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FORSLAG TIL INNSTILLING - TILSKUDD TIL KUNSTPRODUKSJON 2022
ARRANGEMENTSSTØTTE
FORENINGEN DET NYE 

TEATERKOMPANIET Gard 

Bjørnstjerne Eidsvold

Kampen om Prinsesse 

Kristina DNT ambisjon er å belyse fortiden for på den måten å 

kaste lys over samtiden. Vårt mål er å utvikle arenaen 

på Slottsfjellet med forestillingen Kampen om 

Prinsesse Kristina en fortelling sterk knyttet til vår 

historie, kulturarv og identitet. Ambisjonen er et årlig 

event for et stort publikum. 

4 394 000 400 000 100 000 Kvalifisert og 

prioritert. Satt opp 

første gang i 2021, 

med støtte fra VTFK.

DRANGEDAL KOMMUNE 

Hilde Fiskum

Stedsans Drangedal

Stedsans Drangedal, et tverrkunstnerisk vandreteater, 

vil bidra til å skape stolthet og økt stedsidentitet 

samtidig som innbyggerne vil kunne se sin hjemplass 

med nye briller og med det se nye muligheter, nye 

samarbeids-konstellasjoner og sammen bidra til 

positiv utvikling i skogskommunen.

1 541 330 400 000 100 000 Kvalifisert og 

prioritert, har også 

støttet forprosjekt.

HORTEN KOMMUNE Linda 

Synnøve Berglund

Fyrverkerikonserten Fyrverkerikonserten ble etablert på 1990-tallet i 

samarbeid med Vestfoldfestspillene. Marinemusikken 

og Horten kommune viderefører nå tradisjonen. 

Konserten står for høy kunstnerisk kvalitet, foregår på 

signaturarenaen Vollen på Karljohansvern, og er trolig 

Vestfolds eldste store utendørskonsert. Målgruppe er 

alle. Konsert fredag 24. juni 2022.

1 575 000 300 000 80 000 Kvalifisert og prioritert



LARVIK TEATER Tine Gran 

Østby

Archerspelet Colin Archer er en berømt skikkelse og navnet er 

forbundet med konstruksjonen av redningsskøyter, 

lystbåter, og ekspedisjonsbåten Fram.  Larvik Teater 

skal igjen sette søkelys på historien om den 

verdenskjente båtbyggeren, samtiden, hans 

omgangskrets og hva Archer har betydd og betyr for 

Larvik. Neste års spel skal ha større fokus på søsteren 

Mary. Spelet skal ha premiere i august 2022.

1 115 000 250 000 70 000 Kvalifisert og 

prioritert. Satt opp 

første gang i 2021 

med støtte fra VTFK

HOLMESTRAND KOMMUNE 

Jonas Brekke Krossli

Heisoppgangskonsert 

og Julebarokk på 

Eidsfoss Hovedgård

Konsertene arrangeres for sjette år på rad, og fra og 

med 2018 med støtte fra Vestfold

Fylkeskommune. Heisoppgangskonserten viser 

artisten helt ute på fjellkanten med Breiangen som 

vakkert bakteppe. Julebarokk inviterer til teselskap i 

herskapelige og tidsriktige omgivelser, i kombinasjon 

med tidligmusikk av høy kunstnerisk kvalitet på 

autentiske instrumenter.

115 000 50 000 50 000 Kvalifisert og 

prioritert.

FORENINGEN DEN 

BRUNKLEDDE Ola Govart 

Strømme

Den Brunkledde Et historisk spel bygd på historiene om "Den Brune 

Mannen", - gjenferdet på Sande Prestegård. Mytene 

om gjenferdet oppstod etter presten Hans Daniel 

Hammer som døde 1812. Vårt spel forteller gjennom 

sang og drama om Sandesamfunnet, regionen og 

landet i hans tid (1749-1812), men trekker de 

historiske linjene tilbake til reformasjonen (1536) og 

frem til tiden rundt riksdagsforsamlingen.

1 140 000 100 000 0 Ikke prioritert



Kunstgarasjen Ørjan Madsen Kunstgarasjen

Kunstgarasjen er en liten gruppe på tre personer som 

i flere år  nå har arrangert utstillinger i Skien. Hvert år 

inviterer vi en rekke andre kunstnere, fortrinnsvis 

unge talenter, som ikke har en annen arena enn 

sosiale medier til å stille ut kunsten de lager. Har 

arrangert utstillingen på Smieøya to siste år, med stor 

suksess.

20 000 20 000 0 Ikke prioritert

HOVEDGAARDSKONSERTER 

Anne Kari Ova Sønstebø

Sommerkonserten 2022 Sommerkonsert på Ulefos Hovedgaard 9. juli 2022. 

Artist er ikke helt klarlagt enda, men vi er i 

forhandlinger. Uansett blir det konsert med en kjent 

artist. Skulle hatt Hanne Boel i 2020 og 2021, men 

måtte avlyse pga. corona. Har tidligere hatt Kari 

Bremnes, Jan Eggum, Henning Kvitnes, Paal Flaata, 

Rita Eriksen m.fl.

229 000 20 000 0 Ikke prioritert

SANDEFJORD KOMMUNE 

KULTUR, IDRETT OG FRITID 

Tine Gran Østby

Unge voksne- Hjertnes 

foajescene Vi ønsker å etablere en fast dag i måneden, hvor det 

finner sted en konsert i foajescenen på Hjertnes 

kulturhus. Konsertene skal holde høy kvalitet og 

representere ulike sjangere. Målet er å tilby 

kommunens innbyggere og besøkende et bredt og 

godt musikktilbud.    

320 000 100 000 0 Ikke prioritert

Torgeir Wittersø Skancke RELIKVIER – jordas 

juveler

Utstillingsprosjektet RELIKVIER behandler temaet 

naturkrisen. Prosjektet består av 40 svart-hvitt-

fotografier samt en kort videofilm som gir publikum 

en faglig introduksjon til temaet. 

Prosjektet har som siktemål å løfte bevisstheten om 

naturkrisen på linje med klimakrisen, skape refleksjon 

og debatt. Vi vil derfor også arrangere temakvelder, 

foredrag og skolebesøk i utstillingsperioden.

271 000 80 000 0 Ikke prioritert



STIFTELSEN ALTERNATIV TIL 

VOLD Wenche Tobiassen 

Sanna

Veien til Kode 6 Viser til egen søknad som er sendt på mail, som 

vedlegg til denne søknaden. Dette er et teaterstykke 

som setter fokus på Vold i nære relasjoner og handler 

bl.a om en mor som lever på flukt med barnet sitt 

etter å ha opplevd vold fra en partner. Hvordan kan vi 

forstå dette, og hva kan vi gjøre med dette. Stykket 

ønskes å vises til ulike samarbeidsinstanser i fylket.

109 000 108 319 0 Ikke kvalifisert. 

Gjelder lukkede 

visninger.

KUNSTGJØDSEL AS Linda 

Cecilie Furulund

Søknadsjubelturne 

Vestfold Telemark - 10 

ulike steder med 11 

ulike kunstnere

Jeg tar tak i alle deler av arrangementene - finner 

steder, involverer kunstnere, får med folk og skaper 

innhold.  Alle arrangementene er særegne der 

kunstnerne med tilknytning de enkelte stedene 

involveres. Her vil det bli alt fra mer tradisjonelt 

bokbad og forfatterintervju til mer eller mindre 

integrerte musikalske

innslag, stuntmaleri, utdrag fra oppsetninger, 

kunstutstillinger etc. 

148 000 45 100 0 Søker turnestøtte, 

ikke kvalifisert iht 

retningslinjene.

RØDT VESTFOLD OG 

TELEMARK Andreas 

Käiväräinen

Popvenstre Popvenstre 2022 er en festival for grasrota, for de 

sosiale bevegelsene og for kultur som vil noe. 

Formålet med festivalen er å vise fram og diskutere 

kulturens politiske rolle i samfunnet, og hvordan 

kulturen er essensiell for kritisk offentlighet. 

Popvenstre er ikke et partipolitisk arrangement, uten 

det er viktig at vi klarer å favne bredt i de sosiale 

bevegelsene.

352 000 100 000 0 Ikke prioritert



VESTFOLD OG TELEMARK 

FYLKESKOMMUNE Linn 

Mathisen

ARR

ARR er et tverrfaglig kunstprosjekt med 

menneskeverd i fokus. ARR engasjerer domfelte til å 

fortelle historien om et fysisk arr på egen kropp. 

Materialet bearbeides av profesjonelle kunstnere 

med mål om å bevare fortellingenes autentisitet. 

