
 1 

 
 

Årsberetning  2021  for Kongsberg Musikkråd 
 

Styret i Kongsberg Musikkråd   har  i 2020 bestått av 

Leder:    Eva Tovsrud Knutsen 
Sekretær:  Anne Berit Kjørstad 
Kasserer:  Bodil Yttervik 
Styremedlem;  Johan Muren    
   John Kristian Stavem    
   Reidun Fjeld 
   Tove Brevik     
 Valgkomite;  Arne Svilaas    
    Randi Kvamme Sandvik   
    Anne-Marie Øverland    
Medlemmer 2021          

•  Kongsberg  Viseklubb     Kongsberg Byorkester 
•  Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps         Kongsberg Blandede kor 
•  Kongsgårdmoen skolekorps    Kongsberg Bluesklubb 
•  Kongsberg Kammerorkester    Kongsberg Spel – og Dansarlag 
•  Kongsberg Trekkspillklubb    Kongsberg Pikekor 
 Acta Musicae      Kongsberg Storband/ Ung Musikk 
•  Kongsberg Guttemusikkorps    Kvedargruppa ’’Sølvstuffen’’ 
•       Kongsberg Kantori     Sing It 
•  Glogerakademiet/Glogerfestspillene   Kirkens Barnekor 
•  Kongsberg Veterankorps    Åpent Kor- Kongsberg Seniorkor 
•  Musikkteatrets Venner      Voices 
•  Efteløt Musikkorps 
•  Energi Mølla         Jazz Evidence 
 
Møtevirksomhet : 

• I koronaåret 2021 har Kongsberg Musikkråd avholdt 6 styremøter pluss en julesamling. 
Leder har:  

Møte med Rune Fredriksen, kvalitetssikret fordeling av driftsmidler                                                                                                     
Deltatt på møte i Kulturpriskomiteen, frivillighetspriskomiteen og Glogerpriskomiteen 

Anne Berit og Eva har deltatt på møter med Kulturskolen og Pikekorstyret 

Eva har deltatt på møte med Jonny Løcka og Kultursjefen 

•      Tove   har deltatt på møte i Inkluderingspriskomitéen 
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• Tove, Eva og John deltok på digitalt møte med Akerhus/viken Musikkråd . Tema 
musikklivet under koronaen 

• Eva har møtt lokalpolitiker og Stortingsrepresentant Even Røed for å informere han om 
kulturliv, musikkliv , - hva han kan ha mulighet for å løfte fram i sine fora.  

Handlingsplanen for 2021 har vært styrende for vårt arbeid. 

HANDLINGSPLAN 2021 
 TILTAK GJENNOMFØRT 

Innflytelse 

 

 

-Representere  det lokale 
musikk/kulturlivet overfor 
kommunen  
 
-Drive lokal påvirkning, delta i 
lokale planprosesser og være 
høringsinstans  
-Synliggjøre rådets arbeid overfor 
kommunen, medlemmer og andre.  
 
 
 
FACEBOOKSIDE.    WEBSIDE 

-Digitalt 
-Fysisk møte ang 
Kbg Pikekor/Kulturskolen 
-Kulturanleggsplanen 
-Facebook og epost 
-God kontakt med kultur og 
velferd 
- Aktiv i forhold til å beholde 
Kbg Pikekor som en frivillig 
forening. Aksjoner økonomi. 
 
 
Oppdatert webside 

Lokaler til musikk/ 

kulturformål 

 

Arbeide for flere, bedre og 
gratis/rimeligere øvings- og 
framføringslokaler 
 
Fortsatt fokus på ny barneskole og 
utbygging av kinoen 
 
 
 
Kartlegge øvings- og 
framføringslokaler i kommunen 
Kartlegge akustikken i de nye 
skolene 
 
Arbeide for at «NS 8178 2014: 
Akustiske kriterier for rom og 
lokaler til musikkutøvelse» legges 
til grunn ved nybygging og 
rehabilitering av lokaler til 
musikkformål 
Bruke ekspertise i kontakt med 
utbygger  

-  Øvingskollektiv 
- - sjekka mulighet for 

lagerplass på Raumyr 
skole 

- Bistand rektor 
Skavanger skole i 
forhold til råd om utstyr 
i fellesarealene  

 
- Initiativ fra Norsk 

Musikkråd ikke i 
gangsatt i 2021. 

 
 

- Møte med kultursjef og 
ny styreleder i KKP 

Rammebetingelser 
for de lokale 
lagene 

Arbeide for forutsigbare tilskudd 
til drift og aktiviteter i lokale lag 

Innspill om økte driftsmidler 
og økning av 
Utviklingstilskudd 
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 Følge med i Kongsberg Kommunes 
budsjettbehandling. Komme med 
innspill. 
Bistå lag og styrer med info 

 
x 

 

Disse er tildelt  støtte : 

Kongsberg Byorkester, Kongsberg Pikekor, Kongsgårdmoen Skolekorps, Kbg Kantori 

90- årsgave til KVMK . 

Lokale kulturkvelder:  Et initiativ fra Per Gustavsen om å tilby Sølvsalen noen kvelder i hvert 
    halvår  til åpne øvelser / intimkonserter på ca 1 time.  

   Vi heiv oss rundt , søkte midler fra Norsk Musikkråd som blei innvilget og 
    inviterte på kort varsel våre medlemmer . Dette blei et vellykka prosjekt  
   som blir videreført vår 22. Disse meldte seg på. 

   KVMK 

   Ung MUSIKK /Kbg Storband 

   Kbg Blanda Kor 

   Acta Musicae 

   Kbg Kantori 

   Trekkspillklubben 

   Trekkspillklubben/Viseklubben i samarbeid 

   Gruppa EN/Fem. 

   Blandakoret og Kantoriet måtte dessverre utgå pga de tragiske hendelsen 13.10. 

 

2021 har altså vært et aktivt år med mange saker som styret har grepet fatt i. Det positive ved å sitte i en 
paraplyorganisasjon er kunne medvirke til innflytelse til beste for vårt lokalmiljø. Det gir mening og 
inspirasjon til å jobbe videre !  

                     

Kongsberg   2022-01- 19                          For styret i Kongsberg Musikkråd  

                                                                        Eva Tovsrud Knutsen 

 


