
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Melding om virksomheten 

2018-2019 
 
 



Siste årsmøte 
 
Siste årsmøte ble holdt på Grønland 60 
onsdag 24. april 2018 
 
Styret i perioden 2018 - 2019 
 
Leder 
Arild Bakke Hansen  
 
Styremedlemmer 
Espen Wulfsberg Holm 
Tore Narverud 
Lillian Søland 
Åshild Wetterhus 
 
Varamedlemmer 
Johan Remmen 
Petter Haugland Bermingrud 
Solfrid Nestegard Gjeldokk 

 
 
 
 
 
Administrasjon 
 
Elisabeth Bjørke Knudsen 
Daglig leder, 100 % stilling 
 
Sigbjørn Innjord Thomassen 
Fagkonsulent, 60-70% stilling 
 
Ole Jørn Myklebust 
Fagkonsulent og UKM, 60% stilling 
 
Bjørn Boge 
Anleggskonsulent 20% stilling 
(engasjement fra medio november 2019)
   

 
  
Valgkomité  
Styret fikk i oppdrag fra årsmøtet å 
utnevne valgkomité. 
 
 
Styremøter 

Styret har i 2018 og 2019 hatt 6 

styremøter og behandlet 26 saker. I tillegg 

har det vært møter mellom 

administrasjonen og AU i styret ved 

behov. 

 

Revisor 

Revisor i perioden har vært Per Arne 

Sveum som tidligere år. 

 

Kontor 

BMR har kontor på Papirbredden med 

adresse Grønland 60, 30145 Drammen. 

Det er et felles kontor for alle ansatte.  



Medlemsorganisasjoner 
 
 

 
 

Fylkes- og regionale 
medlemsorganisasjoner 

 

 
Buskerud Folkemusikklag 
Musikkpedagogene Buskerud/Buskerud 
Musikklærerforening 
Creo - Vestfold, Buskerud og Telemark 
Folkemusikksenteret i Buskerud 
Østnorsk Jazzsenter 
Østnorsk Viseforum 

 
Tunsberg Kirkesangforbund 
Ung kirkesang Tunsberg 
Vestfold og Buskerud Sangerforbund 
NMF Øst 
Norske Trekkspilleres Landsforbund - 
Buskerud 
Norges korforbund Buskerud 

 
 
Nasjonale medlemsorganisasjoner uten fylkesledd 
 
Musikkrådet hjelper også lagene i de landsomfattende medlemsorganisasjonene som ikke 
har egne regionledd i Buskerud. 
 
Medlemsorganisasjoner i NMR/MSF uten fylkes/regionledd 
  
AKKS 
ESTA Norge 
Folkeakademiets landsforbund 
JM Norway 
Kulturforbundet DELTA 
Norsk Mandolin og balalaika 
orkesterforbund 
Norsk munnspillforum 
Norsk musikkbibliotekforening 
Norsk Stemmepedagogisk Forum 
Norsk Suzukiforbund 
Ung i kor 
Norske Symfoniorkestres Landsforbund 
Dissimilis Norge 
Norske konsertarrangører 

 
Foreningen Norske Kordirigenter  
Musikk i Skolen 
Norsk Country Musikk Forbund 
Musikk fra Livets begynnelse  
Norsk Sangerforum  
Korpsnett Norge 
Norsk Kammermusikkforbund 
Norsk Forening for musikkterapi 
BandOrg 
UNOF 
Klassisk 
Norsk Bluesunion 
Pascal Norge 
Samspill International Music Network

     
  
Lokale musikkråd 
Kongsberg 
Ål 
Øvre Eiker 
Ringerike 
Sigdal 
 



Buskerud musikkråd (BMR) jobber generelt for hele musikklivet, med fokus på det frivillige 

musikkfeltet og videre opp til det semiprofesjonelle. Vi legger vekt på samarbeid med andre 

aktører og en styrking av det lokale musikkliv for den enkelte innbygger, samt regionale 

overgripende prosjekt. BMR jobber også praktisk og interessepolitisk for kulturfeltet, både 

som en aktør i det regionale musikklivet og som en koordinator for ungdom og deres 

kulturuttrykk gjennom UKM. 

