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Kort oppsummering
Musikkfest Trondheim 2013 ble unnagjort på en strålende sommerdag lørdag 1. juni. Utøverantallet
(fremføringer) endte på 104, mot 68 i fjor. På forhånd var værvarselet like varierende og ustabilt som det pleier å
være på forsommeren i Trøndelag. De verste varslene advarte
om et skikkelig grufullt regnvær på ettermiddagen. Men da
dagen endelig kom ble en vakker solskinnsdag kun avbrutt et
lite kvarter av noen få regndråper. Noe bedre kan man knapt
be om når man arrangerer noe utendørs i Trondheim! Arrangørene koste seg like mye som det publikum gjorde, for å si det
sånn.
Påmeldingsantallet var noe lavere i år i forhold til i 2012, men
det skyldes nok at påmeldingen krevde mer innsats i år og vi
tror en del useriøse påmeldinger ble unngått på dette viset. Barneprogrammet var i år utvidet til også å gjelde i
Ilaparken, mens enda flere småscener og happeninger kom med i programmet i forhold til i 2012.
Musikkfest fikk i år en helt ny grafisk profil for første gang på mange år, og det til mange positive tilbakemeldinger. Det var strengt tatt på tide med en oppfriskning og resultatet var en profil som både var leken og iøynefallende, med farger i grønt og grått. Litt som en vanlig dag i Trøndelag! Som nye samarbeidspartnere på selve
dagen fikk vi med oss Framtiden i Våre Hender og Landsangerstevnet.
Vi ser allerede fram til neste års Musikkfest Trondheim, som går av stabelen lørdag 7. juni.
Takk for i år, både til aktører, publikum, samarbeidspartnere og alle gode medhjelpere!
Med vennlig hilsen Trondheim kulturnettverk og styringsgruppa for Musikkfest:
Hilde Overøye Handegard, prosjektansvarlig og daglig leder Trondheim kulturnettverk
Arne Slomann Johannessen, Arenaleder- og programkoordinator
Frode Jørum, Informasjonsansvarlig
Simon Lie, teknisk ansvarlig
Vi vil også takke og hilse fra
Marius Bang Schanche Pettersen, mangeårig koordinator og allvitende konsulent for Musikkfest 2013
Gita Aspen, barne- og ungdomskoordinator og inspirator til stor aktivitet i bydelene.
Frode Jørum 1.9.13 13:37
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Programmet
LAMOPARKEN

TORVET

12.00: SKA-frika (avlyst)

12.00: Juba Talenter

12.30: Damm Quintet

12.40: Maja Viseklubb

13.00: Conurbia (avlyst)

13.00: Adrees

13.30: folkE

14.00: Sitrussyre

14.00: Lionhorse

15.00: An-Magritt

14.30: The Boogiemen Inc

16.00 – 19.00: Ungdommens Kulturmønstring Presen-

15.00: Remedy City

terer:

15.30: Jazzmus xperiment

16.00: Myrtoula Røe

16.00: Explicit Licks

16.30: Murray

16.30: King George (VIII)

17.00: Lydløs

17.00: Glefs

17.30: Durivill

17.30: The Airborne Highfives

18.00: The WeNadia

18.00: Ravage Rose

18.30: Erle og slaget

18.30: Entitle
19.00: Forræderi

DANSESCENE ILA BRAINNSTASJON

19.30: Pappasaft

13.00-13.25

20.00: Wandering West

Flamenco Trondheim og Zagroutha

LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER / BA-

ILA BRAINNSTASJON

BEL

12.00: Arne Espelund og Vogts Bande

12.00–16.00: Utstilling med Kristina Kvalvik og Helene

14.00: Gunnhild Hasund

Juillet

15.00: Following Bob

13.00: Konsert med kunstner og musiker Tore Reisch

16.00: Sivert Ericson
17.00: Fotveita Bruktjazz

NORDRE GATE

19.00: Villrot Goes Waits

10.30: SINTEF-koret

20.00: Andreas Jenssen

11.00: Candiss

21.00: Natasha Shyrose

11.30: Mannskoret Nøkken

22.00: Voces del Sur

12.00: Nidarvoll Ungdomskorps
12.30: Malvik Musikkorps

ILA BRAINNSTASJON: BAKGÅRDSSCENE

13.00: Strinda Ungdomskorps

11.40: Maren Berg Dybvik / Andrea Elvira Karlsvik:

