Musikkfest Trondheim 2009
Oppsummeringsrapport

Organisasjon og intern organisering

Trondheim kulturnettverk (TKN) er initiativtager til Musikkfest Trondheim og styret utnevnte
høsten 2008 et styre for Musikkfest bestående av flg. medlemmer
Helge Rolstadås (TKN), prosjektleder
Marius B.S. Pettersen (Lilleby), koordinator
Anne Schløsser-Møller (TKN), kasserer
Leiv Aspén (Rockforum), profileringsansvarlig
Musikkfest Trondheim er en festival med relativt små økonomiske og administrative midler og er
derfor 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.
Årets arenaer

Musikkfest Trondheim kan vise til to nye arenaer: Cicignons plass drevet av Trondheim kommunale
musikk- og kulturskole og Lamoparken, vår store nyskapning med to scener og et samarbeid med
flere lag og organisasjoner med tilknytning til miljøet i bydelen. En egen ungdomsscene i
tilknytning til ISAK var på planleggingsstadiet, men anleggsaktivitet i området gjorde at denne ikke

kunne realiseres i år. Vi har mistet to arenaer fra i fjor: Jomfrugateallmenningen som ble liggende
for nært Ravnkloa både fysisk og profilmessig og Solsiden som utgikk dels av økonomiske årsaker,
dels fordi det er vanskelig å finne en balansegang mellom hensynet til lokale serveringsbedrifter og
å ta i bruk scenen store deler av dagen.
Vi har også inngått et samarbeid med Iladagene om profilering og har profilert større og mindre
konserter i Ila som en del av Musikkfest 2009. Musikkfest har i år satset på å samle ressursene om
noen store arenaer. To av våre arenaer: Torvet og Nordre har fått flere deltagere og lengre program
enn tidligere år. Alt i alt har vi også i år en økning i omfang av arrangementet selv om antall arenaer
ikke er utvidet. For fullstendig program henvises til eget vedlegg.

Ravnkloa

Ravnkloa har fokus på deltagere inne rock/pop/electronica. Programmet varte fra 12.00 til ca kl
20.00
Deltagere var: Your Headlights are on, Sommerseth & Elliott, The Action Five, Mirrorfall,
Cigmouth, Babbel, Asiago, Amish 82, Ice Cake, Hot Organ og Family Volt.
Arenaansvarlig: Leiv Aspén (Rockforum)

Torvet

Torvet er en arena som har som mål å vise frem bredden i fritidskulturlivet. Her hadde vi fargerike
flamencoinnslag, korps som marsjerte, kor, jazz, trekkspill, visesang, deltagere fra ungdommens
kulturmønstring og electronica. På torvet er det mye som skjer og både program og lydnivå er
tilpasset torvets funksjon på en travel lørdag. Programmet varte fra kl 11.10 til ca 19.30

Deltagere var: Flamenco Trondheim, Damekoret Hedda, Trondheim toradergruppe, Jazzå,
Strindheim blandakor, UKM-halvtimen, Ida Svanes Ziener, Maja Svisdal, Wooden Voice og Painted
Romans.
Arenaansvarlig: Helge Rolstadås (TKN)

Nordre

Årets arena på Nordre hadde mange deltagere innen sjangeren korps/blåseensemble og programmet
varte fra kl 11.30-ca 17.00. Dette er arenaen som få oppsøker på grunn av programmet men hvor
mange forbipasserende stopper opp og får en fin og uventet musikkstund.
Deltagere var: Båsegruppe fra TKMK, Strinda ungdomskorps/Åsvang & Eberg skolekorps, Byåsen
musikkorps, Nidaros brass band, Tillerblæsen/Flatåsen tut & blæs, Breidablikk skolemusikkorps,

Trondheim politis brassband, Berg og Singsaker skolekorps og Nidarvoll ungdomskorps.
Arenaansvarlig: Helge Rolstadås/Anne Schløsser-Møller (TKN)
Lamoparken

