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Arkivsak. Nr.:

2013/84-3

Saksbehandler:

Lars Harald Daling

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Styret for næringsfondet 2/13 06.03.2013

Utvikling av "Kunsthotell Straumen" - forprosjekt

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune gir en støtte på kr. 100.000,- til gjennomføring av forprosjekt «Utvikling av 
Kunsthotell Straumen» over kommunalt næringsfond Inderøy.

Disponibelt pr. 01.01.13 er  kr.  3.121.500,-

Bakgrunn

En investorgruppe på fire personer søker midler fra Inderøy kommune for å gjennomføre et forprosjekt 
som har som målsetting å se på muligheten for å etablere «Kunsthotell Straumen» på Inderøy.

Investorgruppen består av:
Per Audun Letnes, arkitekt og aksjonær og eier av Letnes Arkitektkontor.
Kåre Herstad, arkitekt og aksjonær i Letnes Arkitektkontor.
Kjell Brynjar Johansen, selvstendig næringsdrivende og 50 % eier av Art Inderøy AS og designer.
Lars Melkvik, økonom og direktør i Visma.

Formålet med forprosjektet er å se på om det er drivverdig å utvikle et kunsthotell i Straumen sentrum i 
et bestemt eksisterende bygg - Coop-bygget. Investorgruppen har inngått en intensjonsavtale om kjøp 
av bygningen av Coop Inn-Trøndelag. Planen er å etablere et kunsthotell med ca 40 rom med hvert sitt 
særpreg. 

I planene inngår en forutsetning/forventning om at lokaliteter knyttet til Nils Aas Kunstverksted må 
utvides, slik at det blir plass til å vise fram kunsten av Nils Aas. I dag blir mesteparten av kunsten etter 
Nils Aas lagret og er ikke tilgjengelig for folk flest.



I forprosjektet vil man se nærmere på elementer som:

 Turistgrunnlag/besøkende til kommunen, nåværende og potensiale.

 Markedsundersøkelser knyttet til antall gjestedøgn, tilbud og etterspørsel

 Kostnadsnivå for ombygging av eksisterende bygg

 Samarbeids- og driftsmodeller

 Antall arbeidsplasser som dette bringer med seg.

For å gjennomføre prosjektet søkes det om kr. 200.000,- i støtte fra kommunalt næringsfond.

Det følger ikke budsjett eller kostnadsestimat med søknaden.

Vurdering

Bruk av det kommunale næringsfondet på omsøkte prosjekt fordrer at det ligger inn under 
hovedmålsettingen for disse midlene. I pkt. Formål i vedtektene for kommunalt næringsfond i Inderøy 
heter det at «Støtte bør prioriteres for såkalt tidligfase-prosjekter. Typiske støtteformål vil da være 
forretningsplanutvikling, produktutvikling, markedsutvikling og bedriftsspesifikk kompetanseheving». 

Det omsøkte prosjektet har de fleste av disse elementene i seg. Rådmannen ønsker ethvert privat
initiativ for å bidra til å utvikle sentrum velkomment. Kommunen ønsker å utvikle Straumen til et enda 
mere levende kommunesenter. Planene om et kunsthotell i tilknytning til et utvidet Nils Aas 
Kunstverksted framstår som svært spennende og vil være et viktig bidrag til et pulserende sentrum.

Etter rådmannens vurdering er hotell-prosjekt som dette, helt i tråd med kommunens målsettinger om 
å stimulere til god sammenheng i sentrumsaksene og balanse i aktiviteten mellom de ulike 
sentrumsområdene og hvor behovet for å sikre framtidig aktivitetsgrunnlag i det nære sentrum 
vektlegges særskilt.

Vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy gir en begrensning på en maksimal støtte til 
enkeltprosjekt på kr. 100.000,-. Ut fra dette tilrår rådmannen at forprosjektet gis en støtte på kr. 
100.000.

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak



Arkivsak. Nr.:

2013/169-2

Saksbehandler:

Lars Harald Daling

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Styret for næringsfondet 3/13 06.03.2013

Gulburet - søknad om tilskudd til etablering av gårdsbryggeri

Rådmannens forslag til vedtak:

Gulburet v/Arve Østbø gis et tilskudd på inntil kr. 40.000,- fra kommunens næringsfond til etablering av 
Gårdsbryggeri på Gulburet, Østre Verdal. Innvilget tilskudd utgjør 30 % av et godkjent kostnadsgrunnlag 
på kr. 120.000.

Vedlegg

1 Søknad om tilskudd til etablering av Gårdsbryggeri

Bakgrunn

Gulburet v/Arve Østbø søker om et tilskudd på kr. 60.000,- fra kommunens næringsfond til etablering 
av Gårdsbryggeri på Gulburet, Østre Verdal.

Siden etableringen av Gulburet for 15 år siden, har omsetningen økt hvert år i gårdsbutikk og servering. 
Bestilte grupper og dropin-gjester, vandrer- og sykkelturisme er økende. Bedriften har også egen 
produksjon av brød og drops og bedriften får leieforedlet kjøttprodukter hos Thoresen AS, Steinkjer.

Gjennom flere år med økende salg av lokale matprodukter, merker Gulburet økt interesse for lokal 
drikke. Gulburet har skjenkebevilling med alle rettigheter og serverer blant annet øl fra Inderøy 
Gårdsbryggeri. Eierne av Gulburet har interesse for ølbrygging og de har egnet lokale for ølbrygging. 
Målet er en produksjon til eget bruk på 200 liter første år med en økning på 100 liter per år. Dessuten 
regner de med å levere 800 liter til andre innen tre år. Det legges opp til servering både fra flasker og 
fat. 



Markedsføring vil skje via Gulburet, Den Gyldne Omvei, Visit Innherred og Trøndelag Reiseliv, 
avisannonser, e-post, facebook, egen nettside og direkte kontakt med aktuelle kunder.   

Vurdering

Gulburet er en vel etablert drift og en av de mest profilerte bedrifter knyttet til Den Gyldne Omvei. 
Gjennom søknad om støtte til utvikling av bedriften tydeliggjør Gulburet at de skal styrke sin posisjon.

Bruk av det kommunale næringsfondet på omsøkte prosjekt fordrer at prosjektet ligger inn under 
hovedmålsettingen for disse midlene. I pkt. Formål i vedtektene for kommunalt næringsfond i Inderøy 
heter det at «Støtte bør prioriteres for såkalt tidligfase-prosjekter. Typiske støtteformål vil da være 
forretningsplanutvikling, produktutvikling, markedsutvikling og bedriftsspesifikk kompetanseheving». 

Det omsøkte prosjektet har de fleste av de ovennevnte elementene i seg. En kan muligens sette et 
spørsmålstegn ved om en kan snakke om tidligfase-prosjekt. Rådmannens vurdering er at selv om 
bedriften Gulburet er en vel etablert bedrift, så er «øl-prosjektet» et tidligfase-prosjekt. I vedtektene 
for kommunalt næringsfond er det ikke satt noen begrensninger i forhold til at bedriften skal være i 
etableringsfasen.

I søknaden er budsjettet til investering til utstyr satt til kr. 55.000. Ut fra at det maksimalt kan gis en 
maksimal støtte på 25 % til mindre investeringer, har søker lagt inn ca. kr. 14.000 i kostnadsgrunnlaget. 
Resten av kapitalbehovet er knyttet til utvikling og markedsføring, eget arbeid og egne midler, til 
sammen ca. kr. 106.000. Ut fra dette blir totalt kostnadsoverslag kr. 120.000, og omsøkt beløp 50 % av 
dette, kr. 60.000.

Rådmannen vil ut fra en generell vurdering og med bakgrunn i Vedtekter for kommunalt næringsfond i 
Inderøy, tilrå en støtte på kr. 40000,- til dette prosjektet.

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak.



Ark1

Side 1

Gulburet
V / Arve Østbø
Sandvollanveien 391
7670 Inderøy

Til
Inderøy Kommune
Næringsfondet
Rådhuset
7670 Inderøy

Søknad om tilskudd til etablering av Gårdsbryggeri på Gulburet , Verdal Østre

Det søkes om tilskudd av kommunens næringsfond med kr. 60 000,-
Totalt kostnadsoverslag kr. 120 000

Bakgrunn

Siden etableringen av Gulburet for 15 år siden, har omsetningen økt kvart år i
gårdsbutikk og servering
Bestilte grupper og dropinn – gjester , vandrer og sykkelturisme er aukende gjenom
DGO , Innhered Reiseliv og Trøndelag Reiseliv
Bedriften har også egen produksjon av brød og drops der spesielt brødslaget har økt
siste år.
Bedriften får leieforedlet kjøttprodukter hos Thoresen AS , Steinkjer
Gjenom flere år med aukende salg av lokale matprodukter , ser vi også interesse for
lokal drikke
Har skjenkebevilling med alle rettigheter og serverer no øl fra Indrøy Gårdsbryggeri og
div «butikkøl» , vin og brennevin etter ønske fra gjestene.
Har lenge hatt interesse for ølbrygging og har tidligere brygget litt sammen med en
annen kar , har deltatt på studietur om brygging og leser om emnet.

Prosjektbeskrivelse

Lokale og produksjon
Har et eget lokale som skal brukes til brygging .Skal få plass der til utstyret som er
nødvendig.
Skal kjøpe inn et bryggeri med kapasitet på opp til 35 liter pr brygging
Tenker å bruke noe av vinteren til brygging . Ølet hart godt av noe lagringstid , ett år og mer er
ofte bare en fordel for smakens skyld.
Rekner med å servere 200 liter kommende år og auker med 100 liter pr år de neste tre år
Utover dette rekner vi med å levere til andre serveringsbedrifter , noe som kan auke salget
vesentlig. Rekner med å levere 800 liter til andre innen tre år.
Skal servere fra flasker og fat . Det å servere øl fra fat blir nytt på Gulburet og vil trolig auke
salget

Styrking av bedriften Gulburet
Serverer fra før egne kjøttvarer og brød. Det å få egetprodusert øl til servering, vil sikkert
auke interessen for stedet og igjen auke omsetning av andre varer også
Rekner altså med en styrking av merkevaren Gulburet ved å også få eget øl.



Ark1

Side 2

Salg og markedsføring
Markedsfører via Gulburet, Den Gyldne Omvei , Innherred Reiseliv og Trøndelag Reiseliv
Avisanonser , e-post , Facebook og egen nettside vil bli brukt til markedsføring.
For levering og salg til andre skjenkesteder må vi også oppsøke bedriftene for å få innpass.

Kostnadsoverslag

Flaske / miljøavgift er kr 5,14 pr flaske i utgangspunktet. Men med medlemskap i GrøntPunkt
og gjenbruk av flasker og fat får vi en reduksjon i miljøavg på 90 %. Rekner med halvparten fat
Og halvparten flasker.

Skal brygge øl med inntil 4,7 % alkohol , og da er avgiften til staten kr. 19,60 pr liter solgt vare.

Tenker å starte med 3 eller 4 ølsorter og utvide litt etter kvart.

Oppstartskostnader:

Utstyr Bryggeri 21900
Maltmølle 1990
Gjæringstanker 10600
Flaskefyller 979
Kapseltang 399
Ølfat 8000
Kjøler/tappetårn 6000
Småutstyr 5132

Prøveproduksjon Rekner med 4 ølsorter og 4 dager a` 8 timer pr sort for å få rett kvalitet
Altså 130 timer a` kr. 250,- = kr.30 000,-
Råvarekostnad kr. 5 000,-

Utvikling av etiketter kr.10 000,-

Markedsføring kr.20 000,-

kr 55 000



Ark1

Side 3

Salgsinntekter år. 2013 2014 2015 Til andre
skjenkesteder

kr. 180 pr.liter 36000 54000 72000
kr. 100 pr. Liter 80000

Variable kostnader :
Malt, humle og gjær
Kr. 7,60 pr liter 1520 2280 3040 3040

Flaske / miljøavgift 100 150 200 2056

Alkoholavgift – 4,7% alk.
19.60 pr liter 3920 5880 7840 7840

Sum variable kostnader 5540 8310 11080 12936

Dekningsbidrag pr år 30460 45690 60920 67064
Dekn.bidrag salg heime og borte 127984

Faste kostnader
55000,- / 10 år 5500 5500 5500

Driftsoverskudd 24960 40190 122484

Rentekostn innsatt kapital
120 000 x 4% 4800 4800 4800

Lønnsevne 20160 35390 117684

Finansieringsplan
Kapitalbehov 120000

Tilskudd til utstyr 25% av 55 000 13750
Utvikling og markedsføring 46250
Eget arbeid , egne midler 60000
Sum 120000



Arkivsak. Nr.:

2012/190-14

Saksbehandler:

Lars Harald Daling

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Styret for næringsfondet 4/13 06.03.2013

Støtte til utvikling av profesjonelt dansemiljø ved Dans i Nord-Trøndelag

Rådmannens forslag til vedtak:

Dans i Nord-Trøndelag gis et tilskudd på inntil kr. 60.000,- fra kommunens næringsfond til 
videreutvikling av Dans i Nord-Trøndelag som et regionalt senter for dansekunst på Inderøy.  

Vedlegg
1 Dans i Nord-Trøndelag - Søknad om støtte til utvikling av profesjonelt dansemiljø for 2013, 2014 og 

2015
2 Prosjektbeskrivelse
3 Vedlegg, dokumentliste
4 Finansieringsplan
5 Tidsplan
6 Foreløpig rapport for pilotprosjekt - 2012
7 Samarbeidspartnere
8 Intensjonsavtale
9 Omtale fra dansere og koreografer i samarbeid

Bakgrunn

Dans i Nord-Trøndelag AS (DiNT) søker Inderøy kommune om støtte for å fortsette arbeidet med og 
videreutvikle DiNT som et regionalt senter for dansekunst på Inderøy.

DiNT har forretningsadresse Inderøy.