13.30: Byåsen Musikkorps

Dikt

14.00: Tillerblæsen

12.40: Tiril Lyslo Haugskott /Yngve Sikko: Dikt

14.30: Strindheim Janitsjar

13.30: Trommeband ved Siv Øyunn Kjenstad / Simon

15.00: Berg og Singsaker skolekorps

Olderskog Albertsen / Ole Mofjell

15.30: Berg og Singsaker veterankorps

14.40: Bushra Rekabi: Dikt / Marianne Lauritsen: Mo-

16.00: Trondheim Accordion Club

nolog

16.30: Kor Læne

15.30: Gita Aspen: Dikt (avlyst)

Korpsparade Midtby’n ca. 12:00:

15.40: AndersAnja: Dikt

Strinda Ungdomskorps

16.40: Helen Olaussen / Emilie Hybertsen: Dikt
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18.30: Eirin Digre: Visesang

BARNEPROGRAM:

19.40: Trine Harbak: Visesang
LADEMOEN KIRKE
ILENS FRIE FORSAMLING / BYNESVEIEN 13

12.00: Trondheim Private Musikkskole

12.00: Luca & The Kangaroo Syltetøy

12.30: Småbispan

13.00: Bandet

13.00: Vilde Snustad (fiolin)

15.00: The Hicks

13.30: Rosenborg Skole

15.00: The Heartbeats

13.50: Duett ved Maiken & Inger

16.00: Hence

14.00: Raw Dansestudio

17.00: Harvest

14.20: Myrtoula Røe

18.00: Svevestøv

14.40: Juba Talenter
14.55: Barnekoret Toneklang

HØYBLOKKENE I SKJÆRINGEN

15.15: 1.-3.klasse ved Trondheim internasjonale skole

14.00: Eirin Digre

spiller «The Selfish Troll»

15.00: Andreas Jenssen
ILAPARKEN
HANSKEMAKERBAKKEN

11.45 -13.45 – Sirkus i Ilaparken

14.00: Eirin Digre

11.30: Byåsen Musikkorps

19.30: Fridjof Riis

12.15: Eventyr med Egil Stenhaug Strand
13.40: Bamsesykehus

BAKKLANDET

14.00: Musikkmanesjens Bøljeband

12.00: Sykkelheisen Trampe åpner igjen!

14.30: Trondheim Private Musikkskole
15.00: Bendik og Andreas

ANTIKVARIATET

15.15: Ila Juba

20.00: Following Bob
LAMOPARKEN
BRUKBAR & SUPA

12-16: Røde Kors Bamsesykehus

Juri Gagarin (Whose House??!!)

14-16: Sirkus med Seela og Kristian

Gunnar Øra jr. (Familien)
Andrew Christopher (BrukBar / SUPA)
Matt Huffley (Dødpop Records)
BAKKE KIRKE
15.15 Liv Benedicte Bjørneboe – Orgel og Piano
15.30 Sangkoret samklang
15.50 Siril Malmedal Hauge, Sturla Hauge Nilsen og
Egil Kalman
16.20 Fredrikstad damekor
16.35 Cattis Janner, Fredrik Rasten, Espen Berge, Simen E. Larsen og Hallvar Haugdal.
17.05 Tromsø Sangforening
17.20 Fagforeningens Mannskor Hamar
17.35 Hogne Kleiberg
Foto: Siri Kaldal
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Arenaene

Foto: Frode Jørum

Barneprogrammet (Lademoen kirke, Lamoparken, Ilaparken)
Barne- og ungdomsprogrammet var en suksess i 2012 og i år ble programmet også utvidet til Ilaparken. Her var
alt fra bamsesykehus til musikalske innslag fra unge talenter.

