NORDNORSK VISEFORUM

BLI MEDLEM - DET LØNNER SEG!

Nordnorsk viseforum (NNV) er en interesseorganisasjon for visemiljøet i landsdelen
og et regionledd av Norsk viseforum. NNV
ble etablert i 1972 under Festspillene i
Nord-Norge, og var Norges første viseforum.

Arrangørklubber, visegrupper og viseartister kan
bli medlem i Nordnorsk viseforum gjennom innmelding i Norsk viseforum - www.viser.no.
Det lønner seg være medlem!

NNV er en arena for skapende og utøvende
visekunstnere, viseklubber og viseinteresserte i Nord-Norge.
Målet er å styrke visemiljøet i landsdelen
og synliggjøre og legge til rette for utvikling
og nyskaping innen sjangeren, både for
visearrangører, visegrupper og visekunstnere.
Dette gjør vi gjennom kursing og kompetanseheving, politisk påvirkningsarbeid,
initiering av nye klubber, informasjonsarbeid med mer.
Vi ser på muligheten for å få til en høyere
utdanning innen sjangeren, med fokus på
tekstskriving og framføring.
Fra og med 2011 har vi hatt tre produksjoner under Festspillene i Nord-Norge og vi
ønsker å fremme våre medlemmer på lignende arenaer framover.
Vi ønsker å bedre rammevilkårene for visekunstnere og visearrangører gjennom
bedre støtteordninger, turnelegging mm.
Målet er å få midler til turneer og stillingsressurser for å legge turneer.

Medlemsfordeler:







Lav medlemskontingent
TONO-avgiften dekket for arrangøren
PR på www.viser.no
Nasjonalt nettverk
Medlemspris på kurs og seminare
Momskompenasjonsordning

Om Nordnorsk viseforum

Spillende grupper og band kan også søke om:
 Voksenopplæringsmidler gjennom Musikkens
studieforbund/Troms musikkråd
 Frifond-tilskudd

Medlemskontingent i 2014:
Klubber/grupper/arrangører: Kr 600
Enkeltmedlemmer: Kr 250

STYRE OG ADMINISTRASJON
Styret i perioden 2014 - 2015:
Styreleder Inger Strand (Sjøvegan), nestleder An-Magritt
Rypdal Sveen (Alta), Geir Vildgren (Oslo), Sigbjørn Thomassen (Alta/Tromsø) og Bjørn Vang (Harstad)
Troms musikkråd er sekretariat for NNV.

NORDNORSK VISEFORUM
Postboks 123, Storgata 88, 9252 Tromsø
Tlf sekretariatet: 76 55900 - 900 14065
Tlf styreleder Inger Strand - 993 92366
www.nordnorskviseforum.no - post@nordnorskviseforum.no

Viser - når teksten betyr mer

Nordnorsk viseforum
KURS

DOKUMENTASJON - BOKUTGIVELSE

Turnevirksomhet og lansering av medlemsartister
under Festspillene i Nord-Norge er en viktig oppgave
for oss. For 3. året siden 2011 har vi på oppdrag fra
FINN produsert en konsert; i 2011 Sjangerbatalje, i
2012 Piaf på nordnorsk og i 2014 Visebar med nordnorsk musikk. Vi har også hatt andre prosjekter.

Kursene våre har bl.a. hatt fokus på sceneopptreden,
artistrollen, viseskriving og arrangøropplæring. Vi planlegger for 2014/2015 både allsanglederkurs i Tromsø,
arrangørseminar i Bodø, viseskrivekurs i Alta og lydteknikerkurs i Malangen og Alta.
Vi tar gjerne imot tips fra medlemmer om andre emner.

Visebar med Boknakaran & Julie

Flere arrangørseminar

Vi har startet arbeidet med å dokumentere den nordnorske visehistorien gjennom bokutgivelse om den
nordnorske visebølgen gjennom 40 år.
Et utvalg bestående av Ola Graff (professor ved Uit og
visesanger), Tove Haugerudbråten (tidl. seniorrådgiver ved Musikkonservatoriet, UiT), Ragnar Olsen
(visesanger), Inger Strand (styreleder i NNV og arrangør/visesanger) og Anne Grete Seljebakk
(sekretær for NNV og daglig leder i Troms musikkråd),
har sett nærmere på omfang, form, mulige redaktører
mm. Vi er inne i spennende prosesser og ser fram til
det videre arbeidet!