Søknaden ble opprinnelig sendt kommunen som kultursøknad og behandlet i sak 7/13 i formannskapet, 
06.02.2013 – og oversendt Næringsfondet.



Søknadsbeløpet til Inderøy kommune er på kr. 60.000, for 2013, kr. 100.000, for 2014 og kr. 100.000, 
for 2015. DiNT søker i tillegg finansiering fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Norsk kulturråd. Viser 
til vedlagt søknad.

DiNTs virksomhet er å formidle og utvikle prosjekter innen profesjonell dansekunst. Prosjektutvikling 
inkluderer blant annet produksjon og samproduksjon av profesjonell dansekunst. Publikumsutvikling og 
publikumsdialog står sentralt i all formidling.

Dans i Nord-Trøndelag ønsker å synliggjøre dansekunst gjennom å sette den inn i rammen av den 
Trønderske identiteten og samtidig etterstrebe kvalitet og nyskaping. Lokal forankring i forhold til 
dansemiljøet og publikum står sentralt. Dans i Nord-Trøndelag ønsker å gi flere muligheter for 
dansekunstnere til å utvikle seg som utøvere og å gi publikum utvidet estetisk opplevelse og erfaring. 

Gjennom å presentere dansekunst på en fristende måte, ønsker Dans i Nord-Trøndelag å bli en 
ettertraktet plattform for utøvende dansere.

Vurdering

DiNT er utpekt som ett av sju nasjonale pilotprosjekter for profesjonell dans. Formålet har vært å gjøre 
profesjonell dans tilgjengelig over hele landet. DiNT har sørget for å trekke profesjonelle dansere til 
regionen og har satt opp større og mindre forestillinger i Inderøy og i regionen.

I høringsutkast til kulturplan, omhandles DiNT som en satsing i Inderøy kommune med mål at Inderøy 
kommune skal innta en posisjon som senter for formidling av profesjonell dans i regionen. Som tiltak 
skisseres invitasjon til samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen (MiNT og Nord-Trøndelag 
teater) vedr. framtidig formidling av profesjonell dans i Nord-Trøndelag og støtte DiNT gjennom kjøp av 
forestillinger og kurs.

For Inderøy kommune har det vesentlig betydning at både DiNT og MiNT er lokalisert i kommunen.  
Rådmannen mener derfor at det riktig å delta i utviklingen av DiNT gjennom økonomisk støtte. DiNT har 
utvilsomt betydelig utviklingsmuligheter, men er avhengig av offentlig støtte for at dette skal lykkes. 

Bruk av det kommunale næringsfondet på omsøkte prosjekt fordrer at prosjektet ligger inn under 
hovedmålsettingen for disse midlene. I pkt. Formål i vedtektene for kommunalt næringsfond i Inderøy 
heter det at «Støtte bør prioriteres for såkalt tidligfase-prosjekter. Typiske støtteformål vil da være 
forretningsplanutvikling, produktutvikling, markedsutvikling og bedriftsspesifikk kompetanseheving». 

Det omsøkte prosjektet har de fleste av de ovennevnte elementene i seg. En kan muligens sette et 
spørsmålstegn ved om en kan snakke om tidligfase-prosjekt. I forhold til målsettingen om å etablere 
DiNT som regionalt dansesenter er prosjektet i en tidlig-fase.  

Støtte over næringsfondet skal gis til næringsutvikling eller til prosjekter som direkte eller indirekte kan 
bidra til næringsutvikling.  Det er denne delen av prosjektutviklingen som er ment støttet over 
Næringsfondet. 

Rådmannen merker seg at det søkes for 2-år med samme søknadsnivå for begge år. Næringsfondet er i 
prinsippet innrettet på engangsstøtte. Rådmannen vil tilrå en bevilgning for inneværende år. Om det 
skulle være behov for ytterligere støtte, så blir det å komme tilbake til.



Konklusjon
Se rådmannens forslag til vedtak
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Dans i Nord-Trøndelag Inderøy
v/ Daglig leder Anna C. N. Hegdahl
Vennaliveien 5
7670 Inderøy

Inderøy kommune
v/ Reidun Huseth
Inderøy kommune

Søknad om støtte utvikling av profesjonelt dansemiljø ved Dans i Nord-Trøndelag for 2013,
2014 og 2015.

Dans i Nord-Trøndelag søker støtte for å fortsette arbeidet med og for å videreutvikle Dans i Nord-

Trøndelag som et regionalt senter for dansekunst på Inderøy i Nord-Trøndelag.

Dans i Nord-Trøndelag ønsker å synliggjøre dansekunst gjennom å sette den inn i rammen av den
Trønderske identiteten og samtidig etterstrebe kvalitet og nyskaping. Lokal forankring i forhold til
dansemiljøet og publikum står sentralt. Dans i Nord-Trøndelag ønsker å gi flere muligheter for
dansekunstnere å utvikle seg som utøvere og å gi publikum utvidet estetisk opplevelse og erfaring.
Vi ønsker gjennom å presentere dansekunst på en fristende måte, bli en ettertraktet plattform for
utøvende dansekunstnere.

Vi søker med utgangspunkt i vedlagt prosjektbeskrivelse og budsjett om:

kr 60.000,- for 2013, kr 100.000,- for 2014 og kr 100.000,- for 2015.

Finansiering er som følger:

2013
Regional finansiering Kr 290.000,-
NTFK
Inderøy kommune Kr 60.000,-
Norsk kulturråd Kr 660.000,- 

Sum Kr.1010.000 


2014
Regional finansiering Kr 400.000,-
NTFK
Inderøy kommune Kr 100.000,-

Norsk kulturråd
Sum 


Kr 750.000,-  
Kr1.250.000,-

2015
Regional finansiering
NTFK
Inderøy kommune
Norsk kulturråd 

Sum 


Kr 500.000,-

Kr 100.000
Kr 900.000,-  
Kr1.500.000,-

Vi viser til prosjektbeskrivelse, budsjett og vedlegg.
Me 1-1ilsen

dC<-

Daglig leder Dans i Nord-Trøndelag Anna C. N. Hegdahl
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Foto: Therese B Kirkesæter.

Maja Roel og Live Strugstad i De nære ting 2012
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Forord:

Dans i Nord-Trøndelag ønsker å synliggjøre dansekunst gjennom å sette den inn i

rammen av den Trønderske identiteten og samtidig etterstrebe kvalitet og nyskaping.

Lokal forankring i forhold til dansemiljøet og publikum står sentralt.

Dans i Nord-Trøndelag ønsker å tilby flere muligheter for dansekunstnere for å utvikle

seg som utøvere og å gi publikum utvidet estetisk opplevelse og erfaring. Gjennom å

presentere dansekunst på en fristende måte, ønsker vi å bli en ettertraktet plattform for

utøvende dansekunstnere.

Dans i Nord-Trøndelag har hatt en stor aktivitet både i form av prosjektutvikling, visning

av profesjonelle danseforestillinger, nettverksbygging og kompetanseheving i 2012(se

vedlegg Foreløpig rapport).

Vi har som mål at vi i løpet av det nærmeste året skal sikre og stabilisere vår

virksomhet inn i et fremtidsperspektiv. Stabilitet vil være viktig i for å sikre kvalitet,

kunne inngå troverdige samarbeidsavtaler og kunne være en attraktiv plattform for

dansekunstnere.

Støtte fra Norsk Kulturråd, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune vil

være en forutsetting for fortsatt drift og utvikling.

Vår hjemmeside www.dansinordtrondela .no, med arkiv gir en god dokumentasjon over

all vår aktivitet i 2012.

Prosjektet omnevnes i Kulturplan Inderøy 2012-1025 pkt 6.3.2.1, Plan for profesjonell kunst 2007-20112 kap.

2.2 og 2.4og i Teaterstrategisk plattform3 ved NTFK.

1 ( htt : www.indero .kommune.no kultur lan- aa-hoerin .5107761-99253.html
2 ( htt : www.ntfk.no Politikk laner Sider default.as x )

3 (http://www.ntfk.no 'Politikk ' ianer Documents 'Teaterstrate i%2ONTFK. -df )
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1. Situasjonsanalyse

	

1.2 Visjon

Utvide grensene for dansekunst i distriktet gjennom kvalitetsopplevelse og skapende aktivitet.
Være en plattform for profesjonell dans med internasjonal anerkjennelse.

Oppbygging

Modell og overordnet strategi for Dans i Nord-Trøndelag

Produsentav

dansekunst
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herunderPRODA
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Eksempel:
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2014
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Skapende
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60+

4



1.3 Organisasjonensnavn og adresse, hovedvirkeområde og oppbyggingog økonomi

Dans i Nord-Trøndelag AS

Vennaliveien 5

7670 Inderøy

Mob. 98413327

anna dansinordtrondela .no

www.dansinordtrondela .no

Organisasjonsnummer: 996 560 384

	

1.4 Formål

Selskapets virksomhet er å formidle og utvikle prosjekter innen profesjonell dansekunst.
Prosjektutvikling inkluderer blant annet produksjon og samproduksjon av profesjonell dansekunst.

Publikumsutvikling og publikumsdialog står sentralt i all formidling.

1.5 Hovedvirkeområde

Dans i Nord-Trøndelag skal være en samlende plattform for utvikling av Dansekunst i Nord-

Trøndelag. Plattformen skal gi dansekunstnere mulighet å utvikle ideer, materiale og
danseproduksjoner og tilby publikum kvalitative møter med dansekunsten.

Dans i Nord-Trøndelag er i dag lokalisert i Inderøy kulturhus.

Spillesteder: Inderøy kulturhus mfl kulturhus. I området Inderøy kulturhus og Inderøy
videregående skole planlegges i nær fremtid en Black boks scene. Samt flere muligheter for

visninger i alternative lokaler.
Musikkmiljø: Sund folkehøgskole/ Jazzlinje og Musikktjenesten i Nord-Trøndelag

Dans i Nord-Trøndelag er i samarbeid med Nord-Trøndelag teater om visninger av forestillinger.

Dette samarbeidet vil kunne ha betydning på flere områder fremover i tid.

	

1.6 Økonomi

Dans i Nord-Trøndelag har i 2012 en Dansekonsulent/ Daglig Leder, 40% stilling Anna C. N.

Hegdahl og en dansekonsulent Live Strugstad, 20% stilling.

Personalet i Dans i Nord-Trøndelag har i 2012 arbeidet totalt 12 arbeidsdager 8 timer 463; - a 80

timer er kr 44448,-, utom lønnet stilling.

Daglig leder har utom gjennomført 6 arbeidsdager men nettverksbygging utenfor arbeidstid, blant

annet i Karlstad og Oslo.

Dans i Nord-Trøndelag AS finansierer revisor og regnskap fra inntjening andre

prosjekter/undervisning a kr 30 662,- i løpet av 2012.
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I 2013 til 2015 er ønsket bemanningssituasjon:

Dansekonsulent/ Daglig leder 80% stilling 2013 økt til 100% stilling i 2014-15, dansekonsulent
20% i 2013 økt til 30% stilling i 2014-15, samt en produsent i 50% stilling 2013 med økning til
70% i 2014-15 .

Dansepedagoger leies inn etter behov. Profesjonelle dansere og koreografer er engasjert på
oppdrag. Komponist/ musikere/scenografer leies inn til enkeltprosjekter.

Fra 2011 tjenester faktura/ regnskap/revisjon v/Klepp regnskapskontor og Vandvik Revisjon A/S.

Hjemmeside v/Magnus Holder Bjørk www.værsågod.no. , grafisk design www.mustasj.no og

Therese B Kirkesæter.

Hovedpunkter i regnskapet 2011

Omsetning: 1.074.000

Resultat: -10.000

Egenkapital: 100.000

Hovedpunkter i regnskapet 2012

Ventet omsetning: 1.200.000

Egenkapital: 100.000

Planlagt totalt budsjett for 2013 ca. kr. 1.01 mil/år. Derav søkes kr. 660.000,-/år fra Norsk

kulturråd/ Profesjonelt dansemiljø. Regional medfinansiering søkes kr. 350.000,-/år av

totalbudsjettet.

Planlagt total budsjett for 2014 ca. kr.1.15 mil/år. Derav søkes kulturrådet 750.000/år fra Norsk

kulturråd/ Profesjonelt dansemiljø. Regional medfinansiering søkes 500.000,-/år

Planlagt total budsjett for 2015 ca. kr.1.5 mil/år. Derav søkes kulturrådet 900.000/år fra Norsk

kulturråd/ Profesjonelt dansemiljø. Regional medfinansiering søkes 600.000,-/år

1.7 Fremtidsperspektiv

Vi ønsker å videreutvikle spesialkompetanse i hvordan dansekunst kan formidles og spres i bygde-

Norge. Nord-Trøndelag det fylket i landet med færrest fastboende kunstnere. Vi antar at Nord-

Trøndelag fylke har en liten andel av det publikum som tradisjonelt oppsøker dansekunst i de store

byene. Dette gir prosjektet en unik mulighet til å utforske hvordan vi kan formidle og utvikle

prosjekter innen dansekunst til et bredt publikum.

Dans i Nord-Trøndelag ser det som viktig å fortsette å utvikle bredden av virksomheten og arbeide

med regional forankring samtidig som hovedforemålet er å løfte frem den profesjonelle dansen. Vi
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mener at det å lykkes i formidling av dansekunst ligger i skjæringspunktet mellom det å bidra aktivt

med dansekonsulentvirksomhet, ha fokus på publikumsutvikling og presentere dansekunst av høy

kvalitet og stor bredde.

Vi må ha kjennskap til befolkingen i regionen og arbeide bevisst mot spesifikke målgrupper.

Målsettingen er å skreddersy formidling og prosjekter og å være tett på publikum for å oppnå

visjonen: "Utvide grensene for dansekunst i distriktet gjennom kvalitetsopplevelse og skapende

aktivitet."

