt antall deltagere: 10
Et prosjekt dedikert til vannressurser med kunst som
kommunikasjonsverktøy om vann biodiversitet. Som inneholder:
Forskning basert på mikroskop observasjoner av vannprøver
samlet i nærheten av kulturinstitusjon. En utstilling og temporær
offentlig installasjon, samt sosiale medier som platform til
utstillingen. Utgangspunktet for en permanent installasjon i
offentlige vannområder.
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MARTIENS BEKKER ART
Marthinus Johannes Bekker

Viking " Debatt" Skip

FÆRDER NASJONALPARKSENTER IKS
Bente Molvig

VIKING DEBATT SKIP
Det er min von å få kunst, handverksevne, historia, kunnskap og
folk sammen. Prosjektet er å bygge et viking debatt skip, hvor folk
kan samle seg å debattere og lære på en trygg måte.Skipet skal ha
to bauger, dvs to drage hoder, i staden for et hode og en hale.
Ideen bak dette er at det alltid finnes to synspunkter.
Les utdypning i Prosjektbeskrivelsen
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Skulpturmøter på Tusenårsstien Prosjektet ønsker å plassere skulpturer ut i landskapet langs
Tusenårsstien på Verdens Ende.
Færder nasjonalpark spesielt og forså vidt hele Vestfold har en
spennende geologi. Her finnes flere områder som egner seg
særdeles godt for de som jobber med stein som kunstnerisk
materialet.
Planen er at skulpturene skal kommunisere med landskapet og
gjennom dette forteller med landskapet.
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Sverre Sønderland Almedal

Musicals In Concert

Konserten er en Musicals in Concert, ett show bundet sammen av
en historieforteller som gir bakgrunnen og settingen for låtene,
og deretter presenteres utvalgte låter fra kjente musikaler satt til
egne arrangementer. Artistene presenterer låtene ikledd
kostymer inspirert fra musikalen og både lyd, lys og scene skal
reflektere settingen som sangene originalt presenteres.
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AMODEIVISUAL AS
Malene Oppheim

Budo girls

50 000
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Wouter Pieter Herman Mijland

1. Internasjonale
Skulpturverksted Skåtøy

Budo girls forteller historien om fire jenter som på hver sin måte
står med beina planta i flere kulturer, i skjæringspunktet både
mellom tradisjonell og moderne ugandisk kultur og mellom den
afrikanske og den vestlige. Jentene navigerer en verden som kan
være urettferdig, diskriminerende og tøff, samtidig som de skal
finne sin egen identitet og fremtid.
Et skulpturverksted, eller skulptørsymposium, er en evenement
hvor flere skulptører kommer sammen i en periode, vanligvis en
til to uker, for å lage en skulptur på samme sted.
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Arnt Christian Teigen

