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Kort oppsummering
Det er noe helt spesielt med det å arrangere Musikkfest Trondheim, det går det ikke an å komme bort i fra! Årets
arrangement gikk av stabelen lørdag 2. juni 2012 og 68 utøvere eller fremføringer ble vist for publikum fordelt på de
forskjellige arenaene på Lademoen, i Midtbyen og på Ila. Helt gratis! Det er sånn som en blir glad bare av å tenke på det.
Like artig var det å se publikum strømme til over hele byen, til tross for et vær som gikk fra fint og kaldt, til surt og kaldt. Men
vi er da ikke trøndere for ingenting! Smilene var løse nok til å avsløre at gode opplevelser ikke er væravhengige.
For til tross for enkelte forsinkelser og tekniske problemer så var tilbakemeldingene fra både utøvere og publikum underveis
ikke til å ta feil av: Dette er bra! I Lamoparken satt f.eks. en hel gjeng gjennom hele dagen, gjennom vind og regn, og fulgte
med på hele programmet, mens ei dame i Nordre kunne
fortelle vår arenaleder Britt at hun hadde «fått med seg alt og
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var kjempefornøyd».
Nytt av året var det flotte programmet for barn og unge på
Lademoen som ble satt i stand av organisasjonen Rabalder
med Gita Aspen i spissen. Her fikk barn og voksne
muligheten til blant annet å se unge utøvere briljere i
Lademoen kirke og jobbe selv med hendene hos Lademoen
Kunstnerverksteder. I tillegg hadde vi i år invitert forskjellige
lokale festivaler til å vise seg fram i Lamoparken og både
Steinkjerfestivalen og Ladehammerfestivalen hadde godt
besøkte stands.
En av mange gode historier fra årets arrangement skjedde
nettopp i Lademoen kirke i forbindelse med gitarorkesteret
Que Pasa fra Danmark: En gutt på 12 år som hadde en
bestefar fra Norge opptrådde der. Han var meget dyktig og
skrev egne låter og tekster. Han fremførte en sang dedikert til
Norge og nordmenn, som selvsagt het «Norge». Sangen og
fremføringen var så fin at tårene spratt i øynene til flere i salen.
De fleste ble rett og slett berørt av den flotte stemmen og
teksten. En ekte musikkfestopplevelse!
Dessuten kan det nevnes at man i år for første gang hadde en egen danseplatting utenfor Ila Brainnstasjon. En platting som
forøvrig ble sikret mot vær og vind med et partytelt festet til (fulle) ølfat! Det mangler nemlig ikke på oppfinnsomhet hos
gjengen på brainnstasjonen. Vi kan vel si så mye som at det er en fryd å ha fått integrert Iladagene sammen med Musikkfest
akkurat denne dagen, noe vi bevisst lenge har jobbet for.
Vi takker så mye for i år og ønsker alle hjertelig velkommen tilbake igjen neste år, nærmere bestemt lørdag 1. juni 2013. Da
vet vi at det kommer til å bli en enda bedre Musikkfest!
Vi takker også alle samarbeidspartnere, utøverne, frivillige og ikke minst publikum!
Med vennlig hilsen
Hilde Overøye Handegard, daglig leder Trondheim kulturnettverk
Marius Bang Schanche Pettersen, koordinator
Arne Slomann Johannessen, Arenaleder- og programkoordinator
Frode Jørum, PR-ansvarlig
Tina Kruse, arenaleder Lamoparken
Gita Aspen, arenaleder Barn & Unge
Britt Mofoss, arenaleder Nordre
Trine Arntzen, arenaleder Torget
Øystein Aarlott Digre, arenaleder Ila
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Programmet
LAMOPARKEN
12.00 Coverbandet
12.30 Wolfgang
13.00 Helsinki Horizon
13.30 Christoffer Øien (avlyst)
14.00 Askepop
14.30 Lionhorse
15.00 SKA-Frika
15.30 Rudhira
16.00 Amberville (avlyst p.g.a. sykdom)
16.30 Bad Spit & Stillborn
17.00 Ingenium
17.30 The Only Bird of Kazakhstan
18.00 Conurbia
18.30 Scornful
19.00 Kakke & Demonica
19.30 MC Buran & Half Deaf (* inn for Barren Womb)
20.00 MIO
20.30 Eye Of Horus
AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE
Barne- og ungdomsprogrammet ble arrangert i samarbeid
med organisasjonen RaBalder.