Arenaleder Gita Aspen om årets arrangement:
I Lademoen kirke var det 10 spotter, med kun 1 avlysning pga sykdom, med
ca. 400 besøkende gjennom dagen. Alle hadde en fin dag og koste seg gjennom
alt som var opp på scenen. Vi hadde en liten kafe i kirkerommet, noe som fungerte
godt. Med oss hadde vi to fra Arbeidshuset NAV, en teknikerassistent og en stage
hand. Meget vellykket, vi viderefører samarbeidet med ANAV neste år! I Lamoparken var det sirkus fra kulturskolen og Bamsesykehus fra Røde kors fungerte godt. Bamsesykehuset hadde feil telefonnummer, og fikk derfor litt problemer
med opprigg. Men det var masse unger hele tiden! Sirkus kom litt forsinket igang
pga forsinkelser i Ila, men det gikk greit. I Ilaparken var det fint å kunne stifte bekjentskaper med en ny bydel
og vi går for en barn/ung-scene der også neste år. I Bakke kirke var det noen utfordringer med ankomst av PA
og tekniker uteble, men alt i alt så gikk det hele veldig bra.
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Strinda Ungdomskorps
Foto: Frode Jørum

Nordre gate
Arenaen i Nordre gate konsentrerer seg om korps, storband og kor der den er plassert ganske langt oppe i gata. Dette er sannsynligvis arenaen med mulighet for å treffe flest forbipasserende, sammen med scenen på Torvet. Det kan bli noe trangt i gata når mange bare vil gå forbi, men det virker ikke å gi for mange problemer. Scenen er ganske liten sammenlignet med de andre, men får mye oppmerksomhet i det travle bybildet. Kjennetegnes også ved en egen korpsparade. I år var scenen plassert øverst i Nordre.

Arenaleder Britt Mofoss om årets arrangement:
I år var scenen flyttet helt øverst i gata og det fungerte bra. Større telt enn tidligere
år var flott og været helt utrolig nydelig. Sånn ønsker vi å ha det hvert år.
Hele 13 aktører var i aksjon mellom 10:30 og 17:00. 8 korps, 4 kor og 1
trekkspillensemble lokket til seg tilhørere - ingen tvil om det. Hvor ellers får man se
rosa syngedamer stående på bruskasser, kor med mandolin, fele og tegnspråk og
korps både med og uten noter…og med megafon? På én og samme dag? Livet
på Nordre første lørdag i juni er spesielt :-)
Strinda Ungdomskorps (SUK) sto for korpsparaden i år med ypperlig innsats, og
både korps og arrangør håper at flere korps kan henge seg på neste gang. Det er
flott med marsjerende korps - det skaper litt ekstra liv og røre i byen, og er flott PR for korpsmusikken. En ekstra
takk til SUK er på sin plass.
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Utfordringer underveis synes å være blitt en del av arrangementet, selv om det ikke er ønsket. I år besto utfordringen i booking av byrommet, som administreres av MIdtbyen Management og som i år hadde dobbeltbooket
vår plass. Det skapte litt forstyrrelser for hverandres arrangement midt på dagen for både Musikkfest og den
andre arrangøren. To korps viste stor besluttsomhet og velvillighet. De flyttet opptredenen sin til 'gammelstedet'
utenfor Adressa's lokale lenger ned i gata. Hjertelig takk - dere løste et 'venteproblem' for Musikkfest og klarte
også å rekke andre (egne) arrangement rett etterpå. Flotte musikkmennesker!
Musikkgleden var dog i fokus og det var tydelig at både aktørene og publikum hadde det trivelig og artig. Jeg
var kjempefornøyd med "mine" aktører og det kom mange og positive tilbakemeldinger fra tilhørerne. Rent personlig, ble jeg utrolig rørt av de herlige barna i Kor Læne, som avsluttet arrangementet. Unger, vakker sang og
døvespråk. Nydelig kombinasjon!
På vegne av oss alle i Nordre gate, takker jeg for årets Musikkfest. Vi gleder oss til neste år!