Bidragene presenteres på en kunstutstilling og 

konferanse på Støperiet i Tønsberg 9. - 10.09.22. 

Tema for konferansen er definisjonsmakt over egen 

fortelling.

344 000 154 000 0 Ikke prioritert

FRAPETT AS Åge Kjær Operaseilas 2022

Prosjektet er 3 kulturelle seilas fra Sandefjord(15,17 

og 18.Juni) med fullriggeren Sørlandet til Halden 

havn, der 150 gjester pr seilas, etter diverse kulturelle 

innslag og bevertning ombord, opplever 

operaforestillingen "Den Flygende Hollender" samme 

kveld på Fredriksten Festning.En rød tråd er at 

komponisten Wagner i 1839 etter nødhavn med 

seilskip ved Tvedestrand, skaper operaen 

Hollenderen.

1 464 500 397 000 0 Ikke prioritert

LARVIK KULTURHUS BØLGEN 

KF Christian Bernhard 

Lorentzen

Grendehuset (2022) Grendehuset (arrangement) er et samspill med 

mange aktører som skaper et mangfoldig og variert 

tilbud i lokalsamfunnet i Larvik. Terskelen er lav og 

hele lokalbefolkningen, fra barndom til alderdom, 

uavhengig av sosiale, kulturelle, fysiske, psykiske og 

økonomiske forutsetninger, kan delta på 

Grendehuset på Bølgen og vi har sett at vi samler 

publikum fra fire generasjoner. 10 arrangementer 

totalt.

336 000 234 000 0 Ikke prioritert



LARVIK KULTURHUS BØLGEN 

KF Christian Bernhard 

Lorentzen

BarneBølgen & Nye 

Bølger

Målet med konsepter Nye Bølger er å by på artister 

som vaker i vannskorpa, og som vi mener fortjener å 

bli hørt av flere. Målet med Barnebølgen er å 

presentere profesjonell livemusikk tilrettelagt for 

Barn.

679 000 249 000 0 Ikke prioritert

POLYFONISKE RIKET Dennis 

Kimani

Polyfoniske Riket

Polyfoniske Riket skal legge til rette for en positiv og 

verdiskapende sosial arena, en innovativ kombinasjon 

av kultur og kunnskap, deling av perspektiver – en 

arena for ulike uttrykksformer, hvor folk fra alle 

bakgrunn og samfunns deler kan både finne 

betydning og ha det gøy.

120 000 120 000 0 Ikke kvalifisert

UNG KYRKJESONG SØR-AUST 

Ingvild Øverby Vist

Regionalt ungdomskor, 

urframføring påskeverk Regionalt ungdomskor Ung kirkesang Sør-Øst - SØK - 

urframfører et påskeverk palmesøndag 2022 i Bø 

kyrkje. Framføringen gjøres i samarbeid med 

Korskulen i Bø og Bø kyrkjekor, korsangere fra 1. 

klasse til ca 80 år, samt prosfesjonelle musikere og 

solister. SØK har medlemmer fra hele Ung kirkesang 

Sør-Øst. Det gjennomføres også en seminarhelg i 

januar på Jønnbu/Lifjell. 

220 000 75 000 0 Ikke prioritert

VESTFOLD FILMFORUM Geir 

Bergersen

MARKED FOR FILM Vi ønsker å gjennomføre Grønnskjerm visninger for 

lokale og regionalt produserte filmer 2019 - 2021, og 

et marked for visning av disse i formidling som DKS og 

annet. 

65 000 50 000 0 Ikke prioritert

FOLKEAKADEMIET TEVEBU 

Olav Hanto

Kultur der du bur! 

Folkeakademiet TeVeBu

Vi søker om midler til formidling av kulturprogram 

gjennom hele 2022. Folkeakademiet TeVeBu er

distriktsledd av Folkeakademienes Landsforbund. Vi 

hjelper og bistår lokale folkeakademi som står

for kulturarrangement mange steder i fylket. 

1 669 800 222 000 0 Ikke prioritert.



Grenland Bowieforum BOWIE75

Grenland BowieForum planlegger et stort 

arrangement i Langesund lørdag 13. august 2022. 

Anledningen er at David Bowie ville ha fylt 75 år i 

januar, og arrangementet har følgelig fått tittelen 

"BOWIE75". BOWIE75 vil bli et tverrkulturelt 

arrangement som involverer både bruk av 

Sentrumsgården, Rockers og Langesund kirke og med 

ulike kulturelle innslag. Vi planlegger blant annet 

foredrag, quiz, konsert og bokutgivelse.

72 500 10 000 0 Ikke prioritert.

Sum arrangementsstøtte 16 300 130 3 484 419 400 000

ARRANGØRSTØTTE
HORTEN KOMMUNE Øystein 

Sandtrø

Midgardkonkurransen En serie arrangement knyttet til klassisk musikk for 

barn og unge i alderen 6-25 år.

Nasjonal komposisjons-konkurranse for unge 

komponister

Nasjonal konkurransen for unge klassiske utøvere i 

alderen 8 - 25 år. En serie konserter med klassisk 

musikk for ungt publikum

Mesterklasser for unge klassiske utøvere knyttet opp 

mot prisvinnere i Midgard-konkurransen + 

fordypningselever i kulturskolene i VT. Budsjett for 

2022, søker om varig støtte.

16 300 130 400 000 200 000 Kvalifisert og 

prioritert, 2årig støtte.



SANDEFJORD 

KUNSTFORENING Kari Berge

Innholdsutvikling og 

programmering 2022-

2023 Sandefjord Kunstforening har syv utstillingsperioder 

med profesjonelle samtidskunstnere per år. 

Kunstnernes prosjekt tar opp problemstillinger 

knyttet til forbruk, økologi, klima vekst/ikke-vekst, 

demokrati og kunstens mulige rom for samtaler. 

Arrangørstøtte ville muliggjørehonorar til våre 

kunstnere samt bidra til økt produksjon og formidling 

av utstillingene og utdypning av sideprogram. 

Søknaden og søknadssum gjelder for 2 år - 2022/2023.

16 300 130 300 000 100 000 Kvalifisert og 

prioritert, 2årig støtte

SKIEN KOMMUNE Tom Erik 

Lønnerød

Innholdsutvikling 

Spriten Kunsthall 2022

Spriten Kunsthall søker om støtte til gjennomføring av 

utstillingsprosjekter og konsertserien Nylyd i 2022. 

Det søkes for ett år.

11 906 130 500 000 100 000 Kvalifisert og prioritert

STIFTELSEN KUNSTHALL 

GRENLAND Andreas B. 

Rishovd

1400grader Verksted 

for samtidsporselen Kunsthall Grenland åpner 01.01 2022 nytt verksted 

1400 grader i det gamle Sliperiet på PP. Verkstedet er 

et tilbud til profesjonelle kunstnere, keramikere og 

kunsthåndverkere som får muligheten til å arbeide 

med Pp sin berømte porselensleire, brenning på 1400 

grader, samt tilgang på øvrig kompetanse som staben 

i Pp i samarbeid med kunsthallen kan gi. Søknaden 

knytter opp til 5 fag/ formidlingsarr. Det søkes for ett 

år.

10 364 800 150 000 100 000 Kvalifisert og prioritert



GALLERI HI10 Siri Sandersen Arrangørstøtte Galleri 

Hi10 Galleri Hi10 søker om økning og videreføring av 

arrangørstøtte for årene 2022 og 2023. Vi arbeider 

for å skape en sosial plattform, et vertskap for 

intellektuell utveksling, informasjonsdeling, dialog og 

samarbeid i kunstfeltet. Hi10 ønsker å rekruttere nytt 

publikum og skape et innovativt miljø. Galleri Hi10 er 

et kunstnerdrevet galleri og er unikt i sitt slag i 

regionen. Søker for 2 år, søknadssummen gjelder pr. 

år.

8 789 800 200 000 100 000 Kvalifisert og 

prioritert, 2årig støtte.

GRENLAND JAZZFORUM 

Hanne Christensen

Grenland Jazzforum 

årsprogram med 

festival 2022

Årsprogram med tolv konserter, inkludert 2 dagers 

festival i juni. Festivalen Jazzalarm er ny og har kick 

off desember 2021. Jazzforumet og festivalen har har 

en moderne jazzprofil. Søknaden gjelder for ett år.

7 674 800 100 000 50 000 Kvalifisert og prioritert

SKIENSJAZZDRAGET Frida 

Sviland

Skiensjazzdraget 

konserter 2022 Konserter med jazz og rytmisk musikk av høy kvalitet 

og med profesjonelle musikere. Det blir 8-10 

konserter på våren og tilsvarende på høsten. Skien 

har fostret mange jazzmusikere og er omtalt som 

Norges jazzhovedstad. På programmet blir det et 

stort innslag av konserter med musikere som startet 

sin jazzkarriere på musikklinja på vgs, i ulike 

grupper/prosjekter og med egne komposisjoner. 

