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Deler ut 25 millioner
C Kulturrådet gir store penger til scenekunst
Store beløp ble i går delt ut
av Norsk kulturråd til frie
scenekunstnere. Morten
Traavik fikk 2,5 millioner.
Alan L. Øyen og Winter
Guests fikk 5,4 millioner.

Tromsø World Music
Festival og Kinesisk Kulturfestival i Oslo er blant
festivalene som neste år
får støtte fra Kulturrådet.
ROLV CHRISTIAN TOPDAHL
Det er særlig festivaler innen
tradisjons- og verdensmusikkfeltet som i 2010 vil nyte godt
av støtte fra Kulturrådet.
Tromsø World Music Festival,
No Siesta Fiesta i Tromsø, Balkanfest i Evanger, Márkomeannu i Evenes og Kinesisk Kulturfestival i Oslo, kan alle glede
seg over å motta en bit av Kulturrådets festivalpott på 31,5
millioner kroner.
– Den gledelige utviklingen
og etableringen av verdensmusikkfestivaler speiler i stadig
større grad det samfunnet som
Norge er blitt, og at det stadig
er flere profesjonelle festivalarrangører som viser vilje og
engasjement for å få frem bredden av flerkulturelle uttrykk,
sier Arnfinn Bjerkestrand, leder for festivalutvalget, i en
pressemelding fra Kulturrådet.
Totalt 20 nye festivaler får tilskudd fra festivalstøtteordningen i 2010. De siste fem årene
har økningen i antallet tildelinger vært på drøye 60 prosent.
Kulturrådet mottok i år 172
søknader til musikkfestivaler.

KAJA KORSVOLD
Totalt bevilget i går
Norsk kulturråd 25,35
millioner til fri scenekunst. Bergensbaserte
Alan Lucien Øyen og
kompaniet
Winter
Guests fikk aller mest,
Lucien og
nemlig 5,38 millioner. Alan
Winter Guests
Det er den største en- fikk mest.
keltsummen som er
gitt til frie scenekunstnere. Morten
Traavik, kjent for sine Miss Landmineprosjekter, fikk også en stor sum på 2,5
millioner.

Fire prosjekter. Koreograf og scenekunstner Alan L. Øyen har tidligere
vært tilknyttet Carte Blanche. Nå har
han fått penger over tre år til fire prosjekter i sitt kompani Winter Guests
som ble etablert i 2006.
– Tematisk representerer prosjektene stor spennvidde i Øyens interesser;
fra å undersøke bevegelse og abstraksjon til å berøre tema som barn og seksualitet, og kritikk og selvforakt i samfunnet, skriver Kulturrådet i en pressemelding.
– Fantastisk. Bergenseren, som for
tiden er på Island for å koreografere
ballett, er naturlig nok glad.
– Det er fantastisk at det turde å satse på meg. Jeg søkte innen både dans
og teater og med prosjekter som ligger
i grenseland, sier 31-åringen. Han er
utdannet danser på Kunsthøgskolen i
Oslo og har solid bakgrunn i teater.
– Jeg vokste opp på Den Nationale
Scene i Bergen. Min far var påkleder
der i 35 år, forteller Øyen.
Prosjekt med barn. Morten Traavik
fikk også penger denne gangen. For et
år siden gikk Kulturrådet imot sitt eget
scenekunstutvalg og avslo søknaden
til Traaviks Miss Landmine 2009. Denne gangen fikk scenekunstneren, også
fra Bergen, 2,5 millioner av de 3,7 han
hadde søkt om. Kulturrådet bevilget
penger til tre av Traaviks prosjekter.
– Disse pengene er svært viktige for
meg. Jeg opplever dette som anerkjennelse for at scenekunstbegrepet er i utvikling, at det er mye mer enn det som
skjer i en teatersal, sier Traavik. Han
fikk støtte til prosjektet Barneregjesringen, et realitykonsept som skal fil-

Støtter
worldmusikken

Morten Traaviks prosjekt Pimp My Aid Worker skal ta for seg norske bistandsorganisasjoner
FOTO: MORTEN TRAAVIK
og hvordan de jobber i utlandet. Foran på bildet kunstneren selv.

mes. Tyve barn skal tilbringe en måneds tid på en øy i Oslofjorden der de
styrer øya som et minisamfunn. Traaviks andre prosjekt er Discogracy, om
idoldyrking i den vestlige verden og
Nord-Korea. Det tredje var Pimp my
Aid worker, om norske bistandsprosjekter. Traavik fikk ikke støtte til sitt
tredje Miss Landmine-prosjekt, i Columbia.
– Jeg forsøker å finne andre finansieringsformer for dette prosjektet, sier
kaja.korsvold@aftenposten.no
Traavik.

Vil forske på kunst og makt
C Kulturrådet har vedtatt
å sette i gang et forskningsprosjekt om kunst
og makt. Makt i norsk
kunst- og kulturliv har aldri før vært gjenstand for et
eget forskningsprosjekt.
Maktutredningene som
har vært gjennomført har
gitt svært begrenset kunnskap om makt i kulturlivet,

ifølge Kulturrådet. Det er
derfor satt av 2,67 millioner til slik forskning over
en treårsperiode.
– Prosjektet blir lyst ut
og forskere kan søke om
disse midlene opplyser informasjonssjef Janne
Stang Dahl i Norsk kulturråd.

All Ears. Andre festivaler
som for første gang mottar
støtte, er VinjeRock på Eidsbugarden i Jotunheimen, Nidaros Bluesfestival i Trondheim og
All Ears i Oslo, for å nevne
noen.
Festivalene som får størst økning i støtte neste år, er Canal
Street i Arendal (fra 350 000 til
500 000 kroner), Numusic Festival i Stavanger (fra 700 000
til 800 000 kroner) og Jørn Hilme Stemnet på Fagernes (fra
700 000 til 800 000 kroner).
Kulturrådet har videre gitt
tilsagn for 2011 til noen festivaler som arrangeres så tidlig
på året at de har et kort tidsrom mellom Kulturrådets offentliggjøring av tilskudd- og
festivalavviklingen. Dette gjelder Nordland Musikkfestuke,
som får 2 millioner kroner, Oslo Jazzfestival, som får 1,1 millioner og Oslo Internasjonale
Kirkemusikkfestival, som får
drøye 1 million kroner i støtte.
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