PROSJEKTER OG TURNEER

Under FINN 2014 har vi produksjon
med nordnorske viser - VISEBAR
med Boknakaran og Julie Alapnes
Normann. Publikum velger låter fra
en visemeny!

PIAF-turne og FINN-samarbeid
Høsten 2012 arrangerte vi
Turne med Britt Eva Løkkemo band og
”Piaf på nordnorsk”. Turneen tok utgangspunkt i et vellykket samarbeid med
FINN og konsert i Harstad i 2012.

Sjangerbatalje
Et nyskapende prosjekt produsert
av oss og framført under FINN i
2011. Det ble et musikalsk møte
mellom visesangeren Ragnar Olsen
og ræpperen Patrick Bottolfsen.
Finansiert av FINN og Norsk kulturråd.

Venteromsmusikk
Tilskudd fra Sangløftet muliggjorde
dette artige venteromsmusikkprosjektet. Baluba, viseklubben i
Salangen var på ”polferd” med venteromsmusikk på Vinmonopolet og
flere kor sang på flyplasser i hele Nord-Norge. Også
Harstad sykehus fikk syngende besøk i venterom.

Sommeren 2012 inviterte vi til vårt første
arrangørseminar med forelesere fra bl.a.
Bukta-festivalen. Våren 2013 hadde vi et
seminari Malangen og høsten 2013 i
Tromsø i forbindelse med årsmøtet. Seminarene har vært godt besøkt og får gode
tilbakemeldinger.

Sceneopptreden og mellomstikk
Tromsø februar 2012
Kursleder: Anne Nymo Trulsen
Kurset ga deltakerne større bevissthet rundt
egen sceneopptreden, på tilstedeværelse og
konsentrasjon på scenen og de arbeidet med
språket både gjennom mellomtekstene og
historien i sangen. Og alle 8 deltakerne ga
meget gode tilbakemeldinger.

Artistkurs for unge musikkutøvere
Tromsø november 2010.
Kursleder: Heidi Solheim
Målet med kurset var at deltagerne skulle
utvikle bevissthet rundt artistisk uttrykk og
virksomhet.
Deltakerne (6-7) opptrådte på Spelts Unge
Talenter-konsert siste dag.

Viseskrivekurs
Kåfjord og Tromsø 2006/2007
Med Ragnar Olsen og Jan-Arvid Johansen
som kursledere. Viseskrivekursene hadde i
alt 20 deltakere og flere av deltakerne har
senere opptrådt på Åpen Scene hos viseklubben Spelt.

MEDLEMMER
En viktig oppgave er å initiere nye medlemsgrupper
og arrangører i landsdelen. Vi har de siste årene hatt
en rivende utvikling i medlemsmassen med 15 nye
klubbmedlemmer siden 2006, og har nå 18 klubber/
grupper/arrangører samt 22 artister/enkeltpersoner i
medlemsbasen.
FINNMARK

Dattera til Larsen, Økfjord
Forum for scenekunst, Kjøllefjord
Perleporten kulturhus, Honningsvåg
Seniorsangerne/Alta Gladsang, Alta

TROMS:

Boknakaran, Tromsø
Finsktango Festival, Storfjord
Foreninga Kulturslottet, Bøvær
Harstad Viseverft, Harstad
Herrelaus Hund, Tromsø
U.L. Ulabrand, Hansnes
Viseklubben Baluba, Sjøvegan
Viseklubben Saga, Meistervik
Viseklubben Spelt, Tromsø

NORDLAND: Likholmen Musikkfront, Træna
Leirfjord visegruppe, Leirfjord
Springflo, Narvik
Viseklubben Borealis, Narvik
Visegruppa Mannskapet, Sandnessjøen