Ila

Scene: Ilens Frie Forsamling
Ila var utvidet med enda flere småscener i år, så scenene i år besto av Ilaparken (barneprogram), Ila BrainnstaFoto: Frode Jørum
sjon (ute og inne), høyblokkene i Skjæringen, samt Ilens Frie Forsamling og Hanskemakerbakken. Småscenene
ga en fin oppdrift til arrangementet med sine sjarmerende beliggenheter og engasjerte lokale arrangører.

Arenaleder Øystein Aarlott Digre om årets arrangement:
Det gikk veldig bra i Ila! Maks 3 minutter forsinket. Måtte avlyse en diktlesning og
det var noen små forsinkelser i parken, ellers gikk alt etter programmet. Bra stemning og mye folk. Kjempebra med barneprogram i parken, med 6-700 mennesker
på det meste! Det var også veldig bra i Bynesveien.
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Sitrussyre
Foto: Frode Jørum

Torvet
På Torvet forsøkte vi i år å lage en slags "best of"-scene med plukk fra forskjellige sjangere, og med en UKM-del
mot slutten av dagen. Planen er at Torvet på sikt skal kunne vise fram litt større artister for å trekke folk og gjøre
arrangementet mer kjent. Samarbeidspartnere på Torvet i år var Framtiden i Våre Hender og Matgilde Mot
Hungersnød.

Arenaleder Knut Martin Kristensen om årets arrangement:
Det var veldig bra fra 1130 til 1430. Veldig mye folk, mye pga gratis matservering rett ved siden av. Riggingen
gikk veldig greit, og den ene lydmannen fikset alt hele veien. God mat, viktig med mye liv på Torvet.
Bandene introduserte seg selv, og Fremtiden i Våre hender hadde så korte appeller at vi tok inn igjen små forsinkelser. Det ble et opphold på 45 min med musikk før UKM-programmet startet. Men det gjorde også at det
bygde seg opp en stor mengde UMK-fans forans scenen og ladet stemningen til en flott konsert.
Det var lite publikum etter kl 15. Da hadde FIVH pakket ned og tok med seg matserveringen. Noen få ekstra
kom til UKM, men byen forøvrig var også veldig tom etter kl 15.

Andre arenaer
Det var flere arenaer vi samarbeidet med i år. Blant annet kjørte BrukBar/SUPA en kveld i Musikkfest sin ånd
med DJ-er og gratis inngang, mens Antikvaritatet arrangerte konsert med Following Bob som også spilte tidligere på dagen. Landssangerstevnet gikk også av stabelen denne helga, og det skjedde forskjellige små eventer
rundt omkring i byen i god dialog med oss. Vi hadde også åpningen av sykkelheisen Trampe med i vårt program.
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Lamoparken
Foto: Mari Lauvheim
Foto: Mari Lauvheim