Dans i Nord-Trøndelag er løftet frem i Nord-Trøndelag fylkeskommunes Plan for profesjonell

kunst og nevnes i Teaterstrategisk plattform for 2012-2015.

Dans i Nord-Trøndelag omhandles som en satsing i Inderøy kommunes nye kulturplans

høringsutkast, i kap 6.3.2, Andre kulturinstitusjoner. Inderøy kommune har henhold til

planen som mål å innta en posisjon som senter for formidling av profesjonell dans i regionen,

gjennom å invitere til samarbeid mellom kommunen og Nord-Trøndelag fylkeskommune

(MiNT og Nord-Trøndelag teater) vedr. framtidig formidling av profesjonell dans i Nord-

Trøndelag. Inderøy skal støtte Dans i Nord-Trøndelag gjennom kjøp av forestillinger og kurs.

Det vises til pilotprosjektet Dans i Nord-Trøndelag i kulturdepartementets utkast til

strategiplan "Dans i hele landet", se Regional utvikling kap 8. I forhold til utfordringer i

kapitel 4 Satsingsområder mener vi at pilotprosjektet Dans i Nord-Trøndelag og de fire andre

etablerte pilotprosjektene, DansiT- Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Dansearena nord,

Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus og Regional arena for samtidsdans,

kan spille en viktig rolle.

2. Overordnede mål for de neste fem årene

	

2.2 Hovedmål

Dans i Nord-Trøndelags virksomhet skal i hovedsak omfatte profesjonell dansekunst.

Dans i Nord-Trøndelags prosjekt for å utvikle et profesjonelt dansemiljø omhandler kommende fem

år følgende områder: Produsentbistand/administrativt støtteapparat, utvikling av nettverk,

kompetansehevende tiltak, strategiarbeid for videreføring og stabilisering av virksomheten inn i et

fremtidsperspektiv, publikumsutvikling og konsulenttjenester.

I arbeidet med hovedområdene har Dans i Nord-Trøndelag følgende kortsiktige og langsiktige mål.

	

2.3 Kortsiktige mål

Produsent:
øke antall visninger av danseforestillinger produsert i Midt Norge, nasjonalt og i Norden.
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Produsere 2 danseforestillinger i året.
Alle danseprosjekt skal tilpasses spesifikke målgrupper, og være godt egnet til å møte
publikum og visninger utenfor de store byene.

Vår produsenttjeneste innbefatter:

*Søknadsutvikling, budsjettarbeid, rapportering, tekstutvikling.

*Kontraktutvikling og avtaler.

*Leder forprosjekt, planlegging, gjennomføring, evaluering.

*Dialog mellom samarbeidspartnere i prosjekt.

*økonomi, fakturering.

*Salg og distribusjon.

*Turneplanlegging og oppfølging underveis.

Alt i samarbeid med ansvarig koreograf eller andre aktører i hvert prosjekt og daglig leder.

Nettverk:
Gjøre Dans i Nord-Trøndelag til en fristende plattform for dansekunstnere.
Videreutvikle et nettverk utenfor Norge, spesielt i Norden.
Bli en attraktiv samarbeidspartner for Nord-trønderske kommuner.

Videreutvikle samarbeider med de fire andre etablerte pilotprosjektene, Dansit- Senter for

dansekunst i Sør-Trøndelag, Dansearena nord, Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum

kulturhus og Regional arena for samtidsdans.

Kompetanseheving:
Lage spesialtilpassede kurs for dansekunstnere og dansepedagoger med høy kvalitet.
Administrere og organisere PRODA (Profesjonell dansetrening)
Gi innsyn i dansekunstneriske prosesser under våre residensopphold.

Videreføring til stabil ordning:
Finne en mer stabil finansiering og lokalisering. Vi ønsker å utvikle oss til et Regionalt senter
for dansekunst med plassering i Inderøy kommune.

Publikumsutvikling og konsulentaktivitet:

Bidra til større publikumsinteresse og publikumsoppslutting for dansekunst, spesielt hos de
målgruppersom våre dansekunstprosjekt til enhver tid retter seg mot.

Utvikle kurs og workshops som gir publikum økt kunnskap om dansekunst og som bidrar til økt
interesse og lokal forankring av vårt prosjekt som helhet.

Bistå alle lokale og regionale aktører som ønsker dansefaglige råd.

2.4 Langsiktigemål

2 år:
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Å utvikle en produksjonsenhet for profesjonell dans.
Ha etablert nærmere samarbeid med Nord-Trøndelag teater, Inderøy kulturhus eller annen

profesjonell kunstaktør, med tanke på nye lokaler og samordning av diverse kontorutgifter.

Vi skal ha flere prosjekt som videreføres i andre nordiske land.

5 år:

Vi skal ha både nasjonale og internasjonale kunstnere som samarbeidspartnere.

Vi skal være etablert i nye lokaler med både kontor og produksjonsmuligheter.

Vi bidrar til utvikling av dansekunst i Norge.

Vi skal være etablert under fast regional støtteordning, med prosjektstøtte fra staten.

Vi er kjent og har et godt rennomé på landsbasis blant dansekunstnere og andre kulturaktører.

Vi skal ha bidratt til dans og dansekunst ses som en viktig del av vår lokale og regionale kunst

og kultur.

2.5 Strategier og tiltak 2013-2015

Produsent:
Finne gode samarbeidspartnere i dansemiljøet med interesse av å produsere utenfor de store

byene, gjerne med regional tilhørighet:

Tiltak:

2012-13 Produsere; Matias Rønningens nye koreografi FORANDRE med premiere i Namsos
og minst fem visninger i Midt- Norge. Matias fra Namsos har danset i Pantarei
dansekompani og i Ingunn Bjørnsgaard Prosjekt.(Påbegynt i 2012 med 3 ukers prøvetid)

2012-13 Produserer Kenneth Bruun Carlssons, fra Inderøy, forestilling" Nothing"
(arbeidstittel) med premiere 2013. Kenneth er for tiden danser i Kenneth Kvarnström
Dance Company, tidligere Cullberg Balletten, under Sommerresidens 2012.(Påbegynt
gjennom kort residensopphold i 2012)

2013-14 Starte samarbeid med Jon Filip Fahlstrøm fra Levanger om utvikling av solo

koreografi "The tracks were hiding behind my back"(arbeidstittel), for visning i Nord-

Trøndelag våren 2014.

2014 Produsere helaftens danseforestilling med koreografi av Odd Johan Fritzøe med tema
kulturmøten. Musikk Gjermund Larsen. 5 dansere, varav to fra The Planet i bydel Stovner
og tre fra Midt-Norge. Scenografi ; Sceneteppe av lokal avdød bildekunstner Einar Øfsti
Fødd 1862-1906. Premiere under Hilmarfestivalen(er i dialog) 2014.

2014-15 Produsere en danseforestilling i form av en vandreforestilling på Falstadsentret (er
i dialog)med koreografi av Live Strugstad og Anna Hegdahl i samarbeid med Nord-
Trøndelag Teater(er i dialog). Premiere høsten 2015.
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Utvikle en barne- og familieforestilling med start prosjektutvikling fra 2013.

Tiltak:

Ny forestilling for barnehager prosjekteres.
Alternativt barneforestillingen vurderes Glemte ting i sving fra Nord-Trøndelag, 2007,
gjenopptatt og videreutviklet med nye dansere etter audition.

Ivareta og distribuere forestillinger vi har produsert.

Tiltak:

Videreføre og selge: "De nære ting" av Live Strugstad og "Stjerne.* - en lydinstallasjon for
to dansere" av Odd Johan Fritzøe og "Forandre" av Matias Rønningen.

Videreutvikle og videreføre vellykkede prosjekt fra 2012.
Tiltak:

Kortreist dansefestival fra 6 danseproduksjoner i 2012. og 7 produksjoner i 2015.

Øke publikumstallet på Kortreist Dansefestival med 32% fra 680 i 2012 til 1000 publikum
totalt i 2015.Tiltrekke oss flere dansekunstnere, kritikere og danseorganisasjoner som
publikum og paneldeltakere.
Invitere dansekunstner fra en av våre regionale dansemiljø i samarbeid i 2014 og en
internasjonal dansekunstner.
Ankomst videreføres hvert annet år som et Kom Hjem prosjekt for en utflyttet

dansekunstnære neste gang våren 2014 med visning av Jon Filip Fahlstrøms solo "The

tracks were hiding behind my back"(arbeidstittel). og forestillingen "Flow"(tidigere vist under

Spinn Offs jubileum) av Christoffer Arouni (dialog avventes med Christoffer A), hvor Jon
Filip Fahlstrøm medvirker som danser.

Bruke våre kontakter i svenske resurssenter aktivt for spredning av våre forestillinger.
Videreutvikle flere kontakter i nordiske land.

Tiltak:
Sette av midler fra pilotprosjektordningen for studiereise til norske og utenlandske
dansefestivaler eksempel Springdance våren 2013.
Gjennomføre planlagt samarbeid med og videreutvikle samarbeid med Dans i Värmland
med hovedfokus på utveksling av profesjonell dansekunst og erfaringsutveksling.
Arbeide for å presentere "De nære ting" av Live Strugstad under festivalen Aboundance
2013 i Karlstad.

Nettverk:
Starte nettverkssamarbeid med flere nordiske land.

Tiltak:

Studiereiser og gjenbesøk.
Oversette aktuelle deler av nettsiden til engelsk.

Organisere og videreutvikle Sommerresidens i samarbeid med IVGS, Juli august 2013-15 og
vurdere flere residensperioder.

Tiltak:
Invitere pedagoger og politikere inn, for å gi et innblikk i kunstneriske prosesser.

Ivareta det positive samarbeidet med Inderøy kommune, Levanger kommune, Verdal kommune og
Namsos kommune.

10



Tiltak:

Legge mer virksomhet som kurs, PRODA og produksjon i disse kommuner.

Øke kontakten og nettverkssamarbeid andre dansearena i Norge.

Samarbeidet mellom Nord-Trøndelag og de fire andre etablerte regionale

dansemiljøene/tidigere pilotprosjektene, DansiT- Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag,

Dansearena nord, Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus og Regional

arena for samtidsdans, vil i spille en viktig rolle for utveksling av erfaring, prosjekter og i

fremtiden for nasjonalt og regionalt turne samarbeid.

Kompetanseheving:

Være i dialog med dansefeltet om deres kursbehov.

Tiltak:
Utvide Proda med Residens PRODA og Kortreist Dansefestival Proda med internasjonal
dansekunstner. Totalt økning fra 19 klasser 2011 til 30 klasser 2015. Øke tilskuddet fra
45000,- i 2013 til 60000,- i 2015. Samordne PRODA med residens og produksjonsperioder.

Tilby kurs i Publikumsutvikling/PR for dansekunstnere. Invitere gode og profilerte kursholdere.

Tilby kurs om formidling for barn. Invitere gode og profilerte kursholdere.

Tilby kurs om formidling i Den kulturelle spaserstokken. Invitere gode og profilerte
kursholdere.

Videreforing til stabil ordning:

Utvikle en strategi for en mer langsiktig etablering av Dans i Nord-Trøndelag.

Tiltak:
Etablere oss i egne kontorlokaler, knyttet til Nils Aas kunstverksted i COOP PRIX bygget
Straumen, 30 kvadratmeter fra mai 2012.
Etablere et nytt prøvelokale/treningslokale i tilknytting til Inderøy kulturhus og Campus
Inderøy minimum 140 m2.
Forsette og utvikle samarbeid med Nord-Trøndelag Teater, undersøke muligheter for et
enda tettere samarbeid i forhold til PR, produksjon av forestillinger og turne. Følge opp
inngått intensjonsavtale.

2.6 Publikumsutvikling og Dansekonsulentaktivitet

Videreutvikle vår profil og ha fokus på god mediekommunikasjon ut mot publikum.

Tiltak:
Presentere alle våre forestillinger og prosjekt på en gjennomtenkt og fristende måte som
skaper riktig forventing til dansekunstopplevelsen.
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Utvikle kunnskap, interesse og lokal forankring for dansekunst.
Tiltak:

Utvikle et kurstilbud på Inderøy i generasjonsdans, Skapende danseverksted for deltakere fra
forskjellige kulturer og i ulike aldrer.
Videreføre et kurs i uka med Dans for voksne våren 2012 frem til høsten 2012.
Videreføre 60+ tilbud i Levanger kommune.
Bidra til å videreutvikle Talentprogrammet Utvidet kulturskoletilbud, slik at det opprettholder
høy kompetanse og kvalitet gjennom å sikre evaluering og videre planarbeid i 2012.

Anslag ressursbehov for videre drift 2012-2013

For å nå våre langsiktige mål er det nødvendig med større økonomisk forutsigbarhet på sikt. Mer
stabil økonomi vil gi økt mulighet for langsiktig planlegging.

I 2013 - 2015 vil tilsagn fra støtte for utvikling av profesjonelt dansemiljø være avgjørende for at
vi skal klare å reise tilstrekklig tilslutting lokalt og regionalt, for å så oppnå mer stabil regional
finansiering.

Vi har i 2011 og 2012 hatt økte bevilginger av midler til profesjonelle kunstneriske prosjekt fra
kulturfond og kulturrådet. Dette har bidratt til at to profesjonelle forestillinger har premiere i Nord-
Trøndelag våren 2012. Konkrete resultat i form av profesjonelle produksjoner har mye å si for vår
status som profesjonell aktør lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi vil ha et jevnt behov av
produksjonsmidler i det Nord- Trønderske dansemiljøet for å kunne finansiere profesjonelle
dansekunstprosjekter.

For å klare å utvikle Dans i Nord-Trøndelag i samsvar med våre mål ønsker vi i 2013 å øke vår
bemanning til 200% stilling. 100% til daglig leder, 30% til en dansekonsulent og 70% til en
produsent.