Søknad gjelde for ett år - 2022.

7 674 800 100 000 50 000 Kvalifisert og 

prioritert.



SØRNORSK 

FOLKEMUSIKKSENTER Arne 

Kristoffer Mosfjeld

Sørnorsk 

folkemusikksenter - 

driftstilskot Sørnorsk folkemusikksenter er et kompetansesenter 

for folkemusikk og folkedans med Agder, Vestfold og 

Telemark som verkeområde. Senteret skal arbeide 

med bevaring, vidareutvikling og fremjing av den 

unike folkemusikkarva me har i vår region, og som 

har fokus på å sjå heile folkemusikkfeltet i ein 

samanheng. Sjå søknad vedlagt for meir informasjon! 

6 419 800 350 000 60 000 Aktivitetsdelen 

Folkemusikk 

Fordjupning er 

innvilget fra annen 

ordning kr. 140 000.

BØ JAZZKLUBB Øystein 

Akselberg

Bø jazzklubb 

konsertprogram 2022 Bø jazzklubb presenterer jazz og beslektede 

musikksjangre innen rytmisk musikk. Bø Jazzklubb ble 

stiftet i 10. mars 1988 og er nå inne i vårt 34. år som 

konsertarrangør. Vi planlegger ca 16 konserter i 2022. 

Etter flere år på Bø Vertshus og Bø hotell flyttet vi fra 

høsten 2020 til Gullbring kulturanlegg. Inntil videre 

blir Framstugo i Gullbring fast klubbarena. Søknaden 

gjelder for ett år.

5 850 800 70 000 50 000 Kvalifisert og 

prioritert.

RJUKAN SOLARPUNK 

ACADEMYMargrethe Kolstad 

Brekke

Rjukan Solarpunk 

Academy Etablering av infrastruktur for organisering av sosiale 

kulturelle aktiviteter som på forskjellig vis 

kontekstualiserer bærekraftig omstilling. I de 

historiske lokalene til Rjukan Varelager vil en versatil 

sosial-kulturell arena samtidig fungere som et 

eklektisk knutepunkt og ressurssenter for grasrot 

initiativer og relevante tverrfaglige partnere. Det 

søkes for ett år.

6 399 800 100 000 0 Ikke prioritert



HORTEN KOMMUNE Marit 

Viljugrein

utstillingshonorar for 

utstillere på Galleri Ask Utstillingshonorar vil være et bidrag til å styrke 

kunstnerøkonomien og sikre faglig kvalitet og større 

mangfold blant til søkende utstillere. Slik vil vi 

opprettholde Galleri Ask som et aktuelt visningssted 

for samtidskunst i fylket og bidra inn i det kunstfaglige 

miljøet og utviklingen av kunstnerbyen Åsgårdstrand.

Søknaden gjelder tre år for å kunne gi kunstnerne 

forutsigbare arbeidsforhold. Det søkes 3 årig støtte, 

søknadssummen er for 3 år.

6 170 800 180 000 0 Ikke prioritert

IBSENSKIENS 

INTERNATIONAL THEATRE 

COMPANY Jeanne Bøe

Ibsen Skiens ITC

Etter å ha turnert med Ibsen i 15 år, og sett at 

interessen er der og samarbeidene mulig, så starte 

jeg et kompani. Årene ga en solid erfaring for å se om 

et kompani var liv laga. 

I kompaniets og Ibsens eventyrlystige ånd, skal det 

spilles på originale steder, lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt. Jeg ønsker å være en banebrytende 

kunstner og innovativ, og bruke naturen som scene. 

Søknaden og budsjettet er for 2 år - 2022/2023.

5 579 800 170 000 0 Ikke prioritert

VESTFOLD KUNSTSENTER 

Tina Elizabeth Rigby Hanssen

Utstillingsprogram og 

workshops 2022 Vestfold Kunstsenter søker støtte til sitt 

utstillingsprogram, workshops for ungdom, 

formidlingsaktiviteter, filmvisninger, 

kunstnersamtaler, og performance i 2022. 

Kunstsenteret vil vektlegge økt satsning på ungdom 

gjennom sin plattform UNG REDAKSJON, hvor 

ungdom møter profesjonelle kunstnere gjennom 

skapende virksomhet. Det søkes for ett år.

5 470 800 90 000 0 Ikke prioritert.



HOEMSNES INVEST Bjørn 

Norvall Korsan Hoemsnes

ViV Vekst i Vestfold

ViV har som målsetting å fremme nye verker av 

komponister i Vestfold og omegn. ViV skal fungere 

som en ressurs for utvalgte komponister som ønsker 

å få sine verk framført. ViV er tenkt å være en fødsels-

hjelp i så henseende. Det søkes for ett år.

5 322 800 130 000 0 Ikke prioritert

FÆRDER KOMMUNE Einar 

Mikael Schistad

Internasjonale 

scenekunstproduksjone

r til Vestfold og 

Telemark

Nøtterøy Kulturhus har nå en 3-årig støtte fra Norsk 

Kulturråd for å videreutvikle satsningen på store 

internasjonale forestillinger. Nøtterøy Kulturhus har 

tatt ansvar for å lage turneer i tillegg til å presentere i 

eget hus. Vi vil ha med Vestfold og Telemark, og 

samarbeider tett med både Bølgen kulturhus, 

Ibsenhuset, Teater Ibsen og DKS-teamet i VTFK. Det 

søkes for 3 år, søknadssummen er for 3 år.

4 970 800 3 000 000 0 Ikke prioritert

TELEMARK 

FOLKEMUSIKKLAG Johanne 

Flottorp

UngFolk 2022

Telemark folkemusikklag søkjer om støtte til 

gjennomføring av UngFolk 2022. UngFolk er Telemark 

folkemusikklag sitt opplæringstilbod for barn og unge, 

med deltakarar frå 6 til 18 år. Me har tre kurs i året. 

Sommarskulen går over fire dagar og blir halden i Bø i 

august samstundes som Telemarkfestivalen, medan 

vår- og haustkurset er ambulerande og går på 

rundgang hos medlemslaga i fylkeslaget.

4 626 800 60 000 0 Søknad innvilget fra 

annen ordning med 

kr. 60 000.



FÆRDER KOMMUNE Einar 

Mikael Schistad

Figurteater - 2 

forestillinger av Yngvild 

Aspeli / Plexus Polaire

Nøtterøy Kulturhus har tidligere presentert to 

forestillinger av anerkjente Yngvild Aspeli, som driver 

det fransk/norske kompaniet Plexus Polaire. Våren 

2022 ønsker vi å presentere hennes to seneste verk: 

"Moby Dick" og "Dracula"'. Undertegnede vil ultimo 

november reise til Frankrike for å se begge 

forestillingene, samt signere en avtale (hvis 

forestillingene holder høyt kunstnerisk nivå). Mottar 

støtte fra Kulturrådet 2020/22. Søknaden gjelder for 

2022.

3 162 300 200 000 0 Ikke prioritert

FORENINGEN KULTURKRÆSJ 

Geir Bergersen

KULTURKRÆSJ 

UTVIKLING

Vi ønsker å utvikle Kulturkræsj konseptet til å nå 

videre ut gjennom å introdusere dette i flere 

lokalarenaer i Vestfold Telemark gjennom året.  Vi 

ønsker også å heve det kunstneriske nivået 

ytterligere, gjennom samfinansiering med 

Kulturrådet. Søker for perioden 2022-2024, 

søknadssum er for 3 år.

2 826 300 600 000 0 Ikke prioritert

FOLKEAKADEMIET TEVEBU 

Olav Hanto

Kultur der du bur! 

Kulturformidling 2022 Vi søker om midler til formidling av kulturprogram 

gjennom hele 2022. Folkeakademiet TeVeBu er 

distriktsledd av Folkeakademienes Landsforbund. Vi 

hjelper og bistår lokale folkeakademi som står for  

kulturarrangement mange steder i fylket. Søker for 1 

år.

2 147 300 222 000 0 Ikke kvalifisert iht 

retningslinjene, søker 

turnestøtte.