LADEMOEN KIRKE
13.00 Flatåsen Jubateater
14.00 Strinda Strykeorkester
14.50 Andreas Estenstad
15.20 Myrtoula Røe
16.00 – 16.10 Trondheim Gitarkvartett (gitarelever fra
Trondheim Kommunale Kulturskole)
16.10 – 16.35 Que Pasa (gitarorkester fra Danmark)
16.35 – 16.45 Que Pasa & Trondheim Gitarkvintett
LAMOPARKEN (aktiviteter ute)
13.00 – 16.00 Sirkus og sjonglering ved Seela og Kristian
LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER
13.00 – 16.00 Åpent hos Kafé Den Hvite Elefant & konsert
ved Tore Reisch
13.00 – 14.45 Kreative aktiviter: Tegning ved Kari Elise
Mobeck & Trykk ved Kristina C. Karlsen
13.00 – 16.00 Klanginstallasjon ved Franz Klammer. Her får
barn og unge mulighet til å omforme lyd til bilde.
Galleri BABEL
Mental Istid (Utstilling)
Kunstnere: Petter Buhagen & Ingri Haraldsen
NORDRE GATE
11.30 Rascha Storband
12.00 Strindheim Janitsjar
12.30 Nidaros Brass Band
12.50 Korpsparade gjennom Midtbyen
13.00 Candiss
13.30 Tillerblæsen
14.00 Berg og Singsaker Veterankorps
14.30 Berg og Singsaker Skolekorps
15.00 Strinda Ungdomskorps
15.30 Flatåsen Musikkorps/Lånke Musikkforening
16.00 Flå Musikkorps
16.30 Mannskoret Nøkken
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TORVET (ungdomsutøvere)
12.00 Prinsippsak
12.30 Chronophobia
13.00 Black Fire
13.30 Lads and The Tornados
14.00 Batbrass
14.30 Yemen
15.00 Sticky Forks
15.30 Source
16.00 Sua Natura
16.30 Hunt The Thimble (avlyst)
17.00 Eye of Horus
17.30 SKA-Frika
HØYBLOKKENE I SKJÆRINGEN
14.00 Tor Mehus
15.00 Stein Henrik & Vismenn
DOKKPARKEN SOLSIDEN
11.00 – 13.00: ZUMBAPARTY med ELIXIA Zumba Team
BRUKBAR
13.00 – 19.00 DJ-Maraton på uteserveringen
ILA BRAINNSTASJON: INNE i CAFÉEN
12.00 Fotveita Bruktjazz
13.30 Gunnhild Hasund
15.00 Luca and the Kangaroo Syltetøy
17.00 Trine Harbak
19.00 Silver Light
20.00 Jazzmus xperiment
22.30 Woodland
ILA BRAINNSTASJON: UTENDØRSSCENE
14.00 Flamenco Trondheim / Trondheim Orientalske
Danseskole
16.00 NTNUI Sportsdans Rumba- Romantic Latin Dance
18.00 NTNUI Sportsdans Jive Fast American Dance
ILAPARKEN: PAVILJONGEN
11.00 Tonje & Kjell Helge (avlyst)
12.00 1000Band
13.00 Svevestøv
14.00 Clarion Call
15.00 Nadja Bertelli Band
16.00 Rugges Wilderness & Mountain Man No More
17.00 Haze Of Hendrix
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Arenaene
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Lamoparken
Arenaen i Lademoenparken er 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. Med sin nærhet
til både Lademoen Kirke og Lademoen Kunstverksteder der årets nye program for barn og unge fant sted, er
det en arena som passer veldig fint også for barnefamilier.
Dette sier arenaleder Tina Kruse om årets arrangement:
Det er alltid fint vær på Musikkfest, men i Lamoparken er det fint vær selv når det
regner. Publikummerne kom mannsterke tross noen sterke regnskyll; her satt man på
gresset med regnponcho i striregn for var det Musikkfest så var det Musikkfest!
Med nærhet til Uffa, Koncept 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: Maliks, Charlie's Café
og Caffebar og Tres stilte med matservering, og Banana Moon og Nordlys Alveklær
hadde flyttet butikken sin ut i parken for dagen. Vi samarbeidet også med Ladehammerfestivalen,
Steinkjerfestivalen, Uffa, AKKS og Rock City Namsos, og disse sto på stand for å fremme sin festival/
organisasjon. Til neste år skal vi forsøke å i enda større grad fremme lokale festivaler og organisasjoner for å
bidra til kompetanseheving og videreutvikling av kulturelle tiltak i regionen.