TIL TELEMARK AS
Torgeir Straand

Marit Viljugrein

Jonny Andvik

Kåre Aam Indrehus

JULIE MARIA RASMUSSEN

Hatets erotikk

Jeg søker om prosjektstøtte for å utvikle en diktsyklus
innbefattende 260 dikt, med faste elementer og figurer, kallt
Jordmorkalenderen. Arbeidet funderes I en I en daglig lyrisk
utforskning; med utgangspunkt i figurer og elementer som
kommer avhengig av hvilken dag det er í denne kalenderen..
Diktene utvikles og utprøves lyrisk og resiteres, synges, og
improviseres i møte med aktuelle partnere
Sogespel
Det er etterspørsel etter kulturprogram med lokalt innhald basert
på lokaltradisjon og folkemusikk. Frå fleire hald har Knut Buen og
Torgeir Straand blitt oppmoda til å lage skreddarsydde program
som tek for seg forskjellige lokale, men almennmennesklege
tema persentert gjennom framføring på hardingfele,
sogeforteljing og smakebitar frå Knut Buen sitt store privarkiv
med godbitar til folket.
Ocean diary + Skogforbindelser I min arbeidspraksis som billedkunstner arbeider jeg med to
pågående prosjekter basert på rituelle innsankings handlinger og
tilvirkingsprosesser ute i landskapet. "Ocean diary" knytter seg til
hav og kystlandskap, mens "skogforbindelser (World wide wood
web)" knytter seg til skog. Jeg søker produksjonsstøtte for å
realisere relevante arbeidsopphold for å utføre feltarbeid de
aktuelle landskapene.
Solen smelter i øyet
Solen smelter i øyet er en idé som har formet seg over mer enn
tyve års arbeid som historie/pleinair maler. Jeg arbeider direkte i
kontakt med landskap og objekt. Min opplevelsen av fargene, de
synlige i det visuelle fargerommet kontra paletten, er som en
filosofisk reise. Det blir en serie bilder skapt i Telemark under
forskjellig lys fra fjord til fjell. Lag på lag og transparente lasurer.
Kåre Indrehus Aleine på jorda skal bli et musikkalbum i visesjangeren. Ufrivillig
Aleine på jorda
isolasjon, enten sosial, fysisk eller emosjonell, blir
gjennomgangstemaet. Prosjektet utgis under eget navn, Kåre
Indrehus, og blir min femte plateutgivelse som soloartist. Det
søkes støtte til produksjon av tekst og musikk, og altså ikke støtte
til selve innspillingen.
Funky Form - papirsalong
Ønsker å utvikle papirsalongen, der vi produserer origami
inspirerte produkter av høy kvalitet. Via våre verdier, er målet å
skape en arbeidsplass for oss som gir FRYD til folket. F - føle
skaperglede R - raust samarbeid
Y - yrende D - Drive oss fremover. På sikt, er målet å skape trygge
soner med fokus på mestring, for barn/unge med utfordringer
innnen autismespekterdiagnoser.
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Bente Illevold

Der du er

Jon Harald Aspheim

Utstilling Gruppe 9

VERZATILE DANCESTUDIO DA
Rita Hagen Knudsen

Grease forestilling 2021

Tobias Vik

Trollfar

Aina Helgeland Davidsen

Then - Soloalbum

Lena Søeborg

Performance og
publikumsdeltagelse

Jon Jarle Haugen og Leif Arne
Thorstense

Rallarviser, jernbanehistorier
og Rockn Roll

Elvebyen messingkvartett søker støtte til prosjektet Der du er, 10
dager med tre pop up-konserter i byområder i Vestfold og
Telemark. Medvirkende: Charlotte Richardsen, trompet, Mari
Hauglum Bermingrud, trompet, Anne Gunn Grimerud, valthorn
og Bente Illevold, eufonium. I denne søknaden har vi også med
oss slagverker Geir Johansen.
Rigmor Florell har invitert meg til å stille ut hos Gruppe 9 i Brevik i
starten av 2022, etter at jeg for andre gang ble antatt til
Telemarksutstillingen. Utstillingen hos Gruppe 9 blir min andre
separatutstilling, der lokalene kan romme 40-50 malerier.
Grease skulle egentlig bli satt opp våren 2020, men pga Corona,
så har vi måttet avlyse forestillingen. Vi må nå starte opp på nytt
med blanke ark og nye kostymer.
Forestillingen vil forhåpentligvis ha med alle våre elever. Her vil vi
møte Sandy og alle de andr karakterene i Grease filmen. Vi skal sy
kostymer, vi skal bygge kulisser, og vi skal filme alle
forestillingene. Dette koster penger.
En akustisk, minimalistisk, men desto mer livlig og fysisk
teaterforestilling for barn. Den tar utgangspunkt i et kjent
eventyr, men fortalt på en levende måte, med både interaktivitet
og improvisasjon som viktige virkemidler.

250 000

0

50 000

0

40 000

0

90 000

0

"Then" er et soloalbum som skal inneholde vakker, historisk
musikk innspilt av en av Norges unge kvinnelige klassiske
saxofonister i etableringsfasen. Det skal fornye og hjelpe klassisk
musikk komme nærmere et yngre publikum og aktualisere det for
et bredt publikum.
En performance og publikumsdeltagelse for både barn og et
utstillingspublikum. Performancen vil være korte historier uten
ord. Publikums aktivitet vil ta utgangspunkt i kunstneriske
grunnholdninger. Barnegruppene og voksenpublikummet vil få
samme oppgaver, og vi vil vise en inkluderende utstillingspraksis
som er en ny måte å tenke kunst på. Prosjektet kan også utvikles
til en DKS produksjon.
Industrireisinga og bygging av jernbane i Norge på begynnelsen
av 1900 tallet var helt avhengig av Rallarens kompetanse og
arbeidsevne. Vi forstår hva Rallaren stod for og har følelse og stor
respekt for materialet. Framføringa er forankret i tradisjonen.
Tekst og musikk appellerer til følelser og åpner for refleksjon .
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GEIR SOLERØD