Vi ønsker å gjenoppta planer om å utvikle interregionalt EU prosjekt, noe som ble nedprioritert i
2012 av resursmessige hensyn. Vi har undersøkt Våstra Götaland som et mer egnet
samarbeidsområde enn Nordens Grønne Belte og vi ønsker utforske mulighetene her nærmere med
tanke på å utvikle et prosjekt. Bakgrunnen er at Våstra Gotaland har større danseaktivitet og et
velfungerende resurssentrum. Et interregionalt samarbeid kan tilføre organisasjonen viktige
resurser og muligheter for kompetanseheving, nettverksbygging og utveksling av profesjonell
dansekunst.

Evaluering oppsummert for 2012

Norsk kulturråds pilotprosjektordning for utvikling av profesjonelt dansemiljø har i 2012 vært
avgjørende for at vi klart å oppnå støtte regionalt og fra flere kulturfond. Dans i Nord-Trøndelag
har til tross for mindre resurser enn planlagt fra pilotprosjektordningen som helhet klart å
gjennomføre mange av sine planer for 2012. Vi har omsøkt flere ulike fond, kommuner og
sponsorer for å styrke vår økonomi. De fleste søknader har utløst midler. Denne arbeidsmåten er
meget arbeidskrevende og uforutsigbar i alle prosjektets faser og økonomisk. Vi har lagt inn en
meget stor egeninnsats for å føre pilotprosjektet i land gjennom tre år. Våre resultat viser at vi har
klart å sette dansekunsten i Nord-Trøndelag på kulturkartet.

Publikumstall 2011

Som arrangør og produsent: 1060

Totalt: 1060
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Antall visninger av produserte forestillinger i 2011: 7 forestillinger

Antall visninger som arrangør(festivalen): 4 forestillinger

Publikumstall 2012

Som arrangør og produsent: 2484

Som oppdragstaker koreografi og samproduksjon, antatt: 3200

Totalt: 5684

Antall visninger av produserte forestillinger i 2012: 31 forestillinger

Antall visninger som arrangør(festivalen): 6 forestillinger

Antall visninger i oppdrag av andre eller samproduksjon: 3 forestillinger

Produsent 2012

Dans i Nord-Trøndelag er produsent for ;Stjerne.* en lydinstallasjon for to dansere av Odd Johan

Fritzøe, De nære ting av Live Strugstad og FORANDRE av Matias Rønningen.

Stjerne.* og De nære ting hadde premiere i 2012.

Talene viser en betydelig økning i antall viste forestillinger med dans og at flere publikum får

oppleve dansekunst. Gjennom å presentere dansekunst i ulike sammenheng har vi klart å vise hva

et regionalt danseprosjekt kan omhandle, men vi har foreløpig ikke oppnådd en ikke en stabil

posisjon regionalt. Vi er i dialog med Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om

videre utvikling.
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IlIlIlIVedlegg: Il
Finansieringsplan relatert til utvikling av profesjonelt dansemiljø, med foreløpig

regnskap for pilotprosjekt Dans i Nord-Trøndelag 2012.

Tidsplan 2013- 2015

Kort CV ansatte 2012

Foreløpig rapport 2012

Samarbeidspartnere

Intensjonsavtaler

Nord-Trøndelag Teater
Inderøy videregående skole
Matias Rønningen
Kenneth Bruun Carlsson
CODA
Cirka Teater
Teater Fot/Lise Hovik
Katja Lindberg
Maja Roel og Lowri Rees
Saga senter for fotografi

8. Omtaler fra dansere og koreografer i samarbeid, med bilder.
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gg 1. Finansieringsplan relatert til utvikling av profesjonelt dansemiljø

CF)

E..ttover deler av Dans NT som er direkte relatert til

!kt for videre utvikling av profesjonelt dansemiljø

reløpig regnskap pilotpro reg dansemiljø 2012)

Daglig leder lønn inkl avgifter 40% 2012, 80% 2013, 100% 2013-2015




162000 513000 570000 570000

Dansekonsulent lønn inkl avgifter 20% 2012 -2014, 30% 2015




122000 122000 143640 143640

Produsent lønn inkl avgifter 50 % 2013-2014 70% 2015




285000 285000 399000

Kontorlokaler/renhold




15000 30000 30000

Studioleie/renhold





20000 40000

Lagerleie inkl forsikring




3743 6000 8000 10000

Publikumsutvikling for forestillinger I produksjon(dvs tilpasset PRmateriale og produksjon av dvder, tilrettelegging av

møter med publikum og gjennomtenkt publikumsplan ved for alle produksjoner som produseres og arrangeres av DANT.)




23101 30000 40000 80000

Kontor/rek




9880 12000 15360 20000

Regnskap/revisor




67581 70000 70000 80000

Diverse, bank, leie datasystem




7647 10000 10000 15000

Egeninnsats 75.110




0 0 0

Produsent driver følgende prosjekt i samarbeid med daglig leder 2013-15






Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere.






De nære ting av Live Strugstad






FORANDREMatias Rønningen






"Nothing" (arbeidstittel) Kenneth Bruun Karlson






"The tracks, where hiding behind my back" (arbeidstittel) Jon Filip Fahlstrøm






Kortreist dansefestival 2013- 2015






Ankomst 2013,2015





Foreløpig regnskap
0.1.11.2012

201320142015

Pilotpro. Prof.dansemil. Prof.dansemil. Prof.dansemil
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Ny barneforestilling




Helaften Odd Johan Fritzøe i samarbeid med Hilmarfestivalen 2014




Vandredanseforestilling i samarbeid med Falstasentret 2015, kor Live Strugstad og Anna Hegdahl




Dansekonsulet 30% driver følgende prosjekt i samarbeid med daglig leder og produsent 2013-2015




SommerResidens2012/ 2013




Matias Rønningen og to dansere 13 528




Jon Filip Fahlstrøm




7000




Kenneth Bruun Carlsson 9 590 12000




Under planlegging




12000 30000

Nettverk





Reiser og utveksling med andre Norske og utlandske dansearena.




6000 8000 14360

Konsulentbidrag





Bidra med regionalt med dansefaglig kompetanse





Kompetanseheving





Administrere PRODA,

Kurs lys og lysdesign i samarbeid med Nord-Trøndelag teater 50000





Kurs publikumsutvikling PR




20000




Kurs formidling av dansekunst til barn




20000




Kurs formidling av dansekunst til den kulturelle spaserstokken





40000

Dagligleder





Publikumsutvikling





Bevist målgruppearbeid, mediastrategi og utvikling av PR-materiale





Strategiarbeid/ viderføring av prosjektet





Ny lokalisering




10000 18000

Utstyr




4000 8000 10000

Sum utgifter Utvlking av profesjonelt dansemiljø/tidigere Pilotprosjekt 445952 1100000 1250000 1500000

Inkl egeninnsats 544180
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Finansiering





Norsk kulturråd




300000 660000 750000 900000

Regional utviklingsprogram




150000 290000 400000 500000

Inderøy kommune




50000 60000 100000 100000

Egeninnsats 75.110




0 0 0

Sum inntekter Utviking av profesjonelt dansemiljø/tidigere Pilotprosjekt I egne prosjekter




500000 1010000 1250000 1500000

Annen støtte til prosjekt som søkesunder profesjonel vIrksomhet





Arrangørstøtte Festival(søkes)




100000 150000 200000

Festivalstøtte NTFK(innvilget med kr40.000,- 2012-2014)




40000 40000 60000 60000

Festivalstøtte Inderøy kommune(søkes)




50000 60000 60000 70000

Videre søkes støtte til kompetanseheving, formidling, produksjon av PRODA,Norsk kulturråd, div fond, kommuner og






sponsorer(Søkes)




480000 700000 1100000 1010000

Sum annen støtte




570000 900000 1370000 I 1340000

Flnansieringtotalt hele den profesjonelle virksomheten




1070000 1910000 2620000 2840000

Finansiering inkl. egeninnsats 1.145.110





Fargekodene beskriver planlagt varighet per prosjekt/år.

Daglig leder, produsent og dansekonsulents arbeidstid fordeler sig på alle underliggende prosjekt i etter behov og avhengig av hvilken fase prosjektene befinner seg i.

17



Il§11111Vedlegg 2 Tidsplan Il
Vår 2013

De nære tin
Vinter PRODA

FORANDRE Med Matias
Rønnin en
FORANDRE

FORANDRE
FORANDRE

FORANDRE
FORANDRE
Lysdesignkurs

Adventura Botanica av Odd
Johan Fritzøe
Stjerne. *- en
lydinstallasjon for to
dansere
Vår PRODA

Planleggingsperiode
Kortreist Dansefestival

Etablere oss i nye kontorlokaler

Kortreist Dansefestival

O summerin /Evaluerin
FERIE

Sommer residens

Sommer PRODA

Tidsplan Høst 2013

Ferie
Salg av Forandre og
Stjerne.* DKS

Sal av De Nære tin
Oppsummering og
planlegging av
Sommerresidensprosjekt og
vider roduksbn

Turne i Sør-Trøndela

Samtidsdans med Jon Filip
Fahlstrøm
Seniorfestival Verdal samt
turne Levan er kommune

Prøver

Premiere Namsos

Verkstedhallen Trondheim

Inderøy kulturhus

Verdal Tindved
Lokstallen Størdal
Stiklestad i samarbeid med
Nord-Trøndela Teater.

Visning/Forpremiere
Sodd'azz
Visning i Rommen bydel Oslo

Kurshelg i Namsos
Kine Kvarme

6 Forestillinger, Festival
PRODA, fest og samarbeid
med Inderøysommer, Midt-
Nordisk kunstfestival mfl.

Kenneth Bruun Carisson
med dansere og Jon Filip
Fahlstrøm.
En ukes kurs i samtidsdans
med å en visnin til slutt.

Turne Stjerne.* DKS VGS

tilpasset opplæring

DKSS

Uke 1-2
13.01.13 og 14.01.13

02.03.12

Uke6-9

01.03.13

03.03.13
04.03.13

06.03.13
07.03.13
15-17.03

Uke 17

Uke 18
(torsdag- lørdag)

Uke 18

Uke 19-23

Uke 25

Uke 26
23-27.06.13

Uke 27
Uke 28, 29

Uke 30, 31 og 32

Uke 32

Uke 33 o 34
Hele høsten

Hele høsten
Uke 40- 44
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De nære tin vises
Turne De nære ting

Barnas Verdensdager Levanger

Høst Proda
Videreutvikle Kenneth B
Carlsons produksjon

Kurshelg

Planle in Intere ros.ekt

Tidsplan vår 2014

Audition og grovplanlegging

Vår PRODA
Sal av Forandre DKS
Sal av De Nære tin
Gjenopptagelse
Glemte tin i svin
Planlegging Kortreist
dansefestival
Tilby kurs om formidling for
barn

Kortreist Dansefestival
0 summerin /evaluerin
Ferie
Sommerresidens
Sommer roda
Tidsplan høst 2014

ANKOMST

Etablere i n tt studio.
Salg av Forandre

Salg An "Nothing" av
Kenneth Carlson.
Salg av
Glemte tin i svin
Odd Johan Fritzøes

roduks.on
Produsere helaftens
danseforestilling.

INTEREG ros.ekt
PRODA

CODA frin e
Støren, Lillehamer, Karlstad
mfl

Samarbeid. Dansere fra Odd

Johan Fritzøe, Rommen bydel.

Premiere

Publikumsutvikling/PR for
dansekunstnere

Odd Johan Fritzøes
roduksbn, 5 dansere.

DKS
DKSS
Øvelse med nye dansere

Jon Fili Fahlstrøm

Jon Filip Fahistrøm viser sin
premiere ved skolestart
videregående skoler.
Sammen med aktuelt verk
hvor Jon Filip deltar som
danser.

Festivaler, DKS og andre
scener.
DKS og dansescener

DKS

Prøveperiode

Premiere Hilmarfestivalen
Koreografi av Odd 3ohan
Fritzøe med tema kulturmøten.

Realiserin

Uke 40
Uke 41

Uke 40

Uke 43 o 46
Seinhøsten

Uke 49

I 10 et av høsten

Uke 3-4

3 hel er
Hele våren
Hele våren
Uke 16-18

Uke 17

Uke 26
Uke 27
Uke 28-29
Uke 28-33
Uke 33

Hele høsten

Hele høsten

Uke 40-45

Uke 45-46

3 hel er

Tidsplan vår 2015
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Audition og grovplanlegging Live strugstad og Anna Uke 3-4
He dahls roduks'on .

Vår PRODA 3 hel er
Sal av Forandre DKS DKS Hele våren

Planlegging Kortreist
dansefestival
Tilby kurs om formidling i Uke 17
DKSS.

Kortreist Dansefestival Uke 26
o summerin /evaluerin Uke 27
Ferie Uke 28-29
Sommerresidens Uke 31-33
SommerPRODA Uke 33

Tidsplan høst 2015

Salg av "The tracks, are DKS Hele høsten
hiding behind my back" av
Jon Fili Fahlstrøm.
Live Strugstad og Anna Prøveperiode Uke 40-45
Hegdahls samproduksjon
med Nord-Trøndelag teater
og Falstadsenteret

roduks'on
Produsere helaftens vandre Premiere Falstadsentret. Uke 45 - 46
danseforestillin .

PRODA 3 hel er
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DANS I NORD-TRØNDELAG

IIIIII IIII

Kine Kvarme og Ole Aleksander Hansen fra Stjerne.* -en lydinstallasjon for to dansere, Foto Stein Anders Larsen

Foreløpig rapport for pilotprosjekt for utvikling

av profesjonelt dansemiljø med utgangspunkt i

tildeling for 2012.
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1. Profesjonell aktivitet ved Dans i Nord-Trøndelag

1.2. Produsentfunksjonen

Produsentfunksjonen ved Dans i Nord-Trøndelag har ansvar for

Produsent/Prosjektleder har ansvar for:

*Søknadsutvikling, budsjettarbeid, rapportering, tekstutvikling.