Lamoparken
Arenaen i Lamoparken forblir den største og den med det kanskje mest varierte programmet, med alt fra hip
hop, pop, rock og metal på scenen, i tillegg til mange stands og aktiviteter for barn og voksne. Arenaen passer
veldig fint også for barnefamilier.
Arenaleder Tina Kruse om årets arrangement:
Det er alltid fint vær på Musikkfest, men i Lamoparken er det fint vær selv når det
regner. Men i år var det fint vær stort sett hele dagen! Med nærhet til Uffa og
Svartlamon ble de respektive tilhørende musikksjangre godt representert i form
av hiphop, rock, punk, ska, metall, americana og pop, og det virket som både
publikum og samarbeidende aktører var godt fornøyd med programmet. I tillegg
hadde vi et lite torg der lokale bedrifter ble løftet fram. Vi samarbeidet også med
Ladehammerfestivalen og Steinkjerfestivalen, og disse sto på stand for å fremme
sin festival/organisasjon.
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Profilering og markedsføring
Det viktigste som skjedde på denne fronten i 2013 var innføringen av en ny grafisk profil og vi fikk en ny grafisk
designer på vinteren. Ny profil ble klar i mars/april 2013 og innebar nytt synkronisert design av hjemmesidene/Facebook/Twitter, samt plakat (200 stk), program (500 stk) og crewtskjorter (40 stk).
Plakaten ble trykket hos Allkopi i størrelse 32x45 cm som det billigste formatet, mens programmet ble trykket i
størrelse A5 (brettet A4) da dette var enklest og billigst.

Både profil og program ble sluppet under Nattrock på Kultursenteret ISAK på kvelden 30. april, mens "resten av
verden" fikk se dette 1. mai. Dette opplever vi som en god måte å gjøre det på og vil sannsynligvis gjenta det
samme neste år. Utfordringen med å ha et ferdigtrykket program så tidlig viste seg raskt, da det skjedde forandringer i programmet veldig tidlig. Da arrangementsdagen kom var det derfor veldig mye som ikke stemte og bare en liten andel av det trykte programmet ble lagt ut/delt ut.
Nytt av året var et skreddersydd Google Maps-kart som viste hvor man kunne finne scenene og med et kontinuerlig oppdatert program for hver scene med linker til utøverne. Det vil vi kalle en suksess da det fungerte både
på vanlige nettlesere og på smarttelefoner og var en rask måte å vise fram programmet på. Det var også enkelt
å redigere, også via smarttelefon og på farten. Adressa brukte da også kartet som utgangspunkt i flere artikler.
Musikkfest Trondheim 2013 - Oppsummeringsrapport
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Det ble opprettet en Instagram-konto der publikum og utøvere ble oppfordret til å tagge relaterte bilder med
hashtag "musikkfestTRD" og disse bildene ble automatisk vist på hjemmeside og Facebook. Instagram ble likevel ikke brukt så mye i år, da Facebook og Twitter ennå når mange flere. Adressene til våre forskjellige sider på
sosiale nettverk ble også oppdatert til å bruke "musikkfestTRD" for å skape en konsekvent linje. Disse er i dag:
facebook.com/musikkfestTRD
twitter.com/musikkfestTRD
instagram.com/musikkfestTRD
Facebook og Twitter er sammenkoblet, slik at det som legges ut på førstnevnte automatisk blir lagt ut på sistnevnte. Vi hadde godt over 900 tilhengere på Facebook på arrangementsdagen (mot 500 og noe i fjor). Det var
et mål om å få opp dette tallet til 1000 i forkant av arrangementet, men dette skjedde ikke før noen uker etter
arrangementet. I skrivende stund liker 1009 stk Musikkfest Trondheim på Facebook. Følgere på Twitter fra i fjor
er doblet til 647.
I år kunne det ha vært behov for bilder fra flere scener, da den eksterne fotografen kun hadde tid noen få timer
på tidlig ettermiddag og informasjonsansvarlig ikke hadde sin svært mobile scooter tilgjengelig i år, og brukte
sykkel på å dekke så mange scener som mulig. Det er et mål om å få inn flere frivillige fotografer neste år.
Besøket på nettsidene (musikkfesttrondheim.no) hadde en god oppsving sammenlignet med fjoråret. I perioden
1. mai til 1. juni, sammenlignet med 1. mai - 2. juni 2012 (dvs. fra programlansering til gjennomføring av arrangement), hadde sidene et økt besøk med 8,08%, i følge Google Analytics. Enda mer gledelig var kanskje at hvert
besøk i snitt varte 36,34% lenger, noe som vil si at de forskjellige besøkende brukte betydelig mer tid på å lese
seg opp.
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Direkte besøk, det vil si når noen går direkte til nettsidene ved å skrive inn adressen, gikk opp 170%. Fra Facebook på mobil gikk besøket opp med 87%. Det vil si at smartmobilene virkelig var i bruk i 2013!