 

Medlemskap i perioden 

BMR er medlem av VOFO-Buskerud og Norsk Kulturforum.  

BMR er medlem i arbeidsgiverforeningen Virke Kultur. 

BMR deltar på møter og tiltak som arrangeres av disse organisasjonene. 

 

Samarbeid med Buskerud fylkeskommune 

BMR anser har ansett samarbeidet med Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune 

som et godt og tett samarbeid. Vi har hatt jevnlig kontakt angående aktuelle saker med 

Buskerud fylkeskommune og faste møter minst en gang i året samt andre møter ved behov. 

Denne periodens samarbeid har vært til dels preget av at Buskerud skulle bli innlemmet i nye 

Viken fylkeskommune fra 2020, og denne omstruktureringsprosessen har lagt nye premisser 

for fremtidig planlegging og kommunikasjon i perioden. 

BMR har ansvaret for, og arrangerer, Bandmønstring og UKM i fylket. I tillegg produserer og 

arrangerer vi kulturvertkurs i samarbeid med BFK for Den Kulturelle Skolesekken. 

Samarbeidet med UKM-aktørene i Østfold og Akershus har blitt utvidet denne perioden som 

en del av arbeidet inn mot nye Viken. 

Buskerud fylkeskommune og BMR har også en gjensidig forståelse om at arbeid med 

musikklokaler er en del av aktivitetene BMR skal ha fokus på. 

Vi er opptatt av at arrangementene vi har ansvar for skal være av høy kvalitet, og vi får 

positive tilbakemeldinger på dette.  

 

Representasjon 

Daglig leder ha deltatt på samlinger for ledere for landets musikkråd og fylkesavdelinger av 

musikkens studieforbund. Hun har også vært på møter i NOKU Buskerud. I tillegg har hun 

sittet i styret i Norsk kulturskoleråd BTV. 

Ansatte har deltatt på akustikkmålerkurs og nettverkssamlinger. 

BMR har også deltatt på relevante møter og fora der vi er invitert som fagpersoner eller 

samarbeidsaktører, og initiert slike selv.  

Som en del av oppdraget med å koordinere UKM og avvikle fylkesfestivalen er også Buskerud 

musikkråd med på de årlige nasjonale UKM konferansene og arbeidsseminaret for 

fylkeskontakter, henholdsvis i mai og september. 

BMR deltar også på Kulturkonferansen i Buskerud og by:Larm i Oslo på seminarene hvert år. 

 

 

 



Aktivitetsrapport 2018 – 2019 

Det daglige arbeidet i 2018 og 2019 har rommet mange aktiviteter, med utvikling av nye 

prosjekt, samt videreføring av eksisterende arrangement og fokusområder. Som musikkens 

studieforbund i Buskerud består mye av vårt arbeid i saksbehandling av 

Voksenopplæringsmidler til frivillige lag og foreninger i musikklivet, samt informasjon og 

veiledningsarbeid rundt dette. Vi har også samarbeidsprosjekter med blant annet Østafjelske 

kompetansesenter for musikk, Østnorsk jazzsenter med flere. I tillegg arrangerer vi relevante 

kurs og samlinger for hele fylket. BMR jobber også interessepolitisk i saker som angår 

musikklivet, både på lokalt og regionalt plan. Som del av Norsk Musikkråd og Musikkens 

studieforbund sentralt er vi også en del av et fagfellesskap og med på å sette agenda 

nasjonalt på overgripende saksområder for frivillighet og musikkliv.  

 

UKM er noe som opptar mye tid og ressurser, og er 

en av hovedaktivitetene våre. Dreiningen de senere 

år til at UKM nå er helårig, sterkere 

ungdomsmedvirkning, større fylkesfestival og 

utvidelse av sjangre på deltakelse gjør at også 

koordinering, oppfølging og planlegging krever mer. 