Sum arrangørstøtte 16 300 130 6 922 000 810 000

FESTIVALSTØTTE



LARVIK BAROKK Kristine 

Bohlin Andersen

Larvik Barokk

Larvik Barokk festival har blitt en kunstnerisk og 

publikumsmessig suksess med nesten utelukkende 

fulle hus siden 2015. I to festivaler i september og 

desember vil Larviks barokkhistorie bli satt i fokus; 

med musikk og underholdning fra barokken, 

formidlet av utøvende nasjonale og internasjonale 

kunstnere. Larvik Barokk bruker alle kunstformer - 

som musikk, dans, teater og billedkunst. Det søkes 

tilskudd for ett år. 

1 334 000 250 000 200 000 Kvalifisert og 

prioritert.

SKIEN KOMMUNE Tom Erik 

Lønnerød

Greenlightdistrict 

kunstfestival 2022-2023 Greenlightdistrict er en ny arena og landets første 

klimakunstfestival. Festivalen er et 

samarbeidsprosjekt mellom fire kunstinstitusjoner for 

visuell kunst i Grenland; Skiens Kunstforening, Spriten 

Kunsthall, Telemark Kunstsenter og Kunsthall i 

Grenland. Det søkes om støtte for 2 år, 

søknadsbeløpet er for 2 år. 

3 650 000 750 000 100 000 Kvalifisert og 

prioritert, 2årig støtte.

VERMELI PRODUKSJONER 

Lasse Vermeli

MiniFjorden 2022 - 

2025 MiniFjorden er en kulturfestival for alle barn. 

MiniFjorden tilbyr profesjonell kultur til barn og unge, 

og inviterer dem til kulturelle opplevelser som skal 

berike og engasjere dem for resten av livet. 

MiniFjorden skal presentere flere kunstuttrykk og skal 

være en sentral formidler av høy kunstnerisk kvalitet 

til barn. I 2022 arrangeres MiniFjorden for femte året 

på rad. Søknaden gjelder for 4 år, 2022-2025. 

Søknadssummen gjelder pr. år. 

2 649 180 500 000 100 000 Kvalifisert og 

prioritert, 2årig 

støtte,.



FORENINGEN KULTURKRÆSJ 

Geir Bergersen

Kulturkræsj Vestfold 

Telemark

Kulturkræsj i Vestfold og Telemark har utviklet en 

metode og organisasjon for å bruke kultur som en 

integrasjon og fellesskapsaktivitet. For perioden 2022 

til 2023 har vi ambisjoner om å bygge ut kraften i 

dette tiltaket. Det søkes støtte for 2 år, søknadssum 

er for 2 år.  

435 000 160 000 100 000 Kvalifisert og 

prioritert.

MIDT-TELEMARK 

KOMMUNE Hilde Kristine 

Pedersen

Bøker i Bø 

Bø er ein stad der nye forfattarar skapast og ny 

litteratur blir til. Møta mellom dei nye stemmene og 

dei etablerte, gjer Bøker i Bø unik og bidrar til 

nyskapande litteraturformidling. Prosjektet skal 

styrke festivalens evne til å balansere mellom frivillig 

innsats og profesjonell drift og løfte festivalens 

kunstnarlege ambisjon om å utforske nye tema i 

litteraturen og nye formidlingskonsept. Søker for 3 år 

2022-2024. Budsjettet er for 3 år.

1 230 000 400 000 100 000 Kvalifisert og 

prioritert, 2årig støtte.

MUSIKK I SENTRUM Per 

Reinhart Johnsen

Musikk i sentrum 

Tønsberg Musikk i Sentrum er en festival i Tønsberg regionen, 

som presenterer klassisk-, jazz- og folkemusikk, og 

eksperimentell musikk gjennom: norske og 

utenlandske utøvere, unge artister i tidlig karriære, 

lokale profesjonelle artister, musikkaktiviteter for 

barn og ungdom.

 Skape møter mellom barn/ungdom og profesjonelle 

utøvere.

Bringe musikken til folket ved å velge utradisjonelle 

framføringssteder. Det søkes støtte for ett år.  

525 000 200 000 80 000 Kvalifisert og 

prioritert.



SKIENSJAZZDRAGET Frida 

Sviland

Jazzfest Skien 2022

Festivalen er den femte i rekken og blir arrangert en 

helg i oktober 2022.  Vi tilbyr jazz og rytmisk musikk 

av høy kvalitet og med profesjonelle musikere. Det 

blir 8-10 konserter, med mest egen-produserte 

musikk. Mange av musikerne har bakgrunn fra 

musikklinja på Skien vgs. For å sikre rekruttering gir vi 

musikkelever workshop og spillejobb sammen med 

tidligere elever som har gjort jazzkarriere. Det søkes 

støtte for ett år. 

780 000 150 000 80 000 Kvalifisert og 

prioritert.

LITTERÆR HAGEFEST PÅ 

LØKKEN Terje Lyngås Floberg

Litterær hagefest på 

Løkken 2022

Den litterære hagefesten på Løkken er et langt 

dagsarrangement lagt opp rundt fire utescener 

medstor 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. Det søkes støtte for ett år.  

522 000 189 000 70 000 Kvalifisert og 

prioritert.

APARTE FESTIVAL Janne 

Hoem

Aparte festival 

APARTE er en festival i Tønsberg, som presenterer ur-

kultur, eksperimentell musikk og nye kunstformer i 

ulike varianter og uttrykksformer. APARTE tilbyr et 

tverrfaglig, interkulturelt program med unikt 

varierende utøvere, som skaper nysgjerrighet og 

interesse for både tradisjonsuttrykk med sterk lokal 

identitet og særpreg, samt nyskapende uttrykk fra 

ulike deler av verden. Det søkes for ett år.

529 000 97 500 60 000 Kvalifisert og 

prioritert.



UNIMA NORGE Anne 

Margrethe Helgesen

Figurfestspillene i 

Tønsberg

Figurfestspillene i Tønsberg ble første gang arrangert i 

januar 2020, arrangeres også i januar 2022 og 

fortsetter som biennale. Festivalen benytter 15 

kulturarenaer i Tønsberg og Færder kommuner. Den 

samler figurtaterkunstnere fra hele Norge. Samtidig 

satses det på å samle et stort publikum i alle aldre fra 

hele Østlandsområdet. Festivalen har nå fått 

arrangørstøtte fra Norsk Kulturråd. Søknaden gjelder 

for 3 år, forberedelse og gjennomføring av festival i 

2024. Søknadsbeløp gjelder for 3 år (50/150/150). 

2 950 000 350 000 50 000 Kvalifisert og 

prioritert. Tilskudd for 

2022

NYNORSK 

KULTURSENTRUM, MUSEA 

FOR SKRIFTKULTUR Åsne 

Vesaas

Litteraturdagane i Vinje 

2022

Litteraturfestival, som tek opp aktuelle og tidlause 

problemstillingar innan litteratur og journalistikk. 

Litteraturdagane blir arrangert siste helga i august 

kvart år. I 2022 vil det vera ekstra merksemd på Tarjei 

Vesaas, då det er 125 år sidan han blei fødd. 

Søknaden gjelder for 1 år.

632 000 150 000 50 000 Kvalifisert og 

prioritert.

FJORD CLASSICS AS Sean 

Anthony Lewis

FJORD CLASSICS 2022 - 

tilleggsøknad Dette er en tilleggssøknad på kr. 100 000 på 2022 

festivalen. VTFK har allerede bevilget 200.000 for 

Fjord Classics 2022. Et tilsvarende tilleggsøknad for 

2021 ble avslått, men vi søker herved en gang til for 

2022. Etter avtale med administrasjon gjentar vi ikke 

alle momenter og opplysninger fra den opprinnelige 

søknaden. Vi argumenterer derfor for 

tilleggsbevilgning i vedlegget 'Tilleggsøknad'.

2 022 088 100 000 0 Ikke prioritert



NOTODDEN KOMMUNE 

SEKSJON FOR KULTUR OG 

STEDSUTVIKLING Kristine 

Helliesen

T. Singer-festivalen 

2022

Litteraturfestivalen T. Singer-festivalen på Notodden 

tar utgangspunkt i Dag Solstads roman T. Singer, og 

bruker denne for å utforske ulike tema. Boka handler 

om Notoddens industrihistorie, om små og store 

byer, identitet og fremmedgjøring. Årets festival, 

Notodden – New York, skal undersøke drømmer, 

muligheter og stormannsgalskap. Arrangeres av 

Notodden bibliotek og Norsk 

industriarbeidermuseum. Søknaden gjelder for ett år. 