Marko og Adriane

SANDEFJORD KOMMUNE
June Røys Hauge

Drop-in Uttrykk deg gjennom ord og
bilde sammen med andre

RJUKAN SOLARPUNK ACADEMY
Margrethe Kolstad Brekke

AGENDA 2030 FN s Bærekraftsmål

Olaf Kamfjord

Gave

KRAGERØ BARNETEATER
Linda Grønaasen

Nytt lydanlegg og digitalt
miksebord

Eva Brydøy

Digitale tårer

Oppsetting for viderekommende elever til yngre proffe, sangere
og artister, Grenland/Midt-Telemark. Prosjektkor med
utgangspunkt i Vangen Operakor og Con Vocale. Scene: Villa
Lunde og Ælvespeilet (Porsgrunn). Dansegruppe med base i
Nome kulturskole. Kammerorkester. Unge talenter i småroller
(Skien vg./kultursk.)
Fase 1: Utdrag med forteller, juni 2021
Fase 2 full oppsetning: Ca. 2022-2023
Ungdom inviteres til biblioteket for en kreativ drop-in hver 14.
dag der de kan uttrykke seg og bli veiledet innenfor skriving,
lesing og billedlig kunst. Målet er å skape et møtepunkt der glede,
kreativitet og mestring står i fokus, fritt for krav og karakterpress.
Vi ønsker at ungdommene løfter blikket fra skjermen og sosiale
medier, møtes fysisk for å utvikle seg og fantasien sin.
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Rjukan Solarpunk Academy i samarbeid med Radio Rjukan vil
fram til 2030 holde fokus på de største hårete målene vi har i
verden i dag, og gjennom et fargerikt persongalleri med tilhør i
Tinn Kommune knytte globale målsetninger til lokale forhold.
Høsten 2020 blir Gro Dahle sin julebok "Gave" utgitt. Jon
Rosslund, Reidar Vinje Stensvold og Olaf Kamfjord planlegger å
lage en alternativ juleforestilling, sammen med Gro. Gro sine
tekster, vår musikk. Noe av stoffet vil være låter som vi spiller og
synger, men Gro skal også lese dikt med vårt musikalske
underlag. Planen er å ha première på Papirhuset teater i Tønsberg
nov/des 2021.
Kragerø barneteater har i dag et miksebord med begrensning på
28 Vi ønsker å øke til ca 30-34 innganger med mikrofoner. Vi har
mange på venteliste og det er utrolig leit å måtte si nei til så
mange fordi utstyret stopper oss.Miksebord som brukes i dag er
av eldre analog type. Ønsket er å gå til innkjøp av et Soundcraft Si
Impact 32
Prosjektet har til formål å hjelpe ungdom i alderen 16-20 år som
opplever kroppspress i ulike nettmedier. Særlig belyses
ungdommers FØLELSER som påvirkes negativt , som følge av
økende kroppspress. Ved å formidle de følelser og tanker mange
ungdom sliter med, kan man bidra til at ungdom ikke føler seg
alene om sine vonde følelser, at de blir sett og hjulpet.
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Marte Østmoe

Busserullen arbeidsskjorta som ville være
med på fest.

Det søkes om produksjonsstøtte til arbeidet med bokmanus:
Busserullens historiske reise fra arbeidsskjorte til selskap- og
festivalantrekk. Fra hjemmeveving til fabrikkproduksjon og
tilbake igjen. Det er skrevet populære bøker om vann, ved og
kofter. Busserullen har aldri fått sin egen bok. I 2020 fikk jeg på
trykk 4 tekster om denne skjorta og vet at det er materiale til en
hel bok.
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Vibeke Nyblin

Bokprosjekt

Nyblin i Skien, 100 bilder - 100 historier. Nyblin og Game Forlag
ønsker at de kulturskattene som er arkivert på Telemark Museum
fra Nyblins arkiv skal bli tilgjengelig for et større publikum med
interesse for historier fra Skien by. Følgelig har ideen om et felles
bokprosjekt kommet opp. En eventuell realisering av prosjektet
vil være i nært, faglig samarbeide med Telemark Museum. Det
søkes til bok 1 og 2, kr. 25 000 pr. bok, fordelt på to år.
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Jan Olav Forberg