Lamoparken ble anlagt som en egen bydelsfestival i samarbeid med flere organisasjoner med tilhold
i nærmiljøet, lokalt næringsliv og velforening. Det var musikk, teater, politiske ytringer,
dukketeater og matservering. Noe for en hver smak fra to scener og et mangfold av aktiviteter for
både barn og voksne. Programmet i Lamoparken denne dagen skulle gjenspeile Østbyen, noe vi i
ettertid må si at vi lyktes med!
Akks Trondheim , UFFA, Lademoen Velforening var noen av de organisasjonene som var med på
planleggingen. De to førstnevnte bidro sterkt med å forme innhold samt var med på den praktiske
gjennomføringen.
Musikkfest Trondheim hadde det økonomiske ansvaret og hovedansvaret for arenaen, men
interessen for Lamoparken som arena har vokst veldig mye i etterkant og mange har meldt sin
interesse for å få dette til også neste år, Musikkfest har forhåpentligvis banet vei for et større lokalt
engasjement og tatt i bruk en ny arena som har kommet for å bli.
Programmet varte fra kl 12.00 til ca kl 21.00.
Deltagere på de to scenene var:
Marianne, "Ali babba og lillelam" barneforestilling, Marianne, PapaFahr, negative kids, "De tre
bukkene bruse" Dukketeater ved Oscar Davidi fra Honduras. Pimpadelic, TV, Luguber, fridjoff riis,
The danseband, Rest In Piss, Trondheim world music ensamble, We Are Monsters, Kakke &
Demonica, Ningun Extremo, Rehab Royale, Balun, insanity prevails, Gode Ord Dør Sist, Hobbits,
Blood On Wheels, polyfon: Same Same, But Different
Arenaansvarlig: Marius Pettersen (Lilleby)

Cicigons plass
På Cicignons plass bidro Trondheim kommunale musikk- og kulturskole i samarbeid med utvalgte
barneskoler. Det var også band fra TKMK som spilte og scenen ble tatt i bruk i samarbeid med
Olavs pub på kvelden.
Arenaansvarlig: Sten Frode Solvang (TKMK)
Andre konserter

Iladagene varte fra onsdag til søndag og benyttet musikkfest til konserter både inne og ute.
Trøndelag og Nord-Norges sangerforbund stevne og tok i bruk Tordenskioldsparken til sin åpning,
ledsaget av korpsparade. De avholdt også en kirkekonsert i Bakke kirke. På Blæst kunne man få
høre fremtidens jazzmusikere og SINTEFkoret sang seg gjennom ikke mindre enn tre konserter på
bakklandet og i midtbyen.
Økonomi

Musikkfest 2009 viser en omsetning på kr 193 976,68 og et overskudd på kr 10 523,32. Korrigert
for overskudd opparbeidet tidligere år vil kr 28 597,87 overføres Musikkfest 2010. Dette gir neste
års musikkfest gode forutsetninger for tidlig og grundig planlegging. Den største økonomiske
bidragsyteren for Musikkfest 2009 er Trondheim kommune. Andre større økonomiske bidragsytere
har vært Sparebank 1 SMN, Ungdomsfondet/Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Samkjøpsgruppen AS
og FaRK. Andre økonomiske bidragsytere har vært Frifond og Samarbeidsgruppen Midtby'n.

Profilering og mediadekning

Fjorårets grafiske profil er videreført i 2009 og det har blitt trykket plakater både i forbindelse med
påmelding til å spille på de ulike arenaer og for å profilere selve festivalen. I tillegg ble det trykket
et program som samlet alle små og store musikkarrangement som fulgte Musikkfest Trondheim sin
grunntanke «gratis og åpent for alle».
Musikkfest har fått oppslag både i forkant og etterkant av arrangementet i Adresseavisen og i

forkant på «Endelig fredag» i NRK Sør-Trøndelag. Samarbeidet med Midtbygruppen sikret oss en
halv side i deres annonsebilag til Adresseavisen to dager før festivalen.
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