797 500 150 000 0 Ikke prioritert

BAKROMMET Kristine 

Helliesen

Festivalen Byrommet

Festivalen Byrommet ønsker å løfte samtalen om 

byen, distriktene og vårt kollektive liv, gjennom 

kunsten. Hva er et sentrum, og hvorfor ønsker vi å 

bevare det? Hvordan kan en by se ut, og hvem skal få 

bestemme? Kunst, politikk, akademia og folk møtes i 

Notodden sentrum våren 2022, for å undersøke disse 

spørsmålene sammen. Søknaden er for ett år. 

822 500 150 000 0 Ikke prioritert

Stine Berntsen Bøkkerfjellet festivalen Bøkkerfjellet i Larvik har fått en scene av et prosjekt 

som heter sirene. Jeg ønsker å lage en festival på den 

scenen med andre aktører i Larvik. Det søkes støtte 

for 3 år, 2022-2024.

1 150 000 1 000 000 0 Ikke prioritert

TINN KUNSTFORENING 

Margrethe Kolstad Brekke

Rjukan Kunstfestival 

Gjennom etablering av en årlig kunstfestival ønsker 

Tinn Kunstforening å øke trafikken av kunstnere og 

kunstpublikum opp gjennom Vestfjorddalen, og 

plante idèen om Rjukan By og Tinn Kommune som et 

fremtidig ressurssenter for kunstfaglig sektor.

Dette bygger på fenomenet Solspeilet, med agenda 

om synliggjøring av Rjukan by som en velegnet arena 

for kunsthistorien i utvikling. Det søkes støtte for ett 

år. 

380 000 90 000 0 Ikke prioritert



SLOTTSFJELLFESTIVALEN AS 

Toffen Gunnufsen

Slottsfjellfestivalen

Slottsfjell ble etablert for første gang i 2003. I løpet av 

få år utviklet festivalen seg til å bi en av Norges mest 

populære og viktigste festivaler med et 

publikumsbesøk på ca 60.000. Festivalen var kjent for 

å booke et innovativt kvalitetsprogram. På grunn av 

Covid og reetableringen har ikke festivalen vært 

arrangert siden 2018. Men nå er den tilbake igjen, 

fornyet og tilpasset et nytt ti år. Søknaden gjelder for 

ett år.

36 892 000 500 000 0 Ikke prioritert

YME DRIFT AS Stine-Marie 

Schmedling

Midgardsblot 2022 Midgardsblot er en utendørs, internasjonal 

metalfestival som er forankret i norrønn historie. 

Festivalen arrangeres årlig medio/ultimo august i 

Borreparken i Horten og er et samarbeid mellom Yme 

Drift og Vestfoldmuseene IKS. Midgardsblot tilbyr 

publikum et konsertprogram med det beste innen 

blant annet metal og folkemusikk og formidler 

vikingkultur og historie. Allerede innvilget kr. 200 000 

fra VTFK (vedtak 2021).

11 900 000 500 000 0 Allerede innvilget 

støtte for 2022

LARVIK GITARFESTIVAL 

Trond Aarstad

Larvik gitarfestival 

2022-2023 Larvik gitarfestival gjennomførte sin første festival i 

2009 og har hatt ti festivaler med suksess. Festivalen 

har sterk lokal og regional forankring. De to forrige 

utgavene ble stanset av pandemien. Det satses nå 

videre med ambisjoner om å utvikle festivalen til å bli 

en av de mest seriøse og bidragsskapende aktører 

innenfor sitt felt i Europa. Det søkes derfor om midler 

over to år (2022-2023). Søknadsbeløpet er for ett 

år/2022.

532 320 200 000 0 Ikke prioritert



ROCKSTREAMFESTIVAL AS 

Pål Isdahl Solberg

Rockstream Festival 

2022

RockStream ønsker å være en trivelig og spennende 

festival. Her skaper vi unike og intime opplevelser for 

publikum, frivillige og artister. Festivalen er bygget av 

ildsjeler og musikere som har et sterkt ønske om å 

formidle fantastiske band som du kanskje ikke har 

oppdaget enda. Vi brenner for alt fra folkrock til pop, 

prog og metal og har et spesielt fokus på kortreiste 

artister av høy kvalitet. 

820 000 160 000 0 Ikke prioritert

FOLKEAKADEMIET TEVEBU 

Olav Hanto

Kultur der du bur. 

Folkeakademiet TeVeBu Vi søker om midler til formidling av kunnskap og 

kultur gjennom hele 2022. Folkeakademiet TeVeBu er 

distriktsledd av Folkeakademienes Landsforbund. Vi 

hjelper og bistår lokale folkeakademi som står for 

kulturarrangement mange steder i fylket. Ofte der lite 

annet når fram. 

1 669 800 222 000 0 Ikke kvalifisert, søker 

turnestøtte.

Sum festivalstøtte 72 222 388 6 268 500 990 000

PRODUKSJONSSTØTTE
HORTEN KOMMUNE Solfrid 

Sakkariassen

"HISTORIEN OM DET 

SYKE BARN" Historien om det syke barn skal bli levende digital 

formidling med nerve og puls. Resultatet skal bli både 

en kunstnerisk og en dokumentarisk omsluttende VR-

opplevelse i DKS for ungdom fra 13-19 år. Om Edvard 

Munchs gjennombruddsverk "Det syke barn". 

1 951 180 300 000 100 000 Kvalifisert og prioritert



LERKEFUGL PRODUKSJONER 

AS Hadle Lavold Reisæter

Ibsenspelet

Lerkefugl Produksjoner vil starte arbeidet med å 

utvikle et Ibsen-spel i Skien. Vi har som mål å bygge et 

bredt forankret prosjekt som kan knytte til seg 

kompetanse og engasjement fra  de store Ibsen- og 

kultur-institusjonene lokalt, og med sterke bånd til 

regionens aktive frivillighetsmiljø. Visjonen for Ibsen-

spelet er å bli et av landets største utendørsspel 

innen jubileumsåret Ibsen 2028.  

520 000 350 000 100 000 Kvalifisert og prioritert

FORENINGEN KULTURELT 

INITIATIV Dag Nilssen

En hyllest til gleden - 

Beethovens 9. symfoni Et av musikkhistoriens viktigste verk framføres av et 

kor bestående av ca. 250 vgs-elever og orkester satt 

sammen av de profesjonelle musikerne som har sitt 

virke i regionen. Når kor og orkester i sluttsatsens 

jubelbrus forenes i tanken om Alle Menschen werden 

Brüder så løftes de menneskelige idealer til de 

høyeste sfærer! 

1 200 000 400 000 80 000 Kvalifisert og prioritert

BAREBAROKK DA Øystein 

Thomessen

BareBarokk

Vi søker om tilskudd til 3 prosjekter for 2022.       1. 

Videreføring av workshop i barokk-interpretasjon for 

unge musikere, sept. 2022.

2. Samarbeid med "Telemarksmusikere" med Tittel: 

"Bach, Telemann og litt Spelemann..." i samarbeid 

med  Ottar Kåsa.

3. Videreutvikling av samarbeidet Jarlsberg Vokal og 

BareBarokk. Etter tre vellykkete prosjekter ønsker vi 

nå utvide besetningen for neste prosjekt.

429 820 174 070 80 000 Kvalifisert og prioritert



THESBITEATERET Tiril 

Margrete Engelstad

Shakespeare i 

Thaulowhullet

Sommeren 2022 ønsker Thesbiteateret å invitere 

publikummere fra hele Vestfold og omegn til å dele 

nok en drømsk og magisk sommernatt i skogen, med 

teater, levende musikk og poesi, samt et sterkt 

kunstnerisk team bak og på scenen. Vi vil videreføre 

sommertradisjonen med Norges eldste friteater og 

samtidig la den være grobunn for nye, kunstneriske 

krefter og talenter fra regionen. 

1 999 000 99 000 80 000 Kvalifisert og prioritert

ENSEMBLE KAMMERKLANG 

Bjørn Norvall Korsan 

Hoemsnes

Ensemble 

KammerKlang Vår 2022

Ensemble KammerKlang (EKK) markerer seg som en 

betydelig konsertgiver av høy-kvalitets kunstmusikk i 

Vestfold, Telemark og omegn. Siden den spede 

begynnelse i juni 2018 har EKK gjennomført sju hele 

produksjons-uker inklusive 13 konserter og med hittil 

17 urframføringer av nasjonale og internasjonale 

verker.

400 000 120 000 70 000 Kvalifisert og prioritert

OPERAVENNFORENING 

Shereen Marta Khachik

Lystige Koner i Windsor 

- scener fra en 

geriljaopera Del 2 

Tønsberg

Operakompaniet Skeive Stemmer presenterer De 

Lystige Koner i Windsor, med musikk av Otto Nicolai 

basert på en Shakespeare-komedie, skrevet i 1600-

tallet. Sentralt står konflikten mellom kjønnene. 