Streetart digitalt maleri
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SJØBODKORET
Nils Wilhelm Jespersen

Misa Criolla Argentinsk messe
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Maj Gret Gaupås

Møkkasnø
(arbeidstittel)

Jeg arbeider nå med urbankunst både med sjablongmalerier og
silketrykk. Formidler dette til gallerier og har også deltatt på
offentlige veggprosjekt.
Jeg har de to siste åra litt begrenset kapasitet pga. revmatisme og
har røket muskler i begge skuldre, jeg har derfor begynt å se på
muligheter innen digitale maleteknikker. Jeg ønsker å frigjøre tid
til å utforske mulighetene, og skape fysiske verk.
Misa Criolla er vår første konsert i markeringen av Sjøbodkorets
30 års jubileum i 2021. Vi skal også delta i Tønsberg jubileet 1125
år sommeren 2021. I tillegg skal koret fremføre Mandels
"Messias" i desember 2021. Disse kostnadene er ikke beregnet
eller tatt med i vedlegget. Det er heller ikke kostnader ifm
deltakelse i jubileet til Tønsberg neste sommer.
(blind)Rammene – merkene – gestene/ bevegelsene - maleriet i
rommet som en utforskning av - forside / bakside - innside/
utside – i lerretet / på lerretet /
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PORSGRUNN AMATØRTEATER
Hans Petter Eliassen

Sigrid og nisseserviset

Porsgrunn Amatørteater (PAT) fyller 50 år i 2021. I den
forbindelse har PAT inngått en avtale med dramatiker Lars Vik om
å skrive en ny helaftens forestilling med arbeidstittel Sigrid og
nisseserviset, med planlagt premiere i desember 2021. Ideen til
manuset kommer fra det berømte nisseserviset på Porsgrunn
Porselensfabrikk. Det søkes her om støtte til dramatikerhonoraret
til Lars Vik.
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Maj Gret Gaupås

Turps meet Ibsen

Tom Hansen

30 år med CD-utgivelserJubileumsshow

TONGA PRODUKSJONER AS
Dorina Marie Eldøy-Iversen

Hvalfangermusikal
(arbeidstittel)

TONGA PRODUKSJONER AS
Dorina Marie Eldøy-Iversen

Musikal Musikal!

TONGA PRODUKSJONER AS
Dorina Marie Eldøy-Iversen

Ranglekonsert Teaterkonsert for barn fra 3-4
mnd til 2 år.

TONGA PRODUKSJONER AS
Dorina Marie Eldøy-Iversen

Skranglekonsert

4 malere fra henholdsvis Belgia, Korea, Norge og England ønsker
å lage en utstilling med samtidsmaleri som viser felles interesse
for Ibsens verk
Min første av 7 CD'er kom ut i 1992 (30år). Den nye kommer nå til
jul. Har hatt med ca.50 musikere og sangere fra Vestfold +
norgeseliten + topp amerikanere som ingen andre i Europa har på
CD. Jobbet med unge talenter i 35 år og presentert dem rundt i
distriktet. Show i 2021 i Oseberg med 40 av dem. Musikken blir
spilt daglig på franske radiostasjoner inkl. flott kritikk i engelsk
magasin.
Gjennom 100 år satte hvalfangsten sitt preg på søndre Vestfold.
Den sesongbetonte næringen påvirket kulturelle, økonomiske og
politiske forhold og fikk kraftig innvirkning på levesett, familieliv,
samfunnsliv og mentalitet.
Hvalfangermusikalen skal bli rørende, engasjerende og storslått
musikkteater som følger historien til en hvalfangerfamilie over 3
generasjoner.
Musikal Musikal! er en helaftens musikal-konsert akkompagnert
av prestisjefylte Sandefjord Storband, under ledelse av Hans
Mathisen. 4 solister, et kor på ca 20 stk fra Sandefjord
videregående skole -Musikklinja og dansere fra danseskolen
Spotlight i Sandefjord. I løpet av en én-akters konsertkavalkade
fremfører de musikallåter, hovedsakelig fra musikaler som
solistene selv har jobbet i.
Ranglekonsert er en teaterkonsert for babyer fra 3-4mnd til 2 år.
Det blir en halvtime med sang, lek, rytmiske aktiviteter, rim og
regler, farger, lyd og opplevelser. Skuespillerne jobber helt ned
på gulvet, og nært, for å være på samme nivå som barna og for å
oppnå best mulig kontakt.
Skranglekonsert tar underholdningen for barn på alvor og tilbyr
denne målgruppen et profesjonelt underholdende
konsertforestillingsalternativ der barn er i fokus.
Det blir klassiske barnesanger servert på en asjett av fjas og lyd,
og små sketsjer med kjente barnesang/barneteater som dukker
opp på en humoristisk måte.
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SANDEFJORD MUSIKKORPS
Lasse Eriksen