*Kontraktutvikling og avtaler.

*Leder forprosjekt, planlegging, gjennomføring, evaluering.

*Dialog mellom samarbeidspartnere i prosjekt.

*Økonomi, fakturering.

*Salg og distribusjon.

*Turneplanlegging og oppfølging underveis.

Alt i samarbeid med ansvarig koreograf eller andre aktører i hvert prosjekt og daglig

leder.

1.3. Publikumstall, premierer og oppslutting fra dansemiljøet

Publikumstall 2011

Som arrangør og produsent: 1060

Totalt: 1060

Antall visninger av produserte forestillinger i 2011: 7 forestillinger

Antall visninger som arrangør(festivalen): 4 forestillinger

Publikumstall 2012

Som arrangør og produsent: 2444

Som oppdragstaker koreografi og samproduksjon, antatt: 3200

Totalt: 5644

Antall visninger av produserte forestillinger i 2012: 31 forestillinger

Antall visninger som arrangør(festivalen): 6 forestillinger

Antall visninger i oppdrag av andre eller samproduksjon: 3 forestillinger

Premierer 2012

Vi har i 2012 hatt to premierer av egne produserte forestillinger.
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Oppslutting fra dansemiljøet

Ti profesjonelle dansere/koreografer har hatt lønnet engasjement eller tilsetting gjennom

våre prosjekter i en til to måneder i 2012.

Ytterligere profesjonelle 11 dansere agerte under Kortreist dansefestival 2012.

Vi har gitt gjennom PRODAtil 72 deltakere under i alt 13 klasser per 01.12.12.

Dans i Nord-Trønderlags arbeid

Dans i Nord-Tronderlag har blitt en veldig viktig samarbeidspartner tbr meg. som har gitt meg en

plattfonn både for pmduksjon og turn&irksombet. Anna C. ilegdahl har i stor grad vært en pMriver

og motivator for mitt skapende arbeid. Som une koreograf gir de meg en arena både for kunstnerisk

utvikline og fonnidling. Jeg har stor tro på det arbeidet Dans i Nord-Trondertag gjor for dans i

regionen.

> cz- I ‘111.
t

Matias Ronningew Dato

Dans i Nord-Trøndelag har gjort at dansen tydelig har blitt en selvskriven del av det midt-norske

kulturbildet; for og med unge og godt voksne amatører og profesjonelle dansekunstnere.

De tilbyr ofte workshops og trening for profesjonelle dansere med nasjonale og internasjonale

pedagoger, noe som gøjr at man som utflyttet dansekunstner har man lettere for å oppholde seg i

regionen over et lengre tidsrom uten at man behøver å reise langt for dansetrening eller en

inspirasjonsinnsprøyting.
Sommeren 2012 gjorde jeg en forestilling under dansefestivalen 'Kortreist. Det Dans I Nord-

Trøndelag har klart å få til på kort så tid med denne festivalen er hinsides alt man kunne ha forestilt

seg. Jeg har som danser, med store og sma kompanier, reist verden rundt og gjort forestillinger på

store og mindre festivaler, men en triveligere, mer selvklar og variert festival skal man lete lenge

etter.

Mvh,
Kenneth Bruun Carlson
(Dansekunstner)

03 12 2012
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Jeg anser utviklingen av produksjonsenheter for dans i Norge som en særdeles viktig del av en

etterlengtet utvikling av infrastrukturen i dansekunsten. Etter å ha initiert og utviklet en internasjonal

dansefestival, avslutter jeg nå dette arbeidet og legger fokus på nettverksbygging og

publikumsutviklingen i vårt eget land. Dans i Nord Trøndelag har ovenfor meg vist en meget høy grad

av profesjonalitet og arbeidsvilje, og jeg håper at våre samarbeid hever en felles kompetanse - for

framtiden. Ved å styrke produksjonsenhetene i regionene i Norge styrker man også den politiske

viljen og kunnskapen om dansekunst lokalt, og dermed også den sentrale bevisstheten i vårt Storting

om verdien av vår kunstart.

Odd Johan Fritzøe, Oslo 30. november 2012

Det å få samarbeide med Dans i Nord-Trøndelag har vært en fryd, de skaper ikke bare

arbeidsplasser for utøvende og pedagoger, men de er også et nettverk og gjør dansen

mer synlig i hele regionen. Det har betydd masse for meg som flyttet hjem til Trondheim

og Trønderlag etter 5 år i Oslo.

Takk! Kine Kvarme

Jeg synes Dans i Nord-Trøndelag gjør en fantastisk jobb for å formidle dans og tilby dansejobber i Trøndelag. Som danser i

forestillingen Stjerne.* -en lydinstallasjon for to dansere, har vi nådd ut til et bredt publikum. Og således også inspirert unge

som gamle til økt interessen for dans. Både for aktører og de som er publikum.

Som danser er Dans i N-T uvurderlig som arbeidsgiver. Det er på tide dansen og dansekunsten får vist profesjonelt i

distriktene, for der vil publikum virkelig se.

Som dansekunstner, tenker da spesielt for de som bor utafor Oslo, må man ha slike arbeidsgivere som Dans i N-T for å

kunne drive som danser. Så takk skal dere ha, og håper dere får fortsette i mange år fremover.

Ole Aleksander Hansen

5



2. Produksjoner Dans i Nord-Trøndelag er produsent for i 2012

2.1. Stjerne.*- en lydinstallasjon for to dansere av OddJohanFritzøe.

Informasjon om forestillingen Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere.

— En danseforestilling for ungdom

Forestillingen "Stjerne.* en lydinstallasjon for to dansere" er et koreografisk verk som åpner det unge

publikum for den abstrakte dansen. Forestillingen forteller ikke en historie fra A-Å, men

kommuniserer gjennom et intenst danserisk språk som er poetisk, men samtidig virker ytterst

konkret i øyeblikket. Dansernes sterke tilstedeværelse oppleves nær og forståelig.

Forestillingen fabulerer omkring hvordan det meningsløse blir meningsfylt, hvordan språk, roller, ord

og bevegelser forandrer seg og får nye meninger. Bevegelsesmaterialet er ikke gjentagende og nye

bevegelsestegn tilføres stadig. Forestillingen oppleves utfordrende og underholdende på samme

gang. "Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere" fikk scenekunstprisen fra Danse - og

Teatersentrum i 2000 med begrunnelsen " kunstnerisk mot og evne til kommunikasjon med et ungt

publikum ".

Koreografi: Odd Johan Fritzøe

Musikk: Bjarne Kvinsland

Dansere : Victoria Husby, Kine Kvarme og Ole Aleksander Hansen

- tidligere

Ideutvikling: Øystein Ziener og Odd Johan Fritzøe

Annet PR materiale www.mustasj.no

Produsent: Dans i Nord-Trøndelag 2011-2013

Forestillingen er tidigere produsert og turnert gjennom Turneorganisasjonen for Hedmark 1997/1998
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Forestillingen hadde premiere 15.01.12 i Mosvikhallen og 17.01.12 i Inderøy kulturhus i samband

med kommunesammenslagning Inderøy og Mosvik kommune.

Dato Sted Publikum
15.01.12 Mosvikhallen 34

17.01.12 Inderøy kulturhus 129

26.04.12 Møteplassen DKSStiklestad 79

04.05.12 Nord-TrøndelagTeater 34




(Gjestespill)




07.05.12 Dans i Vårmland 160




To forestillinger i




Kristinehamn




27.06.12 Kortreist 54




Dansefestival/Sund




Folkhøyskole




15.10-02.11




1233

Støttet av: Fond for lyd og bilde, Fond forutøvende kunstnere, Spenn.no, Inderøy kommune, Stjørdal

kommune. Forestillingen ble produsert med fire ukers gjennomføringsperiode/prøvetid våren 2012.
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2.2. De nære ting av Live Strugstad

«De Nære Ting»

- En danseforestilling for eldre

Med «De nære ting» ønsker vi å minne publikum om de små og store
gleder i livet.

Kunstnerisk icWKoreografi: Live Strugstad

Dans: Maja Roel og Live Strugstad

Dans video: Creme Fraiche Dansekompani: Inger-Helene Johnsen, Brit Ellekjær, Anne Lise Bjerkeseth, Henny

Leine, Ingunn Stai og Kari Torvik.

Musikk: Sissel Vera Pettersen/ Musikk i Nord-Trøndelag

Film: Lowri Rees

Foto: Therese B. Kirkesæther

Kostyme: Unni Tinglum

Lysdesign/teknikk: Stig Berg - scenemann.no

Produsent: Dans i Nord-Trøndelag

Musikk film: Raquel Rastenni, Marlene Dietrich, Peggy Lee, Erik Satie
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Takk til: Ytterøy Helsetun, Erlend Haga, Simen Dyrstad, Astrid Fånes, Pekka Stokke, Simon Hegdahl,

Sivert Hegdal, Asgeir Skrove,Tindved kulturhage, Inderøy videregående skole, Per Minsaas, Anne-

Britt Strugstad, Verdal teaterlag.

Samarbeidspartnere: Musikk i Nord-Trøndelag, Levanger kommune og Senter for kultur og helse i

Levanger.Produksjonen er støttet av: Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende

kunstnere, Musikk i Nord-Trøndelag/NTFK.

Premiere på De nære ting, samt to påfølgende forestillinger under Dansefestivalen Multi Plie 23.04.

Dato Sted Publikum

23.04.12 Verkstedhallen, 3 forest. 102

27-28.08.12 DKSS,Inderøy kommune 80

Inderøyheimen

Ness omsorgsboliger

Mosvik sykehjem

Etter nyttår Visninger DKSS Trondheim

kommune og Levanger

kommune

Høsten 2013 Coda fringe samt

turne planlegges

Støttet av: Norsk kulturråd med komponiststøtte og prosjektstøtte, Fond for utøvende kunstnere,

Fond for lyd og bilde, Levanger kommune.
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2.3. FORANDRE

Prolonged effort (Arbeidstittel) av Matias Rønningen

„

Prosjektet er kommet til gjennomføringsfasen og halve prøveperioden er avholdt under tre uker

Sommerresidens 2012. Aktuelle bestillere ble invitert under residensperioden.

Kort om målsetting:

Matias Rønningen ønsker å skape en forestilling om menneskets møte med forandring, hvordan vi

takler forandring, hvorfor vi forandrer oss og hvorfor forandring er så ubehagelig for oss, til og med

når forandringen er ønsket. På den ene siden kjemper vi mot forandringen, men på den andre siden

så er det kanskje det eneste som gir livene våre substans og mening. I et liv uten forandring glir alle

dagene over i hverandre og hjernen glemmer forskjellene mellom dagene.

Gjennom analyse av hva forandring består av og hva det kan bety for seg selv og andre mennesker,

ønsker Matias i samarbeid med danserne å utfordre publikum til å reflektere over forandringene i

sine egne liv og hvordan de møter dem.

Medvirkende:

Koreografi: Matias Rønningen

Dansere:

Matias Rønningen

Else Margrete Sveinsson

Janos Andreas Frydenlund

Lyddesign: Bjarne Kvinnsland i samarbeid med Matias Rønningen

Videodesign: Gammaglimt AS v/ Chritstian Falk i samarbeid med Matias Rønningen

Lysdesign: Svein Inge Nergaard

Lydteknikk: Scenemann.no

PR-materiale: Mustasje.no

Produsent: Dans i Nord-Trøndelag
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2.4. Nothing (arbeidstittel)

Produksjon starter i løpet av 2012 en idefase, planleggingsfase med finansieringsplanlegging og en

prøve uke . Planlagt premiere høsten 2013.

Koreografi: Kenneth Bruun Carlson.

Dansere: Kenneth Bruun Carlson og Live Strugstad.

Kenneth Bruun Carlson:

Kenneth er fra Inderøy og startet sin dansetrening på Inderøy videregående skole. Har sin

danseutdanning fra London Contemporary Dance School og University of the arts i Amsterdam. Har

jobbet som danser i Skånes dansteater, Dansk danseteater, Cullbergballetten, K. Kvarnsträrn Co &

Helsinki Dance Company. I tillegg har Kenneth jobbet frilans med ulike koreografer i Europa.

Live Strugstad:

Live Strugstad er fra Trondheim/Inderøy. Utdannet ved London Contemporary Dance School og har

jobbet som danser, koreograf og pedagog siden 2001. Som danser har Live bl.a. jobbet med

Smallpetitklein Dance Company, Gustavo Lesgart for Musikkteateret i Trondheim, Plire Multi Dance,

Annika Ostwald, Opps! Dans/Dans i Nord-Trøndelag og Teaterkompaniet Pilot. Våren 2012 ledet hun

danseprosjektet «De Nære Ting», en forestilling for eldre som bl.a. er tatt ut til CODAfringe 2013.

Høsten 2012 jobbet hun med Teater Fot på Trøndelag Teater i barneteatertriologien «Du skal få høre

fuglesang». I tillegg til frilansarbeid jobber Live som dansekonsulent i Dans i Nord-Trøndelag.

www.livestrugstad.no

Videre Informasjon vil komme på www.dansinordtrondelag.no.
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3. Kortreist Dansefestival 2012

Kortreist Dansefestival ble arrangert 25. -28. juni 2012 på Inderøy for andre år på rad.

Dato: Forestilling:

25. juni Åpning

v/Ketil Kolstad

(Teatersjef N-T Teater)

Dans: Hulda Vestvik

25. juni «Mamma danser»

(0-2 år)

Teater Fot

juni «Snik og Snok på

månen» (8-13 år)

Siljeholm/Christophersen

juni «I Vesterled» (7-11 år)

juni «Stjerne.*»

Odd Johan Fritzøe

juni Utdrag fra «Position of

Elsewhere» Johan Inger.