Gjennom grep som utradisjonell casting, og ved å snu 

operahierarkiet på hodet, får sangerne dele sin 

kreativitet og kunnskap. Regissør Lars Harald 

Maagerø skaper en ny produksjon i samarbeid med 

sangerne.

587 000 100 000 70 000 Kvalifisert og prioritert



Runa Skramstad Jarlsberg Vokal 

konsertproduksjoner 

2022

Jarlsberg Vokal: Tre produksjoner, seks konserter i 

Vestfold og Telemark samt Østfold i 2022. Konsert- 

produksjonenes arbeidstitler er:  Canciones 

espagnolas, Brahms kjærlighetslieder og Jesu meine 

freude. Konsertene holdes i samarbeid med ulike 

arrangører, musikere og ensembler i Vestfold og 

Telemark.

320 000 118 000 60 000 Kvalifisert og prioritert

PREUS MUSEUM Hilde 

Herming

Performing for the 

Camera with Marie & 

Bolette (Opptre foran 

kamera med Marie og 

Bolette)

Preus museum/Skeivt Kulturår 2022. Tittel på 

hovedprosjekt: Over regnbuen.  Primærmålgruppe: 

unge 16-25 år. Performing for the camera with Marie 

og Bolette er et samarbeid mellom kunstner Paulina 

Tamara og Horten VGS/medieproduksjon. I mars -22 

skal elever og Paulina bruke Marie Høeg og Bolette 

Berg som inspirasjon til studier om kjønnsroller og 

identitet med foto som verktøy.

86 130 60 000 50 000 Kvalifisert og prioritert

ALT GÅR BRA Agnes 

Nedregård

Den norske idealstaten 

i Skien

Søker om produksjonsstøtte til å utvikle nye arbeider 

i dialog med Ibsens kjerneidéer, for en utstilling i 

Skien Kunstforening og et samarbeid med Ibsen 

formidlingssenter under Ibsenuka 2022. 

Kunstnergruppen Alt Går Bra besøker Skien med 

prosjektet Den norske idealstaten som turnerer et 

utvalg kunstforeninger rundt i landet, før prosjektets 

finale for åpningen av Nasjonalmuseet i Oslo i 2022.

261 500 60 000 40 000 Kvalifisert og prioritert

Monica C Karolina Suleika 

Westling

Samuel+Ludvig=sant!

Vi fikk forespørsel om å lage en forestilling som lar 

publikum bli kjent med lokale folketoner fra vår 

region - Vestfold. Bestiller er DKS Færder ved Vigdis 

Trømborg. Vi har nylig gitt ut et album som viser 

bredden i Vestfolds vokale folkemusikk og 

forespørselen kom som en følge av dette. 

60 000 20 000 20 000 Kvalifisert og prioritert



ALVISK AS Tone Krohn Skjebnetraader - Sagnet 

om Hagbart og Signe Forestillingen 'Skjebnetraader' formidler

fylkets vikingkultur i en multimedia-produksjon. 

Målet er å produsere den for ungdom. Tre aktører på 

scenen tar elevene med i en sterk kjærlighetshistorie, 

en bitter ættestrid og norrøn mystikk med heftig 

musikk og levende bilder. Målgruppe: DKS 6.-7.-

klasse, ungdomsskole, VGS og videreutvikle 

samarbeidet med Vestfoldmuseene. 

156 600 150 000 0 Ikke prioritert. Mottar 

tilskudd fra DKS.

Marie Ursin Erichsen Born Slippy Born Slippy er et tverrfaglig forestillings-prosjekt med 

arbeidsperiode som strekker seg over ett år, før 

ender i en overdimensjonert og altoppslukende 

installasjons-forestilling på Spriten Kunsthall. Born 

Slippy vil bygge en verden som er for stor for seg selv; 

hvor erotikk, lyst, avsky og fremmedgjøring får stå 

fritt til å sameksistere i en symbiose av horror og 

komikk.

1 182 600 80 000 0 Ikke prioritert

SELJORD FOLKEMUSIKKLAG 

Anne Svånaug Blengsdalen

Draum En musikk-dramatisk forestilling basert på 

diktsyklusen Draum av Sigurd Nes (1846–1915), om 

de tre gygrene Ljose-Signe, Glima og Tårån i Tråppin, 

som holdt til i fjella rundt Flatdal, og de tre 

komposisjonene for hardingfele av Torkjell Haugerud 

(1876–1954), inspirert av diktet. 

100 000 50 000 0 Ikke prioritert

SAGLIOCCO ENSEMBLE AS 

Torstein Seim

BIBLIOTEK-KARENS 

FANTASTISKE BIBLIOTEK Karens bibliotek skal bli en oppsøkende 

soloforestilling for barnehagebarn i alderen 3 - 7 år. 

Forestillingen ønsker å vekke små barns interesse for 

bøker og pirre deres nysgjerrighet for litteratur 

gjennom lek. Karen omreisende bibliotek skal være 

med å speile gjenkjennbare sider av barnas hverdag; 

Karen elsker bøkene sine, og forhåpentligvis smitter 

hun barna med lidenskapen sin. 

905 000 150 000 0 Ikke prioritert



Stine Berntsen Bøkkerfjellet En heia på Bøkkerfjellet 1 000 000 1 000 000 0 Ikke prioritert

Gunnar Soelberg Haslund Haslund i møte med 

Kittelsen Har i en årrekke laget stemningsbilder med norsk 

natur som bakteppe. Vil med dette prosjektet la meg 

inspirere av Kittelsen sitt univers for så å lage et nye 

verk med et glimt av fortiden. Med min klassiske 

figurative opplæring gjennom flere år som elev av 

Odd Nerdrum og 25 år som tatovør vil illustrasjonene 

til Kittelsen være et spennende tilskudd i en kreative 

prosess. 

50 000 350 000 0 Ikke prioritert

Jon Even Schärer Rytmer overalt! Mitt prosjekt heter "Rytmer!" og er en 

konsert/forestilling rettet mot barnehage og skole, 

men kan også moderes til voksne. Jeg er utdannet 

barnehagelærer samt profesjonell musiker og 

trommeslager, bl.a. i bandet Gåte, og har et 

brennende ønske om å få barn og voksne oppleve 

ektefølte og energiske rytmer, ved hjelp av nåtidens 

teknologi med sampling, samt akustiske 

perksujonsinstrumenter. 

35 000 35 000 0 Ikke prioritert

Tine Chris Victoria Mathisen Større enn du tror

En samling av oppskalerte insekter og flora som er en 

viktig del av miljøet, både lokalt og globalt. Detaljerte, 

anatomisk korrekte småkryp i noen størrelser større 

enn vi ser dem i hverdagen, som fremhever den store 

rollen de egentlig spiller, uten at vi nødvendigvis 

legger merke til det. Navn, beskrivelser og individenes 

rolle (i verden) skal være med. Mellom 12 og 20 

modeller.

13 074 13 074 0 Ikke prioritert



Charlotte Øster Vis meg din skog

Vi starter i klasserommet der jeg forteller en historie 

og legger premissene for dagen. Så viser barna vei til 

der de har uteskole. Skogen er kulissene, 

dramaturgien ligger i historiene. Etter hver historie 

kommer en aktivitet som springer ut ifra og er en 

fortsettelse av historiens tematikk. Dette gir barna 

andre opplevelser enn de vanligvis har i skogen. 

Historiene handler om mennesket og natur.

59 636 49 334 0 Ikke prioritert

TORÅSSPELET 

MUSIKKTEATER Hedda 

Caroline Wigeland Håkegård

Toråsspelet in Consert

Prosjektet er å utvikle en konsertversjon av 

utendørsmusikalen Toråsspelet slik at den kan spilles 

live med Kongelige Norske Marines musikkorps på 

andre scener/i konserthus, og gjennom dette nå ut til 

enda flere. Det ønskes å formidle og levendegjøre 

nær, viktig og dramatisk historie fra 2.verdenskrig 

gjennom fantastisk musikk, sang, bilder og sceniske 

virkemidler. 

1 017 000 312 000 0 Ikke prioritert

MUSIKKFORENINGEN SUONI 

Atle Taalesen

Skien Musikal

Musikal som bygger på historien rundt klostret på 

Klosterøya. Fokus på mesteparten av historien rundt 

denne tiden. Klosterøya har alltid vært en spennende 

del av Skien, der det ligger mange hendelser fra langt 

tilbake. Og kanskje er det nettopp disse 

begivenhetene som har vært med på å bygge opp, 

synliggjøre og skape Skien og samfunnet slik vi 

kjenner det i dag, langt utenfor Skiens grenser.