Windingstad kommer hjem

TØNSBERG SOKN
Jan Terje Christoffersen

Seilermessen

GRENLAND FRITEATER AS
Dag Ingvar Haddal

KATTA I SEKKEN
Anne Margrethe Helgesen

TRE PÅ RAD
Liv Hege Undem Fordelsen

STOKKE STORBAND
Lise Joelson Gulliksen

Lars-Thomas Holm har, i forbindelse med Norsk
Musikkarvprosjekt, kommet over orkesterverkene til
komponisten Ole Windingstad fra Sandefjord og vil bearbeide
dem slik at de kan fremføres av Sandefjord musikkorps i hans
hjemby.
Prosjektet vil bidra til at vi både på lokalt og nasjonalt plan sørger
for at et viktig verk blir gjort tilgjengelig.

180 000

0

Tønsberg er 1150 år i 2021. Gudstjenesten 20. juni inngår i
kommunens feiring. Seilermessen spiller på Tønsbergs maritime
historie hvor både kirkeskipet med sin ornamentikk fra
Osebergfunnet, tilknytningen til hvalfangstpioneren Svend Foyn
og oppbevaringen av seilet til Saga Oseberg i Domkirkens tårn
spiller med. Musikken er tilrettelagt av Bjørn Morten
Christophersen
Alt for vitenskapen
En teaterforestilling om Kristian Birkeland - mannen som gjorde
Norsk Hydro mulig, men som ble nesten glemt etter sin død. Det
var Birkeland som sto for det teknologiske gjennombruddet som
var forutsetningen for industrioppbyggingen på Notodden og
Rjukan. Vi følger historien fra Birkeland fra hans uhellsvangre
Nordlys-ekspedisjon til Finnmark i 1899 til han ender sine dager
atten år seinere.
Nyfødt Andersen og Rampegutt Kattas Figurteater setter opp Nyfødt Andersen og Rampegutt av
Anne-Cath. Vestly. Kattas kunstneriske har brukt ti år på
forskningsprosjektet Drama for barn – teatrets sjel. Vi jobber i
dialog med ulike kulturelle kontekster: tid 1970 – 2020, nasjon
Norge – Russland, litterær tekst – visuelt teater, animasjonsfilm.
Produksjon gjøres i Norge og Russland. Turne i hjemfylket og Oslo
Nye Dukketeatret.
Over Rakke
Over Rakke spilles av fire skuespillere, med sang og musikk, på en
intim scene med kun fire benker til rådighet. Ved hjelp av disse
tegner man et bilde av livet, om drømmer, redsler og
mellommenneskelige relasjoner.
Men først og fremst er det en forestilling om båt og om jakten på
det perfekte båtlivet.
Jahn Teigen i Storbanddrakt
Vi ønsker en storsatsing på Jan Teigen, med hans musikk
nyarrangert for storbandbesetning, i et fruktbart samarbeid
mellom amatører i alle aldre og profesjonell skuespiller, sanger
og komponister. En konsertrekke på minimum tre konserter.
Prosjektet er ettårig, med avsluttende konserter oktober 2021.
Vokalist blir Knut Marius Djupvik, som er aktuell i Stjernekamp på
NRK.
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Sebastian Emmanuel Zalo