UKM i Buskerud går bra, og som musikkråd kan vi 

skape flyt mellom ulike arenaer og integrere UKM 

også i andre prosjekt og informasjonsarbeid.  

 

Gjennom UKM arbeider vi også på et bredere 

kulturfelt enn kun musikk, og organisasjonen har en 

fagkompetanse som reflekterer dette. Vi er opptatt 

av utvikling og tilrettelegging for ungdommene på 

deres premisser, behov og medvirkning. UKM er 

også en metode som går på ungdomsarbeid over flere flater enn de enkelte 

arrangementene. 

 
Flere av tiltakene i BMRs handlingsprogram har form av rådgivning og påvirknings-

/musikkpolitisk arbeid. Dette arbeidet utføres «kontinuerlig» og som en del av den daglige 

virksomhet. Vi bistår også det frivillige musikklivet med veiledning og spørsmål for eksempel 

i forbindelse med søknader. I tillegg har vi jobbet med prosjekter som er relevante ut ifra 

handlingsprogrammet, nærmere beskrevet nedenfor.  



Bandmønstring 

Vi arrangerte den årlige Bandmønstringa på Union Scene i november, for 22. og 23. året på 

rad. Mønstringen samler musikanter med ulike former for psykisk utviklingshemming fra 

hele fylket. Det er over hundre deltakere hvert år fordelt på 10-12 grupper med ca. 50 

musikalske ledere og hjelpere på scenen. I lunsjen begge år ble det arrangert en minikonsert 

for deltakerne med ekstern artist i lunsjpausen. Arrangementet varer hele dagen og er et 

viktig tilbud til disse musikkgruppene i fylket. 

 

 

 

Seminar om tilrettelagt musikkundervisning 
 
Med støtte fra Buskerud fylkeskommune arrangerte vi i 2018 
et dagseminar for alle som driver musikkundervisning for 
deltakere med psykisk utviklingshemming. Seminaret ble 
avholdt på Union Scene 10. november, dagen før 
Bandmønstringa det året. Instruktører var Christian Gathe og 
Lars Tingelstad fra Dissimilis og Ola Skaare.  
 
Deltakerne på seminaret fikk lære om ulike 
undervisningsmetoder, måter å arrangere sanger på og 
hvordan gjøre undervisningen mest mulig inspirerende for 
både instruktører og elever. Det ble en fin samling der 



musikklærere fra ulike grupper i Buskerud også fikk utvekslet egne erfaringer og tanker 
rundt emnet. Det var første gangen vi arrangerte dette seminaret og vi jobber med å 
videreføre dette. Tilbakemeldingene var gode, og det er et klart behov for et fagfellesskap og 
kompetanseheving på dette feltet. 

 

Voksenopplæringstilskudd 

 

Vi behandler søknader og rapporter om voksenopplæring for alle Musikkens studieforbunds 

medlemmer i Buskerud. Å saksbehandle kurs og veilede våre medlemmer fra det frivillige 

musikkliv i denne prosessen er en stor og viktig del av vårt arbeid som studieforbund.  

 
I 2018 hadde vi totalt 13 129 studietimer fordelt på 265 kurs i Buskerud. 
 

I 2019 hadde vi totalt 13 196 studietimer fordelt på 260 kurs i Buskerud. Det ble betalt ut ca. 

1,1 million i 2019 i ordinære voksenopplæringsmidler til musikklivet i Buskerud, samt 

nærmere 140 000 kroner i tilretteleggingstilskudd. 

 
I Buskerud har vi et stort antall lag som får tilretteleggingstilskudd. Dette er en 
delkompensasjon for ekstra kostnader ved å kunne tilrettelegge undervisningen for grupper 
med spesielle behov, og det er en god andel av PU-band som får et viktig tilskudd til dette 
gjennom Musikkens studieforbund.  
 

VOFO Buskerud har med sitt tilskudd fra fylket og videre noe tilretteleggingstilskudd vært en 

viktig faktor for finansiering av arbeidet for og med kursvirksomheten og aktiviteter for 

musikklivet. 