950 000 300 000 0 Ikke prioritert



Erling Pedersen LISA OG 

HAVØRNUNGEN

Produksjon av en forestilling basert på barneboka 

LISA OG HAVØRNUNGEN av Erling Pedersen, i 

samarbeid med kunstformidler og kunst- og 

håndverkslærer Mina Marie Myhre. Forestillingen vil 

være på 60 – 90 min., der  AV kombineres med 

opplesning, formingsoppgave og samtale. Det vil bli 

lagt vekt på innlevelse, kunnskapsformidling og 

naturvern. Deltakerne får også mulighet til å uttrykke 

seg visuelt. 

75 000 75 000 0 Ikke prioritert

Lena Søeborg Vi tror vi vet - og vi tror 

vi husker Jeg vil utvikle en DKS produksjon for visuell kunst, 

med utgangspunkt i eget kunstnerisk virke. Den skal 

inneholde en visning  av egen kunst,  samt en 

workshop. Med dette prosjekt ønsker jeg at stille 

spørsmål til gitte sannheter. Og gi plass for et nytt 

blikk at møte omverden på. I dette tilfelle ved at se 

nærmere på velkjente objekter med en kraftig lupe. 

100 000 60 000 0 Ikke prioritert

Bjørn Norvall Korsan 

Hoemsnes

Jimmy Giuffre 

Memorial Trio

Jimmy Giuffre Memorial Trio er en gruppe musikere 

som ønsker å minne og hylle den legendariske 

musikeren Jimmy Giuffre og hans samtidige musikere. 

Vi har kommet igang med innspillinger av et utdrag av 

hans produksjon. Vi planlegger en turne i vårsesongen 

2022 

50 000 40 000 0 Ikke prioritert

HUNSKAARS LAUVETUNET 

Elisabeth Hunskaar

Mitt Livs Vise

Lauvetunet arbeider for tilbud til seniorer i Vestfold. 

Vi ønsker å gjenoppføre forestillingen Mitt Livs Vise 

for publikum i denne målgruppen. Forestillingen skal 

være enkel å flytte og mulig å spilles både i store og 

små rom.

343 000 120 000 0 Ikke prioritert



Janne Hoem YAMA 

YAMA er en nonverbal forestilling av Janne Hoem, 

som bygges rundt den japanske, sagnomsuste 

fjellskapningen Yamabiko, som betyr ekko. 

Skapningen er ofte hørt, men sjeldent sett og spilles 

av vår 10-årige utøver fra Nøtterøy, som beveger seg i 

samspill med to japanske butoh-dansere. 

Forestillingen har ikke en lineær historiefortelling, 

men er satt sammen av fragmentariske minner og 

drømmesyn. 

214 800 92 300 0 Ikke prioritert

Christopher Paul Johnson Awakenings Awakenings: is a concept which filters in to all aspects 

of Orkester20:20s first full-scale production. 

Awakening:

-for new audiences to the musical possibilities of a 

modern multifaceted orchestra 

-to the possibilities of creating a multi-sensory 

concert experience; integrating lighting, sound and 

music 

-to the collaborative possibilities for musicians/ 

sound/ lighting artists

658 422 238 422 0 Ikke prioritert

Dennis Kimani Together As One

Våren og høsten 2022 kommer African Sunz til 

skolene i Vestfold og Telemark med "Together As 

One".  Med utgangspunkt i temaer om tradisjon, 

identitet og samhandling ønsker Kimani og Balita å 

komme i dialog med elevene gjennom call & 

response, sang og rytmer. Programmet byr på et 

positivt budskap til et ungt og kresent publikum.

86 289 86 289 0 Ikke prioritert



Roger Arve Vigulf Konsertserie med Vigulf 

og musikervenner Roger Arve Vigulf planlegger 6 konserter i perioden 

januar-mars 2022. Innholdet vil være Vigulf og 

strykekvartett og Vigulf og pianist. Roger Arve Vigulf 

har vært profesjonell musiker siden 1988. 

Medvirkende musikere: Roger Arve Vigulf-klarinett, 

Birgitte Stærnes-fiolin, Ricardo Odriozola-fiolin, 

Catherine Bullock-bratsj, Emery Cardas-cello, Rune 

Boutroue Bekkhus-klaver.

103 346 70 000 0 Ikke prioritert

Lars Harald Maagerø Bellmans verden - 

forprosjekt Carl Michael Bellman er på mange måter 

opphavsmannen for den svenske visetradisjonen. 

Denne forestillingen kombinerer Bellmans sanger 

med historier fra hans liv og hans univers. Det hele 

presenteres i en avslappet stemning som inviterer 

publikum inn i musikken og tilgjengeliggjør Bellmans 

viser for vår tid. Denne søknaden dreier seg 

hovedsakelig om prosjektsutviklingsfasen.

50 000 35 000 0 Ikke prioritert

Morten Tefre Tegneserien Nettrollet

Nettrollet er en ny tegneserie fra i år. Den er allerede 

publisert i fire nummer av bladet Radio Gaga, utgitt 

av bladforlaget Egmont. Foreløpig har jeg denne 

sommeren og til nå forfattet og tegnet over 60 

seriestriper, og ønsker å viderutvikle og øke 

produksjonen. Jeg ønsker at serien skal gå over flere 

år og etterhvert kulminere i bokutgivelse og bredere 

publisering.

16 500 16 500 0 Ikke prioritert



KATTAS FIGURTEATER 

ASAnne Margrethe Helgesen

Haugtussa-dikt med 

musikk og figurer 

Kattas Figurteater vil produsere en musikkforestilling 

med figurspiller, skuespiller, sanger og buktaler 

Cecilie Schilling i hovedrollen. Forestillingen skal 

baseres på Arne Garborgs Haugtussa-dikt, og Edvard 

Griegs musikk til disse. Pianist Trond Akerø-Kleven 

skal akkompagnere. Jon Mihle skal være scenograf og 

dukkemaker, og Anne Helgesen har regien.

300 000 100 000 0 Ikke prioritert

Anders Buaas The Witches of 

Finnmark

Trilogien "The Witches of Finnmark" har høstet gode 

kritikker i hele verden. Instrumentalmusikk inspirert 

av en mørk tid i norsk historie på 15-1600-tallet, om 

hekseprosessene i nord og i resten av landet. Planene 

om fremføringen av trilogien ble skrinlagt i 2020, 

grunnet korona-situasjonen. Nå planlegges en stor 

fremføring med kjente internasjonale musikere, 

historiker, dans og live kunstmaling.

437 000 137 000 0 Ikke prioritert

Verena Scholz ReWerk

ReWerk er et temporært, stedsspesifisk ute- 

kunstevent i regi av 3 profesjonelle billedkunstnere 

ved Langevannet i Ramnes, et populært 

friluftsområde. En gratis publikumsinvolverende 

kunstopplevelse, med installasjon, performance og 

videoprojeksjon på vann, åpent for kunstinteresserte 

og friluftsfolk, og både barn og voksne.

186 000 96 000 0 Ikke prioritert



TOWER FILM Carl Fredrik 

Normann

Sirkelen - En arena for 

dialog

I en sirkel av 16 fotografier med tekst kan elever i alle 

aldre møtes for dialog og debatt, enten på 

gressunderlag eller i gymsal. Illustrasjonene skaper en 

ramme hvor menneskerettigheter, fellesskap og 

bærekraftig utvikling står sentralt. Sirkelen er en 

metode for utvikling og utveksling av individuelle og 

sosiale verdier, et instrument for livsmestring og 

samhandling.

425 000 385 000 0 Ikke prioritert

Marius Noss Gundersen Med blikket mot Brasil 

En musikalsk og visuell reise fra Norge til Brasil med 

regnskogen som bakteppe.

En annerledes reiseskildring som starter i Norge og 

ender i Brasil. På veien vil vi innom norske fjell og 

fjorder, kultur og miljø. Fly høyt med hangglider over 

Brasil, vandre gatelangs i mange av Rios fargerike 

bydeler, og ta oss tid til å se på problematikken rundt 

avskogingen av Amazonas.  

166 247 50 000 0 Ikke prioritert

Ingrid Grøstad Johnson Vil du meg lyde

Mellomalderballadar for barn og unge av i dag! 

Prosjektet vil formidle noko av desse episke, 

spennande visene. Innhaldet kan vere vanskeleg å 

forstå, difor vil songaren få fylgje av ein forteljar, som 

kan fylle ut og forklare handlinga, og ein musikar, som 

vil understreke dette musikalsk. Tilhøyrarane skal få 

bli med inn i sogeverda, gjennom ei rekonstruksjon av 

ei dør fra mellomalderen.