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Lademoen: Barn & Unge
Nytt av året var programmet for barn og unge som ble arrangert i samarbeid med organisasjonen RaBalder som
holder til på Østbyen i Trondheim. Gjennom konserter i Lademoen kirke og aktiviteter hos Lademoen
Kunstnerverksteder og i Lamoparken fikk både barn og voksne opplevelser som nok satt godt i minne i
etterkant. Det er ingen tvil om at dette er en del av Musikkfest som vil få enda mer fokus i årene som kommer.
Dette sier arenaleder Gita Aspen fra RaBalder om årets arrangement:
Et eget program for barn og unge var første gang en del av Musikkfest i
Lamoparken. Det innholdt en scene, workshops inne og ute, samt kafé. Kjernetiden
var fra kl 13-16. Lademoen kirke ble tatt i bruk som scene for og med barn og
unge. I tillegg så fikk vi til et samarbeid med Lademoen Kunstnerverksteder, hvor
det var to workshops og kafé. Til sist, men ikke minst, var det sirkusaktiviteter i
selve parken.
På scenen i Lademoen kirke hadde vi musikal med Flatåsen Jubateater, i tillegg til at
Strinda strykeorkestre, Myrtoula Røe, Andreas Estenstad spilte. Til slutt kom den
største positive overraskelsen, Que Pasa (et gitarorkester fra Danmark) og gitarelever
fra Trondheim kommunale kulturskole. Que Pasa fremførte et nummer som rørte ved alle som var tilstede.
Spesielt artig, siden de kom i programmet med helt på tampen. Vi kom litt sent i gang og hang etter
tidsskjemaet med rundt 15 min, men vi hentet oss inn og avsluttet til riktig tid. Var ute av kirken til 18.30 som
avtalt. Alle var løsningsorienterte og de frivillige stilte med godt humør. Alle deltagere var fornøyde og mange sa
de allerede så frem til neste års Musikkfest!
Ute: Sirkusaktivitetene hadde barn som lekte fra begynnelse til slutt, i tillegg til at noen voksne prøvde seg også.
I følge kursholdere så var det flere barn som ikke dro videre og som lekte seg fra kl 13-16.
Lademoen kunstnerverksteder: Kafeen gikk kjempe bra og workshoppene like så. Det var godt oppmøte,
selv om det ikke var så godt oppmerket, men vi fikk god hjelp fra scenen i parken som formidlet om aktivitet
inne.
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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.
Dette sier arenaleder Britt Mofoss om årets arrangement:
11 aktører var i aksjon i Nordre gate, og mange tilhørere var tydelig glade for at
korps, kor og storband var tilbake for fullt. Korpsparaden med 3 korps var
populær, og neste år håper jeg at enda flere korps blir med. Noen få, men
kraftige regnbyger innimellom la ingen merkbar demper på stemninga. Vi
hadde et par tekniske utfordringer som ble løst både via egne hjelpere og ved
at aktørene viste stor tålmodighet og evne til å tilpasse seg. Flotte
musikkmennesker! Musikkgleden var i fokus, og det var tydelig at både
aktørene og publikum hadde det trivelig. Jeg var kjempefornøyd med "mine"
aktører, og det kom mange og positive tilbakemeldinger fra tilhørerne.
På vegne av oss alle i Nordre gate takker jeg for årets Musikkfest. Vi gleder
oss til neste år!
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Ila
På Ila har man ikke bare én arena, men flere. Nemlig Ilaparken og Ila Brainnstasjon (ute og inne) og ved
høyblokkene i Skjæringen. Arrangementet her gjøres i samarbeid med Iladagene (www.iladagene.com og det
har uten tvil vært en stor suksess, med masse aktivitet, salgsboder i Ilaparken og mye folk som bruker dagen til
å få med seg det meste som skjer. Nytt av året var en danseplatting på utsiden av Ila Brainnstasjon som var
meget godt besøkt. Denne delen av Musikkfest kjennetegnes av mange flinke ildsjeler og et godt
arrangementsmiljø.
Dette sier arenaleder Øystein Aarlott Digre om årets arrangement:
For tredje år på rad har bydelen Ila, med flere scener, vært representert under
Musikkfest. I år ble det holdt 17 arrangementer på 5 forskjellige arenaer/
scener. 7 konserter og 3 danseforestillinger på Ila Brainnstasjon, 5 konserter i
Ilaparken og 1 konsert ved høyblokkene i Skjæringen.
Alle arrangementer kan etter min betraktning omtales som suksesser. Små
forsinkelser, værfenomener og andre utfordringer ble løst på stedet av
engasjerte frivillige med mange kapasiteter. Det ble spredt masse glede,
mange gode møter mellom folk og bøttevis av gode tilbakemeldinger.