 

VO-kafe, infomøte og Lønnsomt kurs  
 

BMR holdt drop-in kafe om veiledning til det frivillige musikklivet og voksenopplæringsmidler 
til musikklivet på Ål, og vi holdt Lønnsomt kurs i kommunehuset i Hemsedal i oktober 2018. 
Kurset tok for seg søknadsskriving, ulike støtteordninger og tilskudd både fra Norsk 
musikkråd/Musikkens studieforbund og andre tilskudd både nasjonalt, regionalt og lokalt. 
 

I tillegg ble det avholdt Lønnsomt kurs for det frivillige musikklivet i Kongsbergregionen i 

2019. 

 

Musikk i fengsel og frihet (Miff) 

Prosjektet Musikk i fengsel og frihet (Miff) i Buskerud er driftet av BMR som musikkens 

studieforbund i fylket. Dette prosjektet finnes over hele landet og består av 



musikkundervisning både i og utenfor fengsel, og Buskerud er et godt prosjektfylke i nasjonal 

sammenheng. Miff Buskerud har totalt hatt 6 bandkurs hvert år i 2018 og 2019:  

 - Kurs i Drammen fengsel for tidligere innsatte 
 - Kurs i Drammen fengsel for innsatte 
 - Kurs i Ringerike fengsel for innsatte 
 - Kurs i Hassel fengsel for innsatte 
 - Sommerkurs i Drammen fengsel i juli/august for innsatte 
 - Sommerkurs i Ringerike/Hassel fengsel i juli/august for innsatte. 

 

Hassel fengsel ble nedlagt, og tidligere kursvirksomhet der det samme. BMR samarbeider 

godt med VGS i fengslene, som bidrar og finansierer musikkundervisning i skoletida en gang i 

uka. BMR har avtaler med fengslene som går for et skoleår av gangen, og vi finansierer 

utstyr, sommerkurs og andre kurs, samt andre ekstratiltak. Dette er årlige midler BMR må 

søke om fra Musikkens Studieforbund, og det har de siste årene vært noe usikkert fra år til 

år om den nasjonale bevilgningen fra departementene videreføres.  

I tillegg til ordinær musikkundervisning, både på instrument og opplæring i samspill, foregår 

det opplæring i produksjon av musikk ved hjelp av digitalt studioarbeid. Miff Buskerud har 

også en egen side på Soundcloud. 

Evalueringen av prosjektet er fortsatt at dette er et svært viktig tilbud til de innsatte, og en 

arena for sosial trening, mestring og interaksjon med andre. Det blir også et rom for de 

innsatte å uttrykke seg gjennom tekst og musikk. 

 

Kulturvertkurs 

Vi arrangerte 3 kulturvertkurs i 2018 og 4 kulturvertkurs 2019 i september/oktober i 

samarbeid med Buskerud fylkeskommune v/DKS. I 2019 redigerte vi oppleggene for kursene 

noe og tilrettela ytterligere for differensierte kurs mellom barneskoler og ungdomsskoler, 

samt videreførte en mer digital arbeidsmetode. I tillegg la vi ett kurs til Hallingdal for første 

gang på mange år, siden det er svært lang reisevei for elevene. Dette ble svært godt mottatt. 

Vi hadde følgende kurs: 

 

Lier:   For barneskoler. 127 elever og lærere/kulturkontakter deltok. 

Kongsberg:  For barneskoler. 127 elever og lærere/kulturkontakter deltok. 

Drammen:  For ungdomsskoler. 100 elever og lærere/kulturkontakter deltok. 

Ål (2019): For barneskoler/ungdom. 52 elever og lærere/kulturkontakter deltok. 

 

Innholdet i kursene er basert på et arrangørkurs Oslo musikkråd laget en gang for en del år 

siden, og har siden det blitt utviklet til et format som er tilpasset Buskerud og målgruppene. 