54 965 50 000 0 Ikke prioritert



A MÆLAND Astrid Mæland WORKSPACE

Med utgangspunkt i de utallige stereotypiske 

fremstillingene av kvinneskikkelsen i litteraturen vil 

jeg lage en solo som bruker humor, koreografi, et 

samtaleformat og improvisasjon for å ta med meg 

publikum inn i et uferdig rom der vi kan dele tanker 

og erfaringer. Scenen blir mitt arbeidsrom, en egen 

verden. WORKSPACE vil ha premiere under 

Vinterscenen i Porsgrunn februar 2022.

195 000 20 000 0 Ikke prioritert

Merete Klingen Bjørneskinnsmonologen

e En performance basert på egne tekster i dialog med 

film, musikk og et fysisk rituelt scenisk uttrykk om 

menneskets paradoksale forhold til naturen. Første 

del av et flerårig prosjekt "Å stå på bjørneskinnet" 

omsøkes her. Bjørnen er nedkjempet, kraften er 

temmet, men skinnet representerer også totemdyret 

som kan føre kraften videre. 

170 000 60 000 0 Ikke prioritert

Kari Elisabeth Haug DEN GUDDOMMELIGE 

KOMEDIE I SANDE

Vi er fire kunstnere i hvert vårt fagfelt som har inngått 

et unikt og spennende samarbeide. Vi ønsker å vise 

hvordan en av verdenshistoriens mest kjente tekster, 

Dantes Divina Commedia, har aktualitet for oss idag. 

Vi vil bruke, musikk, bildekunst, oversettelser fra 

komedien, fortellerkunst og egen livserfaring, løfte 

det inn i et sakralt rom og skape en unik opplevelse 

for publikum.

330 000 345 000 0 Ikke prioritert



SKAGERAK FILM AS Geir 

Bergersen

Hybridteater OKSEBLOD Vi vil utvikle et HYBRIDTEATER som kombinerer en 

scenisk monolog, med en filmatisk fortelling som et 

delelement i fortellingen.  Okseblod er om en familie 

som har slitt, levd, grått, sett sola stå opp og regnet 

sildre over åker og eng i generasjoner. Det er en 

historie om sårbarhet og tradisjon. Om folk og 

buskap, og om å overleve side ved side med det som 

setter mat på bordet. 

290 000 240 000 0 Ikke prioritert

THESBITEATERET Tiril 

Margrete Engelstad

Sommerfest22 Sommeren 2021 arrangerte vi Thesbiteaterets 

Sommerfest i Thaulowhullet. Vi i Thesbiteateret ville 

vise lokalprodusert kultur på sitt beste. Vi skapte en 

Sommerfest der vi inviterte ulike aktører til en unik 

utendørs sommerscene. 

Vi arrangerte også en sommerfest for barn på dagtid, 

med konsert, workshops og teaterforestillinger. 

Thesbiteateret ønsker derfor å kunne tilby dette igjen 

i 2022.

300 000 70 000 0 Ikke prioritert

THESBITEATERET Tiril 

Margrete Engelstad

3 x SHEPARD

Thesbiteateret var de første i Norge som spilte Sam 

Shepard, da vi i 1978 oppførte to av enakterne hans. 

Vi vil gjenopptar to enaktere og en monolog av Sam 

Shepard i forbindelse med jubileumsåret: Røde Kors, 

Action og Morderskalle. Frank Lie vil ha regien på alle 

forestillingene.

167 000 30 000 0 Ikke prioritert

Beate Munck Morkels alfabet Utvikling av interaktiv musikk til forestillingen 

Morkels alfabet basert på barnebok av Stian Hole

177 000 40 000 0 Ikke prioritert



Bjørn Norvall Korsan 

Hoemsnes

Jimmy Giuffre 

Memorial Trio I Oktober 2021 ble det i Vestfold startet opp en trio 

med navnet Jimmy Giuffre Memorial TRIO bestående 

av Roger Arve Vigulf-klarinett, Per Christian Arnesen-

bass og Bjørn Norvall Hoemsnes-piano. Vigulf startet 

med å skrive ned fra Spotify låtene Devided Man og 

The Five Ways. I tillegg har trioen egne låter 

komponert for dette prosjektet.

68 764 48 764 0 Ikke prioritert

BARFOD PRODUKSJONER 

Hanna Barfod

Scheens kiste

En historisk dramaserie fra den internasjonale 

handelsbyen Skien i siste del av 1800-tallet. En ung 

kvinne av taterslekt kjemper for friheten til å være 

seg selv i en verden der gamle penger møter nye 

ideer. Serien tematiserer den gryende kampen for 

likestilling og et velferdssamfunn i støpeskjeen. 

800 000 100 000 0 Ikke prioritert

ANJA CHRISTINE BOMAN og 

Pål Isdahl Solberg

THE MYTHICAL BEAST

This project is a three-year collaboration between 

Norwegian and Lithuanian artists. Through study 

visits and workshops we will gain knowledge of and 

be inspired by each other's pre-Christian heritage, 

especially the part of the cultural heritage that has 

survived into Christian times in the form of myths and 

popular belief, ending up in a performance during 

Kaunas 2022 (European Culture Capital)

880 000 150 000 0 Ikke prioritert



Nikolai Aurebekk Handeland Den Molekyære 

Balletten Den Molekyære Balletten er et multidisiplinært 

kunstprosjekt som utforsker dans og performance i 

grenseområdene mellom det fysiske og virtuelle - 

med et sterkt element av publikumsdeltakelse. Vi 

søker med dette å gjennomføre en serie 

stedsspesifikke forestillinger rundt i Vestfold 

sommeren og høsten 2022, på invitasjon fra Haugar 

Kunstmuseum og Aparte Festival for Experimental 

Arts

843 000 250 000 0 Ikke prioritert

Hæge Manheim En underjordisk reise

Barneforestilling som en underjordisk reise gjennom 

Vestfold og Telemark ved bruk av sagn og myter, stev 

og viser i folkekulturen. Etter en periode med 

research har vi nå et arbeidsmanuskript som vi er i 

ferd med å videreutvikle sammen med regissør til 

praktisk produksjon i 2022. Vi har også meldt 

prosjektet inn til DKS. 

300 000 60 000 0 Ikke prioritert

SKIENS KUNSTFORENING 

Rikke Sanni Nikolaisen

Telemarksutstillingen 

2022

Telemarksutstillingen 2022 vil være den 53. i rekken 

og er en av landets eldste regionsutstillinger hvor alle 

kan søke - som amatør eller profesjonell. Den 

juryeres av en fagjury som består av tre profesjonelle 

kunstnere, uten tilknytning til Telemark. Hvert år 

deles August Cappelens reisestipend, debutantprisen 

og i løpet av utstillingsperioden kåres også en 

publikumspris. 

27 000 50 000 0 Ikke prioritert



Iver Kjetil Bjurgren Prosjekt 1:  En lærers 

bekjennelser

"En lærers bekjennelser" er teater. En monolog der 

en lærer snakker direkte til publikum om sine kvaler 

om hva han skal si til elevene sine under Korona. 

Hvilket håp kan han gi dem, uten å gå på akkord med 

det han tror på selv? Monologen utfordrer 

sofagenerasjonen, og vårt flammende engasjement 

på facebook i sterk kontrast med manglende 

handlekraft. Utdannet skuespiller, jobbet og som 

lærer       

130 000 100 000 0 Ikke prioritert

Horten Kunstforening Utvidelse av 

Kunstskolen Foreningen driver Kunstskole for skoleelever. Når det 

er utstillinger i Kihlegalleriet, inviteres byens skoler 

for å komme og se på den utstilte kunsten. Ønsker å 

utvikle prosjektet til også å gjelde barnehagebarn og 

eldre i institusjon. Det søkes støtte til innkjøp av 

diverse utstyr, staffeli, gulvbelegg osv. 

30 000 30 000 0 Ikke prioritert

Maia Viken Destillat Vi vil gjøre en kunstnerisk undersøkelse av Spriten 

kunsthall på Klosterøya i Skien. I løpet av en to-

ukersperiode vil vi utvikle en konsertinstallasjon i 

byggets tårn i samarbeid med en lysdesigner. Sentralt 

i prosessen står publikumserfaringen, lyden og 

klangen av de ulike rommene i tårnet og 

lokalhistorien knyttet til bygget og området fra 1100-

tallet fram til idag.

400 000 46 000 0 Ikke prioritert

Sum produksjonsstøtte 21 657 873 7 581 753 750 000
Totalsum 127 120 521 24 256 672 2 950 000