På vegne av alle aktørene i Ila, takker jeg for årets Musikkfest og sammen
gleder vi oss til neste år.
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Torvet
Arenaen på Torvet er forbeholdt ungdomsutøvere og favnet i år mange forskjellige sjangere, fra metal til pop.
Arrangementet gjøres i samarbeid med Festival- og Arrangementskontoret (FArK) i Trondheim kommune, med
deres UKM-ansvarlig som arenaleder. Arenaen har også ganske mange frivillige i forhold til noen av de andre
scenene, og da med ungdommer i spissen også der. Opprinnelig skulle man i år sette opp en større scene, men
på grunn av budsjettspørsmål valgte man å bruke den faste scenen som allerede står på Torvet.
Dette sier arenaleder Trine Arntzen fra FArK (Kulturenheten,
Trondheim kommune) om årets arrangement:
Vi var så heldige at vi hadde ungdommer fra ISAK som frivillige og dette var
en veldig god hjelp på Torget. På scenen var det deltakere fra UKM som
opptrådde og alle artistene sa seg veldig fornøyde med gjennomføringen.
Det var også bra med publikum under alle konsertene. På grunn av
kommunestreiken ble det ikke like mye aktivitet og stands i området, men det
var det lite å gjøre med.
Vi valgte å bygge ut den faste scenen som står på Torget og dette fungerte
meget bra. Det hele ble litt forsinket i begynnelsen på grunn av dårlig vær,
men etterhvert gikk programmet seg til. Vi takker for i år og gleder oss til
neste år!
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Andre arrangement
I tillegg til disse arenaene hadde utestedet Brukbar en DJ-maraton på sin uteservering, Galleri Babel hadde en
utstilling og i Dokkparken på Solsiden hadde Elixia et skikkelig «Zumba Party» midt på dagen.

Om organisasjonen
Trondheim kulturnettverk (TKN) administrerer Musikkfest Trondheim som et årlig prosjekt. Administrasjonen
består av TKNs daglige leder Hilde Overøye Handegard, koordinator gjennom mange år, Marius Bang Schanche
Pettersen ( Lilleby Konsult), Arenaleder- og
artistkoordinator Arne Slomann Johannessen og PRansvarlig Frode Jørum. De to sistnevnte er nye av året, og
ble rekruttert inn for å bygge opp organisasjonen til å takle
bredere satsning og en sterkere identitet fremover.
Ressursgruppen besto i år av Britt Mofoss (Sør-Trøndelag
Musikkråd), John Arne Tømmervold (Grafisk design,
Lilleby Konsult), Trine Arntzen (FArK), Tina Kruse
(Dokkhuset Scene), Gita Aspen (RaBalder) og Øystein
Aarlott Digre (Iladagene), samt ungdommene Maja Vestad
og Petter Kvamme fra KRAFT.
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.
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Profilering og markedsføring
Den grafiske profilen fra de siste to årene ble videreført også i 2012. Det ble trykket plakater både i forbindelse
med påmelding til å spille på de forskjellige arenaene og for å profilere selve arrangementet. I tillegg ble det
trykket et tilsvarende program som fra fjoråret der alle de forskjellige små og store delene av programmet var tatt
med.
Det ble gjort en avtale med Det Norske om at de skulle lage et stort
banner for Musikkfest (verdt kr 15 000) og henge dette på sin bygning
ved Torget ei uke før arranhementet. Dette kom ikke på plass før torsdag
31. mai, bare to dager før, uvisst av hvilken grunn.
Vi fikk også sponset 30 crewtskjorter fra Smart Profil Trondheim AS.
Med en egen PR-ansvarlig inn i administrasjonen i april ble ble både
nettside og sosiale medier tatt i bruk i mye større grad enn tidligere.
Nettsiden ble omgjort fra å være en statisk informasjonsside til å bli mer
levende med nyhetsoppdateringer og ikke minst med egne utøverprofiler.
Profilene ble laget for å markedsføre både utøver og arrangementet i seg
selv og for å gi publikum en idé om hvem som faktisk sto på scenen. Et
skjema ble sendt ut til alle utøverne som ble plukket ut til å delta der man
f.eks. spurte om favorittspillested og om linker til videoer eller
streamingsider. Det kom svar fra
halvparten av utøverne, men det er nok
stor sannsynlighet for at svarprosenten
blir større neste år når flere ser nytten av å bli mer eksponert i forkant av
arrangementet.