NØTTERØY KUNSTFORUM
Eva Wold Eriksen

Synnøve Viksand Johnson

Magnus Eric Patrik Oledal

SKARSBAKK DESIGN
Robert Olaf Skarsbakk

SIRI SANDERSEN

Singler og album 2021

Etter å ha sluppet mitt debutalbumet RTRO//SPKT i høst skal jeg i
2021 utvikle meg videre som artist og fortsette å slippe en hel
masse musikk. Tanken er i utgangspunktet å bruke vårparten på
singler, og forhåpentligvis komme med et album utover høsten
dersom vi har nok knallgode låter. All musikken lages sammen
med min gode venn og partner August Stubø, som også er fra
Vestfold.
Kunst for oss!
Vi har som mål å gjøre kunst tilgjengelig for voksne personer i
vårt nærmiljø. Amatører, litt faglærte og utlærte kunstnere er
velkommen til et intimt og hyggelig miljø på Husøy skole. Vi
avholder ca. 2 utstillinger per år. Man har tilgang til våre lokaler
hele uken, hvor vi møtes og lærer av hverandre. Vi holder også
kurs med både interne og eksterne kursholdere. Vi har en
hyggelig atmosfære.
Hva nå?
En komisk forestilling om inntredenen i pensjonisttilværelsen
som begynner på hovedpersonens siste dag på jobben. Det
starter med avdelingslederens tale om lang og tro tjeneste og off
You go!. De andre haster tilbake til arbeidet, mens
hovedpersonen står igjen som et spørsmålstegn; Hva nå? Vi
følger hovedpersonens opplevelser videre gjennom en rekke
komiske situasjoner.
Robot som skulptur som robot. Roboten vil ta utgangspunkt sylinderen som form da den er den
potensielt har begge av A. Calders begreper mobiles og stabiles.
Rulle/stå og bevegelse/fast. Den vil kunne skifte mellom de to
tilstand ved hjelp av innebygde vekter og motorer som heller den
til den ene eller andre vei. Med enkle sensorer og maskinlæring
vil den kunne detektere tilskueres nærvær og bevege seg i
relasjon til dem.
Pre - Produksjon
Den Sandefjord bosatte artisten Robert Skarsbakk, ga i april ut sitt
andre album. I forbindelse med albumet slipp, planlegges en
større norgesturne våren 2021. I forbindelse med turne, søkes
det støtte til en preproduksjon på Hjertnes Kulturhus. Bandet
som består av lokale profesjonelle musikere, vil i løpet av
prosjektet etablere en unik oppsetting som vil benyttes på turne.
Prosjektstøtte til utstillinger

Jeg søker produksjonsstøtte for å produsere verk til 6 kommende
utstillinger og jobbe videre med flere pågående prosjekter.
Målsettinger å fordype meg i fremtidig arbeid til utstillinger på
Telemark Kunstsenter, Vestfold Kunstsenter, Skien Kunstforening,
Eksersehuset Kristiansand, Galleri Hi10 og The Stone Space i
London
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TONGA PRODUKSJONER AS
Dorina Marie Eldøy-Iversen

Snehvit Nyskrevet familiemusikal

Gunn Inger Holtan Aareskjold

Vestfold og Telemark Forteller

Ida Christine Stein

Ida Stein

Musikkforeningen SUONI

Lydfestst Musikkarkiv

SUM

Historien om de Snehvit og de syv dvergene er en varm,
skummel, empatisk, søt, trist og morsom historie.
Den har alle elementer som skal til for å lage godt musikkteater. I
tillegg er det en historie som barna kjenner til, derfor er det også
lettere å engasjere dem.
Prosjektets mål er å skape entusiasme og begeistring for muntlig
fortelling og fortellerkunst ved å legge til rette for aktiviteter som
synliggjør dette. Idéen prøves ut og gjennomføres i to kommuner.
Det overordnede målet er at alle kommuner skal få tilbud om
deltakelse i prosjektet. Det vil være besøk på skoler, barnehager,
butikker, voksenopplæring, biblioteker, gatelangs, ja, der hvor
folk er.
"Hun er den nye lyden av norden" sier NRK P3. 27-åringen Ida
Stein fra Sandefjord har markert seg i det norske musikkmiljøet
og kan blant annet skilte med over 300.000 streams på Spotify, å
ha spilt på by:Larm og stått i Urørtfinalen. Nå vil hun jobbe tett
med musikere og andre aktører i feltet i Vestfold og Telemark for
å skreddersy produksjonen med lyd, lys og scenografi.
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Lydfesting av komposisjoner og arrangement signert Øyvind
Strand, en særdeles produktiv komponist og arrangør av musikk,
spesielt for korps og kor. Målet er å ivareta arven, både det
skrevne notemateriell og som lydarkiv. Opptak gjøre i Ibsenhuset.
Tiltaket er tenkt finansiert med eksterne midler.
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