Film: «The Rain»

Pontus Lidberg

Sted: Antall publikum:

Uteareal Inderøy 100

kulturhus

Langhuset Øyna 56

Inderøy Kulturhus 190

IVGS 40

Sund folkehøyskole 52

Inderøy Kulturhus 180

Totalt antall publikum 2011: Totalt antall publikum 2012:

360 618

Andre arrangement under festivalen:

Kortreist Dansefestival gikk parallelt og i samarbeid med Inderøysommer, kurs i kulturfag for barn og

unge (84 deltakere). Rusfri disko på Rødbrygga med DJ Dave Glennon for alle deltagerne på

Inderøysommer (Ca 50 barn deltok). Creme Fraiche dansekompani 60+ med instruktør Anna Hegdahl

holdt åpen danseklasse for seniorer og andre interesserte i Muustrøparken. Instruktør Guro Stugu

Hustad holdt tangokurs på Øynaparken for nybegynnere (30 deltagere). Profesjonelle danseklasser

(Proda) i moderne, kontakt og improvisasjon med Helle Siljeholm og Sara Christophersen.

Avslutningsfest for alle involverte i festivalen på Øynaparken. Underholdning med bandet Familien

Hossmatross og DJ Dave Glennon.

Samarbeidspartnere:

Øynaparken, MNK kunstfestival, Inderøy videregående skole, Inderøy kulturhus.
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Støttet av: Nord-Trøndelag fylkeskommune (treårig støtteavtale), Inderøy kommune, Sparebank 1

Midt-Norge, Trønderavisa, Inderøyningen, Inderøy Slakteri, Sundnes/Hoff, Ystgård gartneri og

Marens bakeri.

Åpning v/Ketil Kolstad Snik og Snok på månen Mamma danser, Teater Fot
Siljeholm/Chrisophersen

Stjerne.*, Sund folkehøyskole Dansekompaniet Creme Fraishe 60+ med gjester i Muustrøparken

Foto: Live Strugstad

Prosjektteamet evaluerer planleggingen og gjennomføringen av prosjektet som vellykket og at

prosjektet bidratt til å gi gode kunst —og kulturopplevelse for befolkningen i Nord-Trøndelag med

spesiell fokus barn og ungdom. Festivalen har vist frem lokalprodusert dans og visuell scenekunst,

hvor kroppslig utrykk er sentralt. Festivalen har hatt fokus på å bidra til å gi publikum utvidede

estetiske opplevelse og erfaringer. Festivalen støtter opp andre arrangementer og lokale bedrifter

gjennom ulike samarbeid og har i tillegg til barn og unge involvert profesjonelle, voksne/nybegynnere

og eldre.
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Kompetanseheving

Dans i Nord-Trøndelag organiserer PRODA (Profesjonell dansetrening) gjennom midler fra PRODA

stiftelsen i Oslo. Å organisere PRODA er et viktig ledd og bidrag til å holde på og utvikle kvalitet i

dansekunsten. Kursene fungerer også som en god møteplass og til nettverksbygging mellom

dansekunstnere i distriktet.

Bilde fra prodakurs med Helle Siljeholm, juni 2012. Foto: Live Strugstad

I 2012 fikk vi tildelt 45 000 kr og vi har så langt hatt kurs i klassisk ballett, moderne teknikk,

improvisasjon og i Feldenkrais. Vi har hatt besøk av både lokale, nasjonale og internasjonale

pedagoger og er godt fornøyd med antall oppmøtte.

Bilder fra prodakurs med Jarek Cemerk, august 2012. Foto: Anna Hegdahl

4.1. Kursi Lysdesignfor dansekunstnere
Dans i Nord-Trøndelag planlegger i samarbeid med Nord-Trøndelag teater et kurs i lysdesign for

dansekunstnere. Kurset ble flyttet til medio mars pga Nord-Trøndelag teaters kapasitet. Kurset planlegges over

to dager og vil tilbys gratis til fem dansekunstnere etter kort søknad og til selvkost til ytterligere fem.

Residens

Matias Rønningen med danserne Else Margrete Sveinsen og Janos Frydenlund var i Inderøy

videregående skoles lokaler tre uker sommeren 2012. Komponist Bjarne Kvinsland Gjestet oss tre

dager for å starte samarbeidet i Prolonged effort . Dansere, dansepedagoger og kulturinstitusjoner

fikk innsyn i Matias Rønningens arbeid i løpet av residensperioden.
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Foto: Ida Rønningen under Residens 2012.

Kenneth Bruun Carlson var i residens en uke 2012 for oppstart av et nytt prosjekt med oppfølging i

2013.

6. Nettverksbygging

Dans i Nord-Trøndelag har ønsker å videreutvikle samarbeid med de andre pilotprosjektene,

festivaler og danseinstitusjoner i inn og utland. Samarbeidet bør omfatte både utveksling av

kunstneriske produkter, turneer og erfaringsutveksling relatert til formidling av dansekunst. Utvidet

samarbeid i forhold til eksisterende lokale og regionale kunst og kulturinstitusjoner viktig.

Som et resultat av tidigere nettverksbygging ble forestillingen Stjerne.* - en lydinstallasjon for to

dansere vist med to forestillinger i Kristineham i regi av Dans i Vårmland.

Samarbeid med Dansit gjennom informasjonsdeling og visning av forestillingen De nære ting under

dansefestivalen 2012 er et annet eksempel på samarbeid i 2012.

Dans i Nord-Trøndelag samarbeidet med Bidrag til Nasjonalstrategi for dansekunst 2012-2015 blant

annet gjennom samarbeid med Dansit- Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Dansearena nord,

Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus og Regional arena vi levere en felles

høringsuttalelse til utkast "Dans i hele landet". De fem pilotprosjektene stod også samlet i en muntlig

uttalelse under høringsmøtet for strategien 15.08.12.
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7. Møterog kulturpolitisk arbeid

Flere møter med kultursjef i Inderøy kommune og i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Møter med ordfører Inderøy kommune.

mfl

Høringsmøte og høringsuttalelse kulturdepartementets strategi: Dans rundt i landet

Møte Kulturdepartementet 12.11.12

Møte Arbeiderpartiets stortingskommite 21.11.12

Deltakelse i panel Hilmarfestivalen 2012. Tema: Musikers og danseres muligheter i Nord-Trøndelag

Fremlegg og diskusjonsleder om Dans i Trøndelag under Kulturskolenes fagdager.

Dans i Nord-Trøndelag omhandles som en satsing i Inderøy kommunes nye kulturplans

høringsutkast, i kap 6.3.2 Andre kulturinstitusjoner. Inderøy har henhold til planen som mål å

innta en posisjon som senter for formidling av profesjonell dans i regionen, gjennom å

invitere til samarbeid mellom kommunen og Nord-Trøndelag fylkeskommune (MiNT og Nord-

Trøndelag teater) vedr. framtidig formidling av profesjonell dans i Nord-Trøndelag. Inderøy

skal støtte Dans i Nord-Trøndelag gjennom kjøp av forestillinger og kurs.

Det vises til pilotprosjektet Dans i Nord-Trøndelag i kulturdepartementets utkast til

strategiplan "Dans i hele landet", se Regional utvikling kap 8. I forhold til utfordringer i

kapitel 4 Satsingsområder mener vi at pilotprosjektet Dans i Nord-Trøndelag og de fire andre

etablerte pilotprosjektene, Dansit- Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Dansearena nord,

Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus og Regional arena for samtidsdans,

kan spille en viktig rolle.

8. Dansekonsulent

Dans i Nord-Trøndelag gir råd i forhold til undervisning, organisering, m.m.

Ønsker i større grad å tilby tjenester som koreografisk bistand og profesjonelle dans m.m.

Åpningen av Nordlek koreografi Dans i Nord-Trøndelag v Anna Hegdahl 2012 ca 3000

publikum, vist ved

Åpningen på Saga fotografisk senter Live Strugstads solo, ca 200 publikum.

Soddjazz festivalen/Improvisert Tjuvstart med Maja Roel og Live Strugstad,ca 50 publikum.
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Publikumsutvikling

Kursog kunnskapsspredningamatører:

Dans i Nord-Trøndelag driver med kurs i dans for noen målgrupper. Gruppene danner en viktig

kontaktflate for å nå ut til publikum. De er også et ledd i organisasjonens lokale/regionale

forankringen.

60+, Creme Fraise Dansekompani, et tilbud i skapende dans i Levanger kommunes kultur og

helseprosjekt fra 2009.(15 deltakere)

Dans for voksne skal gi tilbud og kunnskap om dans til gruppen mellom 25-50 år fra 2009.(40

deltakere)

Samarbeid

Dans i Nord-Trøndelag har et tett samarbeid med kulturskoler og videregående skoler. Cirka 1700

barn og ungdommer er aktive innen begge skoleslagene i løpet av et år. Dansepedagogene som

arbeider i utdanning er i kontakt med viktige målgrupper for Dans i Nord-Trøndelags virksomhet.

Målgruppene barn, ungdom, foreldre og besteforeldre kan nås via samarbeid med disse

utdanningsinstitusjoner.

Talentutvikling

Dans i Nord-Trøndelag samarbeider med kulturskolerådet om talentutvikling i dans med

lørdagsskoletilbud i Steinkjer og Namsos 2012. Det viktigste bidraget her er koordinering av

kompetanse og pedagoger.

I 2012 initierte og administrerte Dans i Nord-Trøndelag audition til Drämsommarjobbet i Karlstad for

ungdom fra NTFKvideregående skoler i dans. 13 elever møtte og tre fikk tilbud om å delta på fire

ukers sommer praktik med koreograf Håkan Mayer og 17 ungdommer fra Sverige. Arrangør var Dans

i Värmland. Bidragsytere for de tre norske praksisplassene var Nord-Trøndelags fylkeskommune

AVG0.

Fra Torget i Karlstad under visning av Agora av Håkan Mayer, Drämsommarjobbet 2012.
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02 234Vedlegg 6. Samarbeidspartnere

Nord-Trøndelag Teater

PRODA stiftelsen

DansiT

Dansearena nord

Bærum kulturhus regionalt kompetansesenter for dans

RAS. Regionalt senter for samtidsdans

Dans i Vårmland

Odd Johan Fritzøe(dansekunstner)

Matias Rønningen(dansekunstner)

Kenneth Bruun Carlsson (dansekunstner)

Jon Filip Fahlstrøm(dansekunstner)

Inderøy videregående skole

Inderøy kulturhus

Midt Nordisk Kunstfestival

Musikk i Nord-Trøndelag

Nils Aas Kunstverksted

Soddjazz festivalen

Hilmarstiftelsen/

Hilmarfestivalen 2014

Falstadsenteret

Øynaparken

Inderøysommer

Sund Folkehøgskole

Kultursmia Inderøy

Kulturskolerådet

Nord- Trønderske kulturskoler

Danselinjene ved de videregående skolene
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INTENSJONSAVTALE

mellom

Dans i Nord-Trøndelag
v/ Daglig leder Anna l-legdahf

Organisasjonsnummer: 996 560 384

og

Nord-Trøndelag Teater
v/ Teatersjef Ketil Kolstad

i fellesskap kalt Partene

1. Avtalens bakgrunn og hensikt

Partene er I kontakt med hverandre med sikte på å komme frem til en endelig og
bindende avtale om et samarbeld innen de av intensjonsavtalens område, slik dette er
nærmere angitt i pkt. 2 nedenfor, Gjennom denne intensjonsavtale bekrefter de at de har
til hensikt, gjennom undersøkelser og forhandlinger, å komme frem til en endelig avtale
som nevnt.

Denne intensjonsavtale regulerer forholdet mellom partene enten frem til ny avtale
inngås elter frem til denne avtale opphører uten at ny avtale inngås.

Intensjonsavtalens område

Intensjonsavtalen gjeider samarbeld mellom partene om samarbeldsmøter, gjestespill og
profilering.

Nærmere om partenes samarbeid

perioden frem til en endelig avtale blir inngått, har partene til hensikt blant annet å
gjennomføre følgende aktiviteter som grunnlag for en avtaleinngåelse:

gjennomfører minst to samarbeidsmøter i året
NTT vurderer ett gjestespill fra Dans i NT i året

- gjensidig profilering/redaksjonell omtale av aktuelle produksjoner på nett

Diskresjon

Partene har taushetsplikt om all informasjon som de får fra den annen part som følge av
denne intensjonsavtale og som ikke er alminnelig kjent. Taushetsplikten gjelder også
etter avtalens opphør.
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Intensjonsavtalens varighet

Denne intensjonsavtale gjelder i 2 år fra den dato denne intensjonsavtale er
undertegnet, opphører intensjonsavtalen, og partene står da fritt i forhold til hverandre.
Hvert enkelt samarbeid angående gjestespill avtales med endelige og bindende avtaler.
Etter Intensjonsavtalens opphør skal ingen av partene, hvis ikke annet er uttrykkelig
avtalt, kunne utnytte efler viclereformidle informasjon som vedkommende har mottatt fra
den annen part i anledning av denne intensjonsavtale. Dokumenter, prototyper eller
annet materiale som den ene part har fått overlevert fra den annen, skal straks
tilba keleveres.

Øvrige bestemmelser

Partene er klar over at de i denne innledende fase av sitt samarbeid, frem til en endelig
avtale er inngått, i vesentllg grad bygger på intensjoner som lkke er rettslig forpliktende.
Likevel vil partene være erstatningsansvarlige for tap som måtte skyldes illojal eller
usaklig opptreden i forhold til hva nærværende avtale med rimelighet gir forventninger
om.

**§**

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett
eksemplar.

... ...............
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INTENS3ONSAVTALE

mellom

Dans i Nord-Trøndelag
Organisasjonsnummer: 996 560 384

og

Matias Rønningen

fellesskap kalt Partene

1. Avtalens bakgrunn og hensikt

Dans i Nord-Trøndelag ønsker å utvikle et samarbeid med dansekunstner/koreograf
Matias Rønningen i 2012. Bakgrunn for ønsket samarbeid var et vakkert møte med
Matias koreografi "Anti-entropi", som inngikk i Dans 1Nord-Trøndelags kom hjem
prosjektet "Ankomst 2011". "Anti-entropi" var en koreografi som rørte publikum.