DKS og BMR har hatt et godt og viktig samarbeid om dette. For ungdomstrinnet trekker man 

inn noe mer arrangørkompetanse, og lenker det opp mot blant annet UKM eller annet som 

en vei videre. Alle kursene starter med en minikonsert og intervju med en eller flere 



profesjonelle artister. Opplegget baserer seg på interaksjon med elevene med praktiske 

oppgaver. Representanter for DKS har hatt møter med kulturkontaktene mens 

barna/ungdommene har hatt kurs. 

 

Buskerud og Vestfold ungdomsstorband (BUVUS) 
 

 

 

Buskerud og Vestfold ungdomsstorband er et samarbeid med Østnorsk jazzsenter over flere 

år. Det er et regionalt ungdomsjazzorkester for ungdommer opp til 20 år, og er et tilbud for 

talentutvikling og muligheter til lokale ungdommer til å utvikle seg på et høyere nivå, 

samspill, konserter, musikalske reiser med mer. Bandet er ledet av profesjonelle instruktører 

og musikalske ledere, i 2018 og 2019 var Andreas Rotevatn musikalsk leder og Steffen Granly 

administrativ og musikalsk lærerressurs.  

BUVUS har 5-6 samlingsbaserte øvelser, og har i tillegg konserter. I 2019 hadde de blant 

annet konserter på Kongsberg Jazzfestival, Oslo Jazzfestival, Romerike Storbandfestival og på 

AnJazz på Hamar i samarbeid med Innlandet Ungdomsstorband. I 2019 spilte også BUVUS 

inn et album, som blir lansert i 2020.  

Ungdommene er i hovedsak fra Buskerud, og har i snitt bestått av 15 ungdommer fra 

Buskerud og Vestfold i alderen 15- 19 år, alle kjønn. 

BUVUS er et ettertraktet, unikt og svært viktig tiltak i regionen. Det gir muligheter til 

talentfulle ungdommer i en alder der det ikke finnes så mange tilbud på dette nivået. BUVUS 

har gjennom sine aktiviteter, samlinger, konserter, plateinnspilling og nettverk gitt 

ungdommene en sosial, musikalsk og kreativ utvikling. 

Aktivitetsnivået vært høyt også i år, og selv om dette bidrar sterkt til måloppnåelse krever 

dette også økte ressurser. Tilskudd til BUVUS går direkte ut til ungdommene, og 

prosjekteiere tar ingen egenandel eller midler for arbeid internt i organisasjonen, samt 



dekker opp eventuelle underskudd av egne driftsmidler, som i 2019. Ungdomsstorbandet 

har også fått støtte fra Buskerud fylkeskommune, KOMP, Frifond Kompetanse og Aktivitet, 

Norsk Jazzforum, Vestfold fylkeskommune og Kulturrådet (til bestillingsverk). 

 

Musikklokaler og akustikkmålinger 

 

 

Med god hjelp av tildelingene fra Buskerud 

fylkeskommune arbeider BMR for å sikre musikklivet i 

Buskerud bedre musikklokaler. Norsk Standard 8178 

«Akustiske kriterier for rom og lokaler til 

musikkutøvelse» ble lansert i 2014 i samarbeid med 

musikkrådene, og våre akustikkrapporter henviser nå 

til normene og standardene i NS8178. Dette er et 

arbeid som foregår nasjonalt i Norsk musikkråd og vi er 

en del av fylkesnetteverket.  

 

Akustikkrapportene er tilgjengelig på nett for alle på siden 

musikklokaler.no. Her kan man søke seg frem til de enkelte kommuner og målte lokaler, 

samt få nyttig info om lokaler, krav og egnethet i forbindelse med musikk, samt sjekklister 

for ulike rom.  

 

BMR har deltatt på akustikkonferanser, og er en sentral del av det nevnte nasjonale 

prosjektet rettet mot musikklokaler. Dette løftes politisk ved anledning, og det jobbes mot 

den enkelte kommune. Vi disponerer utstyr til måling av akustikk i musikklokaler og har i 

2018 og 2019 hatt to akustikkmålere i BMR, som vil bli ferdig sertifisert etter 2 målinger til. 

