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Styret for næringsfondet 5/09 17.06.2009

Søknad til Næringsfondet fra Yngve Henriksen (Rockegården)

Rådmannens forslag til vedtak
Styret for næringsfondet i Inderøy innvilger Yngve Henriksen (Rockegården) inntil kr 40.000 i 
tilskudd til trådløse mikrofonsystemer, høytalerrigg, sceneeffekter og riggeutstyr, lyskastere og 
en del mindre teknisk utstyr. Total godkjent kostnadsramme er kr 200.000, jamfør søknad. 
Innvilget tilskudd kan ikke overstige 20 % av faktiske kostnader i prosjektet.

Henvisning:
1 I Rockegården Yngve Henriksen
2 S Søknad til Næringsfondet fra Yngve Henriksen (Rockegården)

Bakgrunn
Yngve Henriksen (Rockegården) søker om kr 40.000 i tilskudd fra Inderøy kommunes 
næringsfond.

Rockegården eies og drives av Yngve Henriksen og Steffen Flasnes, begge 25 år. De har begge 
vært aktive i musikklivet i Inderøy i en årrekke. Ungdommens kulturmønstring, kulturskolen, 
korpsene, korene og teaterlagene er blant den som på en eller annen måte hatt besøk av 
Henriksen og Flasnes. De har i tillegg drevet utstrakt freelancevirksomhet i hele Nord-
Trøndelag.

Rockegården tilbyr i dag følgende:



• Teknisk produksjon
• Produsenter og inspisienter
• Musikalske tjenester
• Management
• Studioinnspilling

Rockegården driver uten lokale, uten at det av Yngve Henriksen oppfattes som et problem. 
Studioet er mobilt og pakkes opp for hver anledning, lyd- og lysutstyret lagres i 
barndomsheimen osv. I tillegg skriver søker at den digitale tidsalderen gitt dem muligheten til å 
jobbe nesten hvor som helst.

De siste 5 årene har Henriksen og Falsnes i følge søknaden gjennomført følgende utdannings-
og opplæringsaktiviteter:

• Musikerutdanning, Nordisk Institutt for Scene og
• Studio
• Musikerutdannning, konservatoriet i Kristiansand
• Ledelse i kulturinstiusjoner
• Markedsføring og publikumsutvikling for kulturinstitusjoner
• Prosjektutvikling
• Gründerviksomhet
• Kunst- og kulturformidling for barn og unge
• Artisutvikling
• Pedagogikk
• Alkymisten (Innovasjon Norge)

Rockegården ble i 2008 hyret inn til å delta i teamet som satte opp musikkteateret ”Rebella 
Hex” i Namsskogan Familiepark. NTE, Sparebank1 Midt-Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune 
og Innovasjon Norge har gått inn på faste utviklings- og sponsoravtaler knyttet til ”Rebella Hex” 
over 3 år. Selskapet “Hexehatten AS” er etablert som tilbyder og eies av Namsskogan 
Familiepark og Tormod Aune.

Rockegårdens rolle i Hexehatten er bidrag i utviklingen av prosjektet, men i all hovedsak 
leverer de komplett teknisk produksjon til forestillingene. Dette innebærer lyd- og lysutstyr, 
kommunikasjon, teknikere og inspisient. Produksjonen beskrives av søker som ekstremt 
teknisk avansert pga illusjonene som til tider faktisk kan være farlige, i tillegg til at det spesielle 
lokalet (lavvo) vanskeliggjør lyd- og lyskjøring.

Rockegården eier alt utstyr som brukes i forestillingen. Det investeres spesielt til prosjektet for 
å få det best mulig tilpassede utstyret, samtidig som det legges til rette for at utstyret kan 
brukes i andre anledninger. Det er etablert en intensjonsavtale med Hexehatten som gir 
Rockegården dette oppdraget de neste 3 årene.

Søker skriver at Rockegården foran årets oppsetting av ”Rebella Hex” må investere i utstyr for 
kr 200.000 for å kunne gjennomføre oppdraget. Dette inkluderer trådløse mikrofonsystemer, 
høytalerrigg, sceneeffekter og riggeutstyr, lyskastere og en del mindre utstyr. 



Dette skal finansieres med kr 90.000 i egenkapital, kr 60.000 i lån fra Grong Sparebank og de 
omsøkte kr 40.000 fra Inderøy kommunes næringsfond.

Vurdering
Rådmannen mener at Yngve Henriksen (Rockegården) er i ferd med å utvikle spisskompetanse 
innenfor et spennende område med store utviklingsmuligheter. Kulturbasert næringsutvikling 
har over flere år vært et fokusområde i Nord-Trøndelag, og det vurderes som både naturlig og 
rett at Inderøy kommune er med på å markere seg med næringsutvikling på dette området.

Yngve Henriksen (Rockegården) har fått en treårig intensjonsavtale for teknisk produksjon til 
forestillingene om ”Rebella Hex” i Namsskogan Familiepark. Dette vurderes i seg selv å være et 
kvalitetsstempel. Rådmannen mener videre at utviklingspotensialet for denne typen tjenester
bør være stort når man ser på oppblomstringen av teater, spel, revy og festivaler for øvrig i 
regionen. Seriøsiteten til søker vurderes også som god når en ser på den betydelige andelen av 
egenkapital og lånekapital som legges inn i prosjektet.

Konklusjon
Rådmannen innstiller på et tilskudd fra Næringsfondet på kr 40.000 som omsøkt. Dette utgjør 
20 % av godkjente kostnader på kr 200.000.
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