
” Musikk og lyrikk” – referat fra strategimøte tirsdag 5/8-08 kl. 12.00

Til stede: Siren Steen, Cathrine Strøm, Lars Vaular, Karen Marie Loge og Trond Blom.

Det første skikkelige møtet i fb.m. høstens Fritt ord-finansierte foredrag-/workshop-
kurs/kvelder med norske tekster til populærmusikk i fokus, i regi av Musikkavdelingen, ble et 
nyttig og igangsettende møte. Rapperen Lars Vaular skal lede kveldene, alene og i samarbeid 
med bergenske sangskribenter som han drar inn i opplegget. Følgende ble vedtatt (i stor grad 
tuftet på de mange erfaringer Galleristene har fra arrangementene Poesi-forstand, gjennom en 
årrekke):

- Kursets varighet vil være på 10 timer, fordelt på 5 uker, fortløpende. CS og KML 
anbefalte dette – to uker mellom hver gang er nok til at folk faller av. Gamle 
Musikkavdeling ble booket følgende datoer: tirsdagene  14. oktober (uke 42), 20. 
oktober (uke 43), 28. oktober (uke 44), 4. november (uke 45) og 11. november (uke 
46). På oppfordring fra den nevnte duo booket vi én ekstra tirsdag (18. november (uke 
47)), i tilfelle noe skulle skjære seg en av de andre ukene. Kan hende blir det hele en 
sånn suksess at vi trenger en egen kveld til en avslutnings-session. Rommet er booket 
fra 17.00-20.00, mens kurset vil vare fra 17.30-19.30.

- Målgruppe: I samråd med Lars ble det besluttet å henvende seg til ungdom mellom 17 
og 20 år, med hovedvekt på elever i videregående skoles to siste år. Lars drar rundt på 
utvalgte skoler i uke 41 og promoterer opplegget, samt tar evt. uformell påmelding. 
(Bindende blir påmeldingen først etter første kurskveld.) Musikkavdelingen bidrar til å 
gjøre avtaler med norsk- evt. musikklærere. Skolene som er valgt ut:

Laksevåg gymnas
Langhaugen vgs
Fyllingsdalen vgs
Fana gymnas
Bergen Katedralskole
Tertnes videregående skole (tidligere Åsane gymnas)

- Praktiske forhold: Basert på Galleris erfaringer vil vi ha en grense ved 25 deltakere. Er 
pågangen stor kan vi arrangere opplegget enda en gang. I tillegg til den direkte 
henvendelsen til utvalgte skoler vil andre få anledning til å melde seg på. Dette 
promoteres ved hjelp av løpesedler, plakater, Facebook-side – alt besørget av 
Musikkavdelingen. Vi vil også forestå en enkel og sunn bevertning.

 

Økonomi:

Leder Lars Vaular, 
Skolebesøk, kr. 1500 pr dag (x 3)                                    = kr.   4.500.-
Honorar pr. kurskveld, originalforedrag kr 5800.- (x 5)     =  kr. 29.000.-



2 gjester, samme                                     kr. 5800 (x 2)    =  kr. 11.600.-

Diverse: leie film, frukt, kjeks og drikke, reise o.l)      = kr.   4.900.-

Totalt     = kr. 50.000.-

(Det må avklares om kurslederne er selvstendig næringsdrivende eller vanlige skattebetalere.)

Referent: TB