Vi har jobbet med en informasjonsbrosjyre, og har blant annet hatt et innlegg om akustikk 

og musikklokaler på Kongsberg. 

I november 2019 ansatte BMR Bjørn Boge, en anleggskonsulent i 20% stilling med bred 

erfaring fra akustikk, byggesaker, planlegging og rådgivning i forbindelse med kulturlokaler. 

Dette er foreløpig et engasjement, men målet er en fast ressurs på sikt. 

Standarden og tilgangen på musikklokaler har en lang vei å gå, og dette er en av 

kjernesakene til musikkrådene. 

 

 

 

 



Union Scene for Barn  

   

 

BMR er en del av samarbeidsgruppen Union Scene for barn og leverer i tillegg en konsert per 

semester der vi står for booking av band/artist, oppfølging og markedsføring. Vi forsøker å 

legge vekt på å kunne bidra med sjangre innen formidling eller musikk som kan supplere de 

andre arrangørenes fagfelt, for eksempel folkemusikk. I 2019 hadde vi blant annet unge 

folkemusikere som bidro inn, i kommunikasjon med Buskerud Folkemusikksenter. Våren 

2018 hadde vi Tonje Unstad med «Myggen og flua» og høsten 2018 hadde vi «Klangbein». 

 

Grenseløs Ungdom 
 
I samarbeid med G60 gjennomførte vi prosjektet Grenseløs ungdom i november og 
desember 2018. Prosjektet bestod av to ettermiddager med workshops og åpen scene på 
G60, med fokus på flerkulturelt innhold. Vi hadde blant annet perkusjon-, hip-hop og DJ-
workshops. Prosjektet var støttet med stimuleringsmidler fra UKM Norge.  

 

Feedback 

 

   

 



I januar og november 2018 arrangerte vi Feedback sammen med Østafjelske 
Kompetansesenter for musikk. 8 singer/songwritere fra Buskerud (4 i januar og 4 i 
november) opptrådte på scenen foran en fullsatt Ypsilon Bar.  
 

I 2019 hadde vi både Feedback for band på Union Scene i Drammen med tre band på scenen 

og Feedback for singer/songwritere på Kulturstiftelsen Fengselet i Hønefoss med fire artister 

på scenen. Prosjektene var svært vellykket, og vi fikk svært gode tilbakemeldinger både fra 

publikum og deltakere. Dette er et samarbeid med Østafjelske kompetansesenter for 

musikk. 

Vi går ut med utlysning der musikere og band kan søke om å delta. De som blir plukket ut får 

ved getin en lang lydprøve der en erfaren lydtekniker går gjennom lydprøven i 

workshopformat. I tillegg vil representanter fra ØKS/BRM gå gjennom temaer som hva en 

god sceneopptreden kan være, interaksjon med publikum og takling av nervøsitet, hvordan 

man kan utforme et stage plot og en rider osv. Hver deltaker får 15-20 minutter hver på 

scenen, og etterpå møter hver artist/band et panel bestående av profesjonelle 

bransjeaktører. Panelet skal gi gode råd og vink på hvordan de kan utvikle karrierene sine 

videre. Dette kan f.eks. gå på musikalsk utrykk, profil, PR-materiell og utviklingspotensial. 

 

Vi hadde god søknadsmasse begge år. 
 
 

Folketoner med Kim Rysstad 
 

I samarbeid med Norges korforbund Buskerud arrangerte vi dagseminar om kveding i på 
Union Scene november 2018. Instruktør var vokalist og kveder Kim André Rysstad som er en 
av Norges mest fremadstormende sangere innenfor folkemusikk. På seminaret lærte 
deltakere blant annet nystev, gamlestev, viser, middelalderballader, bånsuller og salmer. Et 
spennende og annerledes seminar der 20 personer fra flere steder i fylket deltok. 
 