Musikkfest Trondheim sin facebookside ble, sammen med den nyoppstartede
profilen på Twitter (@musikkfestT), tatt aktivt i bruk både for å dele nyhetsartikler
på nettsiden og nye artistprofiler (minst én profil ble lagt ut hver dag den siste
måneden for å skape jevn trafikk - se eksempel her). Samtidig ble de sosiale
mediene brukt til å holde en samtale i gang med publikum. Man doblet antall
«likes» på Facebook til over 500 og fikk over 300 følgere på Twitter. Aktivteten og
responsen har til tider vært enorm i forhold til tidligere, og spesielt når bilder ble lagt ut fikk man mye besøk og
aktivitet.
Besøkstatistikken på Musikkfesttrondheim.no skjøt også i været, spesielt i perioden 1. mai til 2. juni, ved hjelp av
de sosiale mediene. Statistikken fra Google Analytics viser bl.a. at i denne perioden hadde man:
5791 besøk (derav 1630 på selve arrangementsdagen)
4206 unike besøkende
15 948 sidevisninger
I snitt brukte hver enkelt besøkende over 2 minutter på siden. Det er verdt å merke seg at et stort antall brukte
mobile enheter for å gå inn på siden og brukte mer tid under hvert besøk (3 min) de to siste dagene. Man kan
trekke den konklusjonen at svært mange brukte mobilen sin til å lese seg opp på utøverne og spilletidspunkter.
Det er her et poeng å nevne at en egen mobilversjon av nettsiden ble installert i forkant (dvs. at om man gikk inn
på nettsiden med en mobil, fikk man automatisk opp en mobilvennlig versjon).
I forhold til dekning i media fikk Musikkfest et oppslag i både Adressa, Byavisa og Natt & Dag i mai (både på nett
og på trykk), alle tre intervju. To ganger tidligere har man fått plass i Adressa med en grafisk oversikt over
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arenaene og programmet i samarbeid med Midtbygruppens bilag i avisa, mens man i år fikk med dette i
artikkelen som Adressa skrev.

Veien videre
Musikkfest Trondheim har et ønske om å vokse seg enda større og veien dit består i å synliggjøre arrangementet
og knytte til seg flest mulig aktører. Det kan f.eks. skje ved å få flere til å legge sine arrangement til nettopp
samme dag som oss, slik man har gjort på Iladagene. Vi kan bidra med erfaring på avvikling og flette events inn i
vårt program dersom det står i tråd med våre retningslinjer. Det vil være en vinn-vinn-situasjon for alle involverte.
Musikkfest Trondheim er fortsatt i støpeskjeen, så mye kommer til å forandre seg i årene som kommer. En av
forutsetningene for å komme videre er å få dokumentert arrangementet slik det praktiseres i dag og alle de
erfaringer vi sitter på. Derfor har prosjektansvarlig startet på jobben medå skrive en dreiebok.
Dreieboka skal være et arbeidsverktøy for oss som jobber med Musikkfest Trondheim. Den skal si noe om hvilke
rammer vi forholder oss til i dag, og hvilke planer vi har for fremtiden. Hvordan organisasjonen er bygget,
historikk, økonomi og produksjonsplan. Den vil bli redigert årlig etterhvert som arrangementet utvikler seg.

Økonomi
Tall pr. 31.8.2012 viser at Musikkfest 2012 hadde en omsetning på kr 231 394,91, og et underskudd på kr
39 394,91. Korrigert for overskudd opparbeidet tidligere år blir underskuddet på kr 31 465,62. Underskuddet
overføres ikke Musikkfest 2013, slik vanlig praksis har vært. Det skal dekkes av Trondheim kulturnettverk fordi
det skyldes to forhold: Investeringer i administrasjon for å bygge opp arrangementet, og uavklarte forhold
tilknyttet sponsormidler.
Den største økonomiske bidragsyteren for Musikkfest 2012 er Trondheim kommune. Andre større økonomiske
bidragsytere har vært Det Norske Oljeselskap og Ungdomsfondet til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Da
regnskapet ikke er formelt sluttført før 31.12.2012 så tas det forbehold om 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 gratis trykking av plakater og program (gitt av Samkjøpsgruppen AS),
gratis banner på veggen til Det Norske Oljeselskap på Torvet, rabatt på leie av lydudstyr (Sceneservice AS),
materiell og honorar til instruktører til barneaktivitetene i Lamoparken (gitt av RaBalder og Lademoen Menighet).
Denne støtten er vanskelig å tallfeste, men kan anslås å ha en verdi på til sammen 40-50 000,-.
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Trondheim Kulturnettverk
Kultursenteret ISAK
Prinsens gate 44
7011 Trondheim
T 84 49 82 25
post@trondheimkultur.no
www.trondheimkultur.no
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