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Festivalnettverket i Oppland, oktober 2019



Organisasjonen
 Ny organisasjon fra 2019: Norsk ressurssenter for klassisk musikk

 Skal arrangere:
- Valdres sommersymfoni – festivalen
- Valdres sommersymfoni – kursene
- nasjonale og internasjonale prosjekter

 Mona Kleven – daglig leder, 100%
Helene Hellan Sinding-Larsen – konsulent, 100%
Ina Voigt - kommunikasjonsansvarlig 50%
Anne Camilla Furre Thommesen – kursleder, 50%
Daniel Lyngstad – produksjon/konsertansvarlig, 25%
Guro Kleven Hagen – kunstnerisk leder for festivalen, engasjement, ca 30%
Marianna Shirinyan – kunstnerisk råd for festivalen, engasjement, ca 15%
Alf Richard Kraggerud – kunstnerisk og pedagogisk leder for kursene, engasjement, ca 30%

 5 fagansvarlige; stryk, blås, piano, slagverk og akkompagnement i engasjement etter behov

 Hovedkontor på Fagernes, men også på Sentralen i Oslo



Kursene
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 Nord-Europas største kurs for unge talenter innen den klassiske musikktradisjon
 Rundt 300 barn/ungdommer/studenter kommer til Valdres hver sommer. I alderen 6 - 28 år
 Valdres er møteplassen! Her samles de aller beste og ivrigste
 Lange ventelister
 Deltakere fra alle landets fylker
 Deltakere fra hele verden
 Individuelle kursplaner for samtlige deltakere
 Elev- og studentkonserter, 3 konserter hver dag
 Norsk barne- og ungdomssymfoniorkester 
 Nasjonalt pianokurs – det eneste i Norge?
 Mesterklassekurs for fremtidens solister
 70 lærere og utøvere + leirpersonell



Festivalen
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 Klassisk kammermusikkfestival med topp internasjonale artister. Vi henter de aller beste!
 Festivalen bygges rundt et tema. For 25-årsjubileet i 2019 var teamet «Vennskap» 
 I 2019: 30 offentlige festivalkonserter/arrangement fordelt på 10 dager
 Holder konserter rundt om i hele Valdres; i kirker, kulturhus, museer, gallerier, skoler, 

hjemme-hos-konsert, på utendørsscener etc. 
 Fra store utendørskonserter med symfoniorkester til små intime møter i gallerier etc.
 Konserter ifm. Den kulturelle spasérstokken og Den kulturelle skolesekken
 Fremtidens musikere får en scene og får spille sammen med de etablerte musikerne
 Ny publikumsrekord hvert år, i overkant av 8500 i 2019
 Ønske om å vise fram Valdres til de tilreisende
 Stølsvandringer, kunstvandring, festivalkunstner, gourmetkonsert m.m.



Instrumenter i fokus
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 Nasjonalt prosjekt med mål om å bedre rekrutteringen til instrumentene obo, fagott, 
harpe, kontrabass og kirkeorgel.

 Kom i gang i 2016 i regi av Valdres sommersymfoni og De unges orkesterforbund
 3-årig avtale med Sparebankstiftelsen Dextra Musica på kr. 5.400.000,-
 Kartlegging av feltet nasjonalt. Hvor mange spiller, hvor mange lærere, instrumenter etc.
 Midler til utdeling til lokale tiltak over hele landet (900.000,- årlig)
 Arrangere nasjonale konferanser for feltet
 Opprettet nasjonale fagnettverk innen hver instrumentgruppe
 Nasjonalt informasjonsarbeid



Andre prosjekter
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 Papillon-prosjektet

 Valdres sommerballett

 Nasjonalt dirigentkurs

 Nasjonal klaversamling



Økonomi
 Totalt budsjett rundt 9.500.000,-

 Kulturdepartementet 

Sparebankstiftelsen DNB

Oppland fylkeskommune

Nord - Aurdal kommune

Deltakeravgifter

Billettinntekter

Andre private aktører 

 3-årige avtaler med Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge og 

Oppland fylkeskommune



Ringvirkninger
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 Fullt på så godt som alle overnattingssteder på Fagernes og omegn i 10 dager

 Økt omsetting under festival- og kursperioden (Fagernes  kjøpesenter meldte om 15 % økning i 2017)

 Tiltrekker oss et fagmiljø som kan bety nye arbeidsplasser i framtida 

 Etterstreber å kun bruke lokale leverandører

 Valdres har blitt et varemerke som betyr kvalitet i det klassiske musikk-Norge

 Mange kjøper hytte i Valdres etter flere somre her

 Pakketurer sammen med overnattingsbedrifter rundt om i Valdres



Et lite tilbakeblikk

https://www.sommersymfoni.no

https://www.sommersymfoni.no/


Takk for meg!
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