Partene er 1 kontakt med hverandre med sikte på å komme frem til en endelig og
bindende avtale om et samarbeid innen intensjonsavtalens område, slik dette er
nærmere angitt i pkt. 2 nedenfor. Gjennom denne intensjonsavtale bekrefter de at de har
til hensikt, gjennom undersøkelser og forhandlinger, å komme frem til en endelig avtale
som nevnt.

Denne intensjonsavtale regulerer forholdet mellom partene enten frem til ny avtale
inngås eller frem til denne avtale opphører uten at ny avtale inngås.

Intensjonsavtalens område

Intensjonsavtalen gjelder samarbeid mellom partene om residensopphold i Dans i Nord-
Trøndelags regi sommeren 2012, samt et samarbeid om utvikling av en danseproduksjon
hvor Matias Rønningen er kunstnerisk ansvarig og Dans i Nord-Trøndelag er produsent.
Dans i Nord-Trøndelag står for administrativt støtteapparat,

Nærmere om partenes samarbeid

I perioden frem til en endelig avtale blir inngått, har partene til hensikt blant annet å
gjennomføre følgende aktiviteter som grunnlag for en avtaleinngåelse:
Dans i Nord-Trøndelag ønsker å tilrettelegger residensplass i minst tre uker sommeren
2012. Partene skal sammen avklare prosjektets øvrige samarbeidspartnere, skrive
prosjektsøknader, drøfte produksjonsutvikling, målgruppetilpassing og
forestillinger/turnevirksomhet.

Diskresjon

Partene har taushetsplikt om all informasjon som de får fra den annen part som følge av
denne intensjonsavtale og som ikke er alminnelig kjent. Taushetsplikten gjelder også
etter avtalens opphør.



Intensjansavtalens varighet

Denne intensjonsavtale gjelder frem til den blir avløst av en endelig og bindende avtale.
Hvis ikke partene har kommet til en endelig og bindende avtale om videre samarbeid
innen 6 måneder fra den dato denne intensjonsavtale er undertegnet, opphører
intensjonsavtalen, og partene står da fritt i forhold til hverandre. Etter intensjonsavtalens
opphør skal ingen av partene, hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt, kunne utnytte eller
videreformidle informasjort som vedkommende har mottatt fra den annen part i
anledning av denne intensjonsavtale. Dokumenter, prototyper eller annet materiale som
den ene part har fått overlevert fra den annen, skal straks tilbakeleveres.

Øvrige bestemmelser

Partene er klar over at de i denne innledende fase av sitt samarbeid, frem til en endelig
avtale er inngått, i vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende.
Likevel vil partene være erstatningsansvarlige for tap som måtte skyldes illojal eller
usaklig opptreden i forhold til hva nærværende avtale med rimelighet gir forventninger
om.

**5**

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett
eksemplar.

04-10  , den 11. LI

(s. a(4



I NORD-TRONIJEtAli

INTENSIONSAVTALE

mellom

Dans i Nord-Trøndelag
Organisasjonsnummer: 996 560 384

og

Kenneth Bruun Carlsson

i fellesskap kalt Partene

1. Avtalens bakgrunn og hensikt

Dans i Nord-Trøndelag ønsker å utvikle et samarbeid med dansekunstner/koreograf
Kenneth Bruun Karlson i 2012. Bakgrunn for ønsket samarbeid et ønske fra Kenneth om
å utforske materiale for et koreogrfiskverk som kan videreutvikles og vises i Nord-
Trøndelag.

Partene er i kontakt med hverandre med sikte på å komme frem til en endelig og
bindende avtale om et samarbeid innen intensjonsavtalens område, slik dette er
nærmere angitt i pkt. 2 nedenfor. Gjennom denne intensjonsavtale bekrefter de at de har
til hensikt, gjennom undersøkelser og forhandlinger, å komme frem til en endelig avtale
som nevnt.

Denne intensjonsavtale regulerer forholdet mellom partene enten frem til ny avtale
inngås eiler frem til denne avtale opphører uten at ny avtale inngås.

Intensjonsavtalens område

Intensjonsavtalen gjelder samarbeid mellom partene om residensopphold i Dans i Nord-
Trøndelags regi sommeren 2012, samt et samarbeid om utvikling av en danseproduksjon
hvor Kenneth Bruun Karlson er kunstnerisk ansvarig og Dans i Nord-Trøndelag er
produsent. Dans i Nord-Trøndelag står for administrativt støtteapparat.

Nærmere om partenes samarbeid

I perioden frem til en endelig avtale blir inngått, har partene til hensikt blant annet å
gjennomføre følgende aktiviteter som grunnlag for en avtaleinngåelse:
Dans i Nord-Trøndelag ønsker å tilrettelegger residensplass i minst tre uker sommeren
2012. Partene skal sammen avklare prosjektets øvrige samarbeidspartnere, skrive
prosjektsøknader, drøfte produksjonsutvikling, målgruppetilpassing og
forestillinger/turnevirksomhet.

Diskresjon

Partene har taushetsplikt om all informasjon som de får fra den annen part som følge av
denne intensjonsavtale og som ikke er alminnelig kjent. Taushetsplikten gjelder også
etter avtalens opphør.



5. Intensjonsavtalens varighet

Denne intensjonsavtale gjelder frem til den blir avløst av en endelig og bindende avtale.
Hvis Ikke partene har kommet til en endelig og bindende avtale om vIdere samarbeid
Innen 7 måneder fra den dato denne intensjonsavtale er undertegnet, opphører
intensjonsavtalen, og partene står da fritt i forhold til hverandre. Etter intensjonsavtalens
opphør skal Ingen av partene, hvls Ikke annet er uttrykkellg avtalt, kunne utnytte eller
videreformidle informasjon som vedkommende har mottatt fra den annen part I
anledning av denne intensjonsavtale. Dokumenter, prototyper eller annet materiale som
den ene part har fått overlevert fra den annen, skal straks tilbakeleveres.

6. øvrige bestemmelser

Partene er klar over at de i denne innledende fase av sitt samarbeld, frem til en endelig
avtale er Inngått, I vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende.
Likevel vil partene være erstatningsansvarlige for tap som måtte skyldes illojal eller
usaklig opptreden i forhold tll hva nærværende avtale med rimelighet glr forventninger
om.

**§**

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett
eksemplar.

	 den
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AVTALE

mellom

Dans i Nord-Trøndelag

og

Inderøy videregående skole

Avtalensbakgrunnog hensikt

Partene har en bindende avtale innen avtalens område slik dette er

nærmere angitt i pkt. 2 under.

Avtalensvarighet

Avtalen utløper ved årets utgang og kan fornyes ved reforhandling hvert

år. Dans i Nord-Trøndelag kaller inn til møte medio november hvert år.

Avtatensområde

Avtalen mellom partene innebærer:

At prosjektleder ved Dans i Nord-Trøndelag kan leie en kontorplass

ved Inderøy videregående skole dersom dette ikke kommer i konflikt

med skolens eget behov for en årlig leie på kr 500. I leien inngår bruk

av skolens IT-utstyr.

Dans i Nord-Trøndelag kan bruke kopimaskiner, faktureringsmaskin

og kontorrekvisita ved Inderøy videregående skole mot betaling. Sats

pr. kopi: kr 0,50; fargekopi kr 1,00. Frankering: faktisk utgift pr

forsendelse.

Dans I Nord-Trøndelag kan for en årlig leie av kr 500 disponere

inderøy videregående skoles dansesaler dersom dette ikke kommer i

konflikt med skolens egne behov eller behovene til andre av skolens

samarbeidspartnere. Utlånet avtales i samråd med og i god til med

skolens driftsleder.

Dans i Nord-Trøndelag driver supplerende og ikke konkurrerende

virksomhet til skolens opplæringsaktivitet.



- Inderøy videregående skole kan kjøpe hele eller deler av forestillinger

av Dans i Nord-Trøndelag. Prisen for disse kan sees i sammenheng

med leien for kontorplass og/eller dansesaler etteregne avtaler.

4. Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvoravhver av partene

inderøy den ....................

n1

Anna C. N. Hegdahl

Dans i Nord-Trøndelag

Aase er

Inderøy videregående skole



CODA

INTENSJONSAVTALE

mellom

CODAOslo International Dance Festival (heretter Arrangør)

og

Live Stugestad og Dans i Nord-Trøndelag (heretter Utøver)

CODAog Live Strugestad bekrefter herved en samarbeidsavtale vedr. én- 1- visning av
forestillingen De nære ting. Forestillingen er tenkt vist under CODA festivalen 2013
under CODAfringe programmet. Forestillingen er foreløpig satt til uke 40 i 2013.

Utøver har produsentansvar for forestillingen og står for alle kostnader knyttet til
produksjonen, reise og opphold.

Arrangør betaler et avtalt honorar pr utøver i produksjonen NOK.4000,- fire tusen
kroner- inntil tre personer.

Arrangør stiller med teknisk personale og teknisk grunnrigg til scenen. Arrangør stiller
prøvelokaler på Scertehuset i Oslo til disposisjon i september for alle deltakerne i
CODAfringe.Vær rask med å melde behov for disse lokalene.

Forestillingen De nære ting skal ikke vises i Oslo og omegn, eller andre dansefestivaler i
Norge, i perioden mellom signering av intensjonsavtalen og visning under CODA2013.

Endelig kontrakt signeres ultimo januar 2013.

Oslo,

Lise,Nordal
Festivaldirektør'&kunstnerisk leder,„

Live Struggstad
Koreograf og danser

Anne C.N. Heghdahl
Dans i Nord-Trøndelag



Nedre Alle 9, 7030 Trondheim CIRKA TEATER AS post@cirkateater.no
tlf:735307330rg.nr: 982 929 288 Banknr: 4200 19 24693

Trondheim,16.10.12

KortreistDansefestival
v/ Uve Strugstad

INTENSJONSAVTALE

CirkaTeatersforestillingMusika Mobile er utviklet i samarbeid med Luftforsvarets Musikkorps, og
handler om den omreisende sirkusdirektøren Moldon. Hans store stolthet er Musika Mobile, en
gigantisk spilledase på hjul. Det blir skikkelig bråk nar musikkmaskinen braser inn i en fredelig
korpskonsert. Musika Mobile er en spektakulær forestilling om motsetninger. Mellom den loslitte
teatertruppen og det velordnede, biankpolerte korpset, mellom mennesket og maskinen, mellom
støyen og musikken, og om hva man gjør når veien til harmoni synes umulig.

Forestillingen ble utviklet for Olavsfestdagene 2009, og har i de påfølgende år vært på turne hver
sommer. Musika Mobile er blant annet spilt pa Festspillene i Bergen, Porsgrunn Internasjonale
Teaterfestival,Minloya og en utendørs teaterfestival i Gdansk, Polen.

Cirka Teater og Luftforsvarets Musikkorps har intensjon om å spille Musika Mobile under Kortreist

Dansefestival i 2013, søndag 23.06.2013.

Med vennlig hilsen

oni Stendahl Rokne
Produsent/dagrg leder
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I NORD-TUNDELAB

INTENSIONSAVTALE

mellom

Dansi Nord-Trøndelag
Org.Nr:996 560 384

og

Teater Fot/LiseHovik

i fellesskapkalt Partene

1. Avtalens bakgrunn og hensikt

Partene er i kontakt med hverandre med sikte på å komme frem til en endelig og
bindende avtale om et samarbeid innen intensjonsavtalens område, slik dette er
nærmere angitt i pkt. 2 nedenfor.Gjennomdenne intensjonsavtalebekrefter de at de har
til hensikt,gjennomundersøkelser og forhandlinger,å kommefrem til en endeligavtale
som nevnt.

Denne intensjonsavtale regulerer forholdet mellom partene enten frem til ny avtale
inngåseller fremtil denne avtaleopphører uten at ny avtale inngås.

2. Intensjonsavtalens område

Intensjonsavtalengjelderet muligsamarbeidmellompartene om:
Visningav barneforestillingen"Duskal fåhøre fuglesang"(Spurv0-2år) under Kortreist
Dansefestival2012.
Festivalenproduseres av Dansi Nord-Trøndelagogplanleggesi tidsrommet 24.- 28.
Juni2013.
IU/regi: LiseHovik.Koreografi:LineStrøm.Dansere:LiveStrugstad,AndreasThoresen,
JanneBritRustad,LineStrøm.



3. Nærmereom partenes samarbeid

perioden frem til en endelig avtale blir inngått, har partene til hensikt blant annet å
gjennomføre følgende aktiviteter som grunnlag for en avtaleinngåelse: Partene skal ha
samtaler om tilrettelegging av forestillingen.

4. Diskresjon

Partene har taushetsplikt om all informasjon som de får fra den annen part som følge av
denne intensjonsavtale og som ikke er alminnelig kjent. Taushetsplikten gjelder også
etter avtalens opphør.

Intensjonsavtalensvarighet

Denne intensjonsavtale gjelder frem til den blir avløst av en endelig og bindende avtale.
Hvis ikke partene har kommet til en endelig og bindende avtale om videre samarbeid
innen 4 måneder fra den dato denne intensjonsavtale er undertegnet, opphører
intensjonsavtalen, og partene står da fritt i forhold til hverandre. Etter
intensjonsavtalens opphør skal ingen av partene, hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt,
kunne utnytte eller videreformidle informasjon som vedkommende har mottatt fra den
annen part i anledning av denne intensjonsavtale. Dokumenter, prototyper eller annet
materiale som den ene part har fått overlevert fra den annen, skal straks tilbakeleveres.