 
 



Låtskriverworkshop med Unni Wilhelmsen 

 

Oktober 2018 arrangerte vi låtskriverworkshop med artisten Unni Wilhelmsen på Ål 
Kulturhus i samarbeid med Østafjelske Kompetansesenter for musikk. 10 deltakere ble 
kurset i komponering, tekstskriving og bransjekunnskap. Det kom deltakere helt fra Oslo for 
å delta på kurset i Hallingdal. 
 

 
 
 

UKM Buskerud 2018/2019 

Buskerud musikkråd har ansvaret for koordinering av UKM i fylket, samt gjennomføringen av 

fylkesfestivalen og deltakerne videre på landsfestivalen.  

I 2018 arrangerte 19 av 21 kommuner lokalmønstring i Buskerud: Ål, Røyken, Modum, Sigdal, 

Krødsherad, Hol, Gol, Hurum, Ringerike, Nedre Eiker, Kongsberg, Nes, Lier, Hemsedal, 

Drammen, Øvre Eiker, Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg. Av disse så var noen kommuner 

slått sammen til fellesmønstring. Numedalskommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg 

arrangerte sammen, samt Modum, Sigdal og Krødsherad. Deltakelsen på 

kommunemønstringene var på 1259 deltakere fordelt på 600 innslag, noe som var en økning 

på 40 deltakere fra året før. Dette er spesielt hyggelig siden landsgjennomsnittet gikk 

betraktelig ned fra 2017-2018.  

De samme 19 kommunene arrangerte lokalmønstring i 2019. Deltakelsen på 

kommunemønstringene var på 1148 deltakere fordelt på 569 innslag. 

Buskerud musikkråd følger opp kommunene aktivt i perioden frem mot lokalmønstringene. 

Vi har ofte telefonsamtaler med kommunekontaktene, og kommer med forslag om hvordan 

de kan rekruttere flere ungdommer om de sliter med svak påmelding. Noen kommuner er 

svært selvgående, mens andre trenger mye større grad av oppfølging. I 2018 fikk vi artisten 

Ravi til lage en liten video som vi brukte som facebook-annonse for påmelding, og vi fikk god 

tilbakemelding på den og nesten 3000 visninger. I 2019 fikk vi artisten Freddy Kalas til å lage 

en video, og denne fikk over 11000 visninger.  



 

Vi har også en meget aktiv ungdomsgruppe md ungdommer mellom 15-20 år som vi har kalt 

«ReBus – Ung Ressurs Buskerud». Denne gruppen består av seks UKM-ungdommer fra hele 

Buskerud med forskjellig kompetanse. De er med å pitche inn idéer til rekruttering, de 



rekrutterer ungdom fra sitt eget nettverk, og ikke minst så er de uten på nesten alle 

lokalmønstringene i Buskerud og hjelper til der det trengs. De gjør også skolebesøk der det 

er ønskelig, og forteller om hva UKM er og hvorfor ungdom bør melde seg på. Dette er mye 

mer effektivt enn om en voksen hadde prøvd å kommunisere det samme. Vi har månedlige 

møter med de ReBus-gruppen de er med å planlegge UKM fylkesfestivalen i Buskerud, og de 

er også til stede under fylkesfestivalen og hjelper til med avviklingen og fungerer som et 

sosialt lim for deltakerne.  

Fylkesfestivalen i 2018 ble arrangert på Krona i Kongsberg 20.-22. april med ca. 320 

ungdommer videresendt fra kommunemønstringene og direkte videresendt på kompetanse 

fra regionnivå. De fire forestillingene foregikk på Kongsberg Musikkteater med tilsammen 85 

innslag. Sølvsalen fungerte som backstage og en arena for sosiale happenings, og 

kunstutstillingen ble satt opp på Kongsberg Kunstforening, kuratert av kunstneren Kari Anne 

Helleberg Bahri. Bespisningen forgikk på Haspa Café, og de leverte topp kvalitet til stor glede 

for ungdommene. Overnattingen var på Kongsberg Idretts- og svømmehall. Det ble litt 

trangt, men vi vurderte det som mer verdifullt for ungdommene å være samlet enn å fordele 

de på to overnattingssteder og miste noe av det sosiale. Fylkesfestivalen i 2019 ble arrangert 

5.-7. april på samme sted med ganske identiske rammer som 2018. Denne gang fordelte vi 

deltakerne på to overnattingslokasjoner: Kongsberg Idretts- og svømmehall og Tislegård 

Ungdomsskole, noe som førte til bedre plass og mer komfort for alle. 