År

Besøk

2012

5791

2013

6259

Besøk

Unike besøk

Sidevisninger

1630

4206

15948

1830

4523

16684

arr.dag

Om organisasjonen
Trondheim kulturnettverk (TKN) administrerer Musikkfest Trondheim som et årlig prosjekt. Administrasjonen ble
omorganisert i høst, for å gi bedre kontinuitet og kvalitet. Vi planlegger for tre år av gangen, og engasjerer en
styringsgruppe for hele 3-årsperioden. Der er det er fortsatt TKNs daglige leder Hilde Overøye Handegard som
er prosjektansvarlig. Så har vi arenaleder- og artistkoordinator Arne Slomann Johannessen, informasjonsansvarlig Frode Jørum og teknisk ansvarlig Simon Waagemann Lie.
Tidligere koordinator gjennom mange år, Marius Bang Schanche Pettersen ( Lilleby Konsult), har fungert som
konsulent for styringsgruppa. Så har vi engasjert grafiker Erlend Rullestad for grafisk profilering og utforming.
Arenalederne var Britt Mofoss (Sør-Trøndelag Musikkråd), Gita Aspen (RaBalder), Hans Andreas Knutsen (Ila
Brainnstasjon), Knut Martin Kristensen, Tina Kruse (Dokkhuset Scene) og Øystein Aarlott Digre (Ila Brainnstasjon).
Videre har vi samarbeidet med Totallyd AS (leverandør av teknisk utstyr), Ladehammerfestivalen (leverandør av
utstyr og folk til rigg/transport) og Allkopi for trykk av plakater/program.
Musikkfest Trondheim er fortsatt et arrangement som skal drives av og med idealister, og som er helt avhengig
av samarbeidspartnere som kan hjelpe til med å tilrettelegge, hjelpe til på og drive arenaer. Mye av arbeidet både med planlegging og gjennomføring av dagen drives på dugnad og våre artister opptrer uten honorar.
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Økonomi
Tall pr. 31.8.2013 viser at Musikkfest 2013 hadde inntekter på kr 220 000,-, utgifter på kr 213 324,24 og
dermed et overskudd på kr 6 675,76. Overskuddet overføres Musikkfest 2014.
Den største økonomiske bidragsyteren for Musikkfest 2013 er Trondheim kommunes tilskuddsordning Tilskudd
til fritidskulturlivet. Andre større økonomiske bidragsytere har vært Det Norske Oljeselskap, Trondheim kommunes Frivillighetsmillion og Ungdomsfondet til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Da regnskapet ikke er formelt sluttført før 31.12.2012, så tas det forbehold om mindre feil og endringer. Nettutgaven av rapporten blir fortløpende
korrigert.
I tillegg til økonomisk støtte har samarbeidsavtaler med privat næringsliv og andre frivillige organisasjoner gitt
Musikkfest annen viktig støtte. Vi har fått både økonomisk støtte og gratis mat til våre frivillige fra Fremtiden i
Våre Hender, gratis banner på veggen til Det Norske Oljeselskap på Torvet, rabatt på leie av lydudstyr (Totallyd
AS), materiell og honorar til instruktører til barneaktivitetene i Lamoparken (gitt av Trondheim Kommunale Kulturskole, RaBalder og Lademoen Menighet). Vi har også fått 40 t-skjorter fra Smartprofil. Denne støtten er vanskelig å tallfeste, men har vært viktige ressursbidrag til å få gjennomført Musikkfest 2013.
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Trondheim Kulturnettverk
Kultursenteret ISAK
Prinsens gate 44
7011 Trondheim
T 94 49 82 25
post@trondheimkultur.no
www.trondheimkultur.no
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