Øvrigebestemmelser

Partene er klar over at de i denne innledende fase av sitt samarbeid, frem til en endelig
avtale er inngått, i vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende.
Likevel vil partene være erstatningsansvarlige for tap som måtte skyldes illojal eller
usaklig opptreden i forhold til hva nærværende avtale med rimelighet gir forventninger
om.

**§**

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett
eksemplar.
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I NORD-TRGNIDELAG

INTENSIONSAVTALE

mellom

Dansi Nord-Trøndelag
Org.Nr:996 560 384

og

KatjaLindeberg

i fellesskapkalt Partene

1. Avtalensbakgrunnog hensikt
Partene er i kontakt med hverandre med sikte på å komme frem til en endelig og
bindende avtale om et samarbeid innen intensjonsavtalens område, slik dette er
nærmere angitt i pkt. 2 nedenfor.Gjennomdenne intensjonsavtalebekrefter de at de har
til hensikt, gjennomundersøkelserogforhandlinger,å kommefrem til en endeligavtale
som nevnt

Denne intensjonsavtale regulerer forholdet mellom partene enten frem til ny avtale
inngåseller frem til denneavtale opphører uten at ny avtaleinngås.

Intensjonsavtalensområde
Intensjonsavtalenfelder et muligsamarbeid mellompartene om:
Visningav forestillingen«Klinsj»under KortreistDansefestival2013.
Festivalenproduseres av Dansi Nord-Trøndelagog planleggesi tidsrommet 24.- 28.
juni 2013.Konsept:KatjaLindeberg.Musikk:MagnusBørmark.Utøvere:Katja
Lindebergog MagnusBørmark.

Nærmereom partenes samarbeid
1perioden frem til en endelig avtale blir inngått, har partene til hensikt blant annet å
gjennomførefølgendeaktiviteter som grunnlagfor en avtaleinngåelse:
Partene skal ha samtaler om tilrettelegging av forestillingen og muligens også en
workshop knyttet til visningen.



4. Diskresjon
Partene har taushetsplikt om all informasjonsom de får fraden annen part som følge av
denne intensjonsavtale og som ikke er alminnelig kjent Taushetsplikten gjelder også
etter avtalens opphør.

Intensjonsavtalensvarighet
Denne intensjonsavtale gjelder frem til den blir avløst av en endelig og bindende avtale.
Hvis ikke partene har kommet til en endelig og bindende avtale om videre samarbeid
innen 5 måneder fra den dato denne intensjonsavtale er undertegnet, opphører
intensjonsavtalen, og partene står da fritt i forhold til hverandre. Etter
intensjonsavtalens opphør skal ingen av partene, hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt,
kunne utnytte eller videreformidle informasjon som vedkommende har mottatt fra den
annen part i anledning av denne intensjonsavtale. Dokumenter,prototyper eller annet
materiale som den ene parthar fått overlevert fraden annen, skal strakstilbakeleveres.

Øvrigebestemmelser
Partene er klar overat de i denne innledende fase av sitt samarbeid,frem til en endelig
avtale er inngått, i vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende.
Likevel vil partene være erstatningsansvarlige for tap som måtte skyldes illojal eller
usaldig opptreden i forhold til hva nærværende avtale med rimelighet gir forventninger
om.

**§**

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett
eksemplar.
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NORD-TRODELAG

INTENSJONSAVTALE

mellom

Dans i Nord-Trøndelag
Org. Nr: 996 560 384

og

Søvnløs/Maja Roel og Lowri Rees

i fellesskap kalt Partene

1. Avtalens bakgrunn og hensikt

Partene er i kontakt med hverandre med sikte på å komme frem til en endelig og
bindende avtale om et samarbeid innen intensjonsavtalens område, slik dette er
nærmere angitt i pkt. 2 nedenfor. Gjennom denne intensjonsavtale bekrefter de at de har
til hensikt, gjennom undersøkelser og forhandlinger, å komme frem til en endelig avtale
som nevnt

Denne intensjonsavtale regulerer forholdet mellom partene enten frem til ny avtale
inngås eller frem til denne avtale opphører uten at ny avtale inngås.

2. Intensjonsavtalens område

Intensjonsavtalen gjelder et mulig samarbeid mellom partene om:
Visning (premiere) av forestillingen «I slipped in between two wor(l)ds» under
Kortreist Dansefestival 2013 på Inderøy.
Festivalen produseres av Dans i Nord-Trøndelag og planlegges en gang i tidsrommet
22. - 30. juni 2012,
Ide og konsept: Søvnløs v/ Maja Roel og Lowri Rees
Regi/koreografi scene: Maja Roel
Regi film: Lowri Rees
Utøvere: Erlend Hammer Hanssen, Maja Roel, Lowri Rees



3. Nærmereom partenes samarbeid

I perioden frem til en endelig avtale blir inngått, har partene til hensikt blant annet å
gjennomføre følgende aktiviteter som grunnlag for en avtaleinngåelse: Partene skal ha
samtaler om tilrettelegging av forestillingen, arena og antall, og evt. workshop i
sammenheng med forestillingen.

4. Diskresjon

Partene har taushetsplikt om all informasjon som de får fra den annen part som følge av
denne intensjonsavtale og som ikke er alminnelig kjent. Taushetsplikten gjelder også
etter avtalens opphør.

Intensjonsavtalensvarighet

Denne intensjonsavtale gjelder frem til den blir avløst av en endelig og bindende avtale.
Hvis ikke partene har kommet til en endelig og bindende avtale om videre samarbeid
innen 4 måneder fra den dato denne intensjonsavtale er undertegnet, opphører
intensjonsavtalen, og partene står da fritt i forhold til hverandre. Etter
intensjonsavtalens opphør skal ingen av partene, hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt,
kunne utnytte eller videreformidle informasjon som vedkommende har mottatt fra den
annen part i anledning av denne intensjonsavtale. Dokumenter, prototyper eller annet
materiale som den ene part har fått overlevert fra den annen, skal straks tilbakeleveres.

Øvrigebestemmelser

Partene er klar over at de i denne innledende fase av sitt samarbeid, frem til en endelig
avtale er inngått, i vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende.
Likevel vil partene være erstatningsansvarlige for tap som måtte skyldes illojal eller
usaklig opptreden i forhold til hva nærværende avtale med rimelighet gir forventninger
om.



**§**

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett
eksemplar.

Inderøy, den 31/8/2012

Søvnløs Dans i Nord-Trøndelag
v/Maja Roel Festivalsjef LiveStrugstad og

Dagligleder Anna Hegdahl



NORB-TåNDELAG

INTENSIONSAVTALE

1111.-4L11.Pii

Dansi Nord-Trøndelag
Org.Nr: 560 384

og

Saga senter for fotografi

i fellesskapkalt Partene

1. Avir-lo-sbakgr-nn og hensikt

Partene er i kontakt med hverandre med sikte på å komme frem til en endelig og
bindende avtale om et samarbeid innen intensjonsavtalens område, slik dette er
nærmere angitt i pkt.2 nedenfor.Gjennomdenne intensjonsavtalebekrefterde at de nai
til hensikt,gjennomundersøkelser og forhandlinger,å kommefremtil en endeligavtale
som nevnt

Denne intensjonsavtale regulerer forholdet mellom partene enten frem til ny avtale
inngåseller fremtil denne avtaleopphører uten at ny avtale inngås.

intensionsavtalens område

Intensjonsavtaiengjelderet muligsamarbeidmellompartene omå arrangere Kortreist
Dansefestivalpå Inderøysommeren2012.

Nærmere oirt vartenes samarbeid

I perioden frem til en endeligavtale blir inngått, har partene til hensikt blant annet å
gjennomførefølgendeaktiviteter somgrunnlagforen avtaIeinngåelse:
Muligsamarbeid under Kortreistdansefestivali mellomrommet24. 28. juni 2013.
Partene har bl.a.snakket om føteene:

Visningav barneforestillinepå Sagaen av dageneunder festivalen.
BrukeSagaslokalertii filmvisningailedager under festivalen.
Dansi Nord-TrøndelaghielperSagameddansende modellertil internt fotokurs



Dans i Nord-Trøndelag er kunstnerisk ansvarig under planleggingen i dialog med andre
sarnarbeidsparter.

4. Diskresjon

Partene har taushetsplikt om all informasjon som de får fra den annen part som følge av
denne intensjonsavtale og som ikke er almmnelig kjent Taushetsphkten gjelder også
etter avtalens opphør.

Intensjonsavtalensvarighet

Denne intensjonsavtale gjelder frem til den blir avløst av en endelig og bindende avtale.
Hvis ikke partene har kommet til en endelig og bindende avtale om videre samarbeid
innen 5 måneder fra den dato denne intensjonsavtale er undertegnet, opphører
intensjonsavtalen, og partene står da fritt i forhold til hverandre. Etter
intensjonsavtalens opphør skal ingen av partene, hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt,
kunne utnytte eller videreformidle informasjon som vedkommende har mottatt fra den
annen part i anledning av denne intensjonsavtale. Dokumenter, prolotyper eller annet
materiale som den ene part har fått overlevert fra den annen, skal straks tilbakeleveres.

øvrige bestemmelser

Partene er klar over at de i denne innledende fase av sitt samarbeid, frem til en endelig
avtale er inngått, i vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende.
Likevel vil partene være erstatningsansvarlige for tap som måtte skyldes illojal eller
usakhg opptreden i forhold nl hva nærværende avtale med nmelighet gir forventrunger
om.

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett
eksemplar.

/S7
....., den .

(JD
J'L_ sA 


"

Av,„



Vedlegg8. Omtaler fra dansere og koreografer i samarbeid, med bildei
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OddJohanFritzøe

Jeg anser utviklingen av produksjonsenheter for dans i Norge som en særdeles viktig del av en

etterlengtet utvikling av infrastrukturen i dansekunsten. Etter å ha initiert og utviklet en internasjonal

dansefestival, avslutter jeg nå dette arbeidet og legger fokus på nettverksbygging og

publikumsutviklingen i vårt eget land. Dans i Nord Trøndelag har ovenfor meg vist en meget høy grad

av profesjonalitet og arbeidsvilje, og jeg håper at våre samarbeid hever en felles kompetanse - for

framtiden. Ved å styrke produksjonsenhetene i regionene i Norge styrker man også den politiske

viljen og kunnskapen om dansekunst lokalt, og dermed også den sentrale bevisstheten i vårt Storting

om verdien av vår kunstart.

Odd Johan Fritzøe, Oslo 30. november 2012

Fra Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere
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Kenneth Bruun Carlson

Dans i Nord-Trøndelag har gjort at dansen tydehg har blitt en selvskriven del av det midt-norske
kulturbildet; for og med unge og godt voksne amatører og profesjonelle dansekunstnere.
De tilbyr ofte workshops og trening for profesjonelle dansere med nasjonale og internasjonale
pedagoger, noe som gøjr at man som utflyttet dansekunstner har man lettere for å oppholde seg i
regionen over et lengre tidsrom uten at man behøver å reise langt for dansetrening eller en
inspirasjonsinnsprøyting.
Sommeren 2012 gjorde jeg en forestilling under dansefestivalen 'Kortreist'. Det Dans I Nord-
Trøndelag har klart å få til på kort så tid med denne festivalen er hinsides alt man kunne ha forestilt
seg. Jeg har som danser, med store og små kompanier, reist verden rundt og gjort forestillinger på
store og mindre festivaler, men en triveligere, mer selvklar og variert festival skal man lete lenge
etter.

Mvh,
Kenneth Bruun Carlson
(Dansekunstner)

03.12.2012

Fra Position of elsewere,av Johan Inger

24



Matias Rønningen, ElseM SveinssenogJanos Frydenlund

Dans i Nord-Trønderlags arbeid

Dans i Nont-Tronderlag har hlitt en veldig viktig samarheidspartner for meg, som har gitt meg en

plattform både tbr produksjon og turndvirksomhet. Anna C. Ilegdahl har i stor grad vært en pådriver

og motivator tbr mitt skapende arbeid. Som ung koreograf gir de meg en arena både for kunstnerisk

utvikling og formidling. Jeg har stor tro på det arheidet Dans i Nord-Tronderlag gjor for dans i

regionen.

' i t I \ li I i. 1l'i
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i1

C

25



Kine Kvarme

Det å få samarbeide med Dans i Nord-Trøndelag har vært en fryd, de skaper ikke bare
arbeidsplasser for utøvende og pedagoger, men de er også et nettverk og gjør dansen
mer synlig i hele regionen. Det har betydd masse for meg som flyttet hjem til Trondheim
og Trønderlag etter 5 år i Oslo.

Takk! Kine Kvarme

ine Kvarme i Stjerne.*- en lydinstallasjon for to dansere
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Ole Aleksander Hansen

Jeg synes Dans i Nord-Trøndelag gjør en fantastisk jobb for å formidle dans og tilby dansejobber i Trøndelag. Som danser i

forestillingen Stjerne.* -en lydinstallasjon for to dansere, har vi nådd ut til et bredt publikum. Og således også inspirert unge

som gamle til økt interessen for dans. Både for aktører og de som er publikum.

Som danser er Dans i N-T uvurderlig som arbeidsgiver. Det er på tide dansen og dansekunsten får vist profesjonelt i

distriktene, for der vil publikum virkelig se.

Som dansekunstner, tenker da spesielt for de som bor utafor Oslo, må man ha slike arbeidsgivere som Dans i N-T for å

kunne drive som danser. Så takk skal dere ha, og håper dere får fortsette i mange år fremover.

Ole Aleksander Hansen

Ole Aleksander Hansen og Kine Kvarme
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Maja Roel og Live Strugstad fra prøver på De nære ting.

Dans i Nord Trøndelag's arbeid er avgjørende for dansekunstens utvikling i regionen. Som Oslobasert

dansekunstner er DINT særdeles viktig samarbeidspartner som muliggjør at jeg kan komme tilbake til

Trøndelag for å jobbe.

Maja Roel
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