I 2018 hadde vi på fredagskvelden leker og underholdning ved ReBus med base i Sølvsalen. 

Det var også satt opp to lydprøver, noe som opplevdes i overkant hektisk da vi ikke var 

ferdige før over 23:00. I 2019 gjorde vi om på opplegget og hadde kun en lydprøve i 

Musikkteateret, før turen gikk til Energimølla for konsert med JazzyJazz og Jonas Benyoub. 

Kvelden var sponset av eventappen Bizzy og hadde også laget en Kahoot for deltakerne. 

Arrangementet startet litt for sent på kvelden, så mange av deltakerne var for slitne for å 

være med hele veien. Det ble likevel en fin kveld med mye god stemning. 

Både i 2018 og 2019 har vi hatt to forestillinger på lørdag og to forestillinger på søndag. På 

lørdagene har vi i tillegg hatt åpning av kunstutstilling og et bredt utvalg av workshops. I 

2018 besto programmet av skrotkunst, manus til kortfilm, kreativ skriveworkshop, action 

painting, lage musikk med frukt, fotoworkshop, lære å lage smykker, improvisasjon, 

teatersport og hip hop-dans. I 2019 besto workshopprogrammet av beatboxing, bokskulptur, 

filmeffekter, Grease sing a long, improteater, manus til kortfilm, lausdans, selvforsvar, sjakk, 

skrotinstrumenter og robotprogrammering. 

Under fylkesfestivalene leies det også inn mentorer for ungdommene som ikke deltar på 

scene, og vi har egne mentorer for Unge Arrangører, konferansierer, kunst, UKM Media og 

Flerkameraproduksjon. Hol kommune sto både i 2018 og 2019 ansvarlig for 

flerkameraproduksjonen og leverte ekstra utstyr. Disse mentorene har ansvaret for disse 

deltakernes opplegg og faglig oppfølging under fylkesfestivalen.  



Til UKM-festivalen i Trondheim i 2018 hadde vi med 26 ungdommer fra hele Buskerud, 

fordelt på forskjellige sjangre som ga et variert bilde av hva som rører seg innen kunst og 

kultur i Buskerud. I 2019 var UKM-festivalen flyttet til Stjørdal, og vi hadde med oss 24 

deltakere fra Buskerud. UKM-festivalen samler flere hundre ungdommer fra alle fylker og 

har en anbefalt aldersgrense på 15 år, den foregår over fem dager og byr på forestillinger, 

workshops, arrangement og verksteder.  

I etterkant av fylkesfestivalene lager vi et evalueringsskjema som vi sender ut til 

ungdommer, kommunekontakter og ledere, og snittet på svarene har vært svært høyt begge 

år. BMR legger vekt på utvikling av UKM i tråd med ungdommene selv, kvalitetssikring av 

ungdomsmedvirkning og profesjonelle rammer på trygge arrangement. Generelt i Buskerud 

er det svært varierende hvordan kommunene jobber med UKM og de lokale UKM-

arrangementene. Dette henger naturlig nok sammen med størrelsen på kommunen og 

budsjett, samt hvordan og i det hele tatt om, de satser på ungdomskultur. Som 

koordinatorer for regionen forsøker vi så langt det lar seg gjøre å legge til rette for lokal 

satsning, men dette er noe vi ser kan jobbes langt mer med enn vi hadde ressurser til i 2018 

og 2019. En del ungdommer får også tilbud gjennom sin UKM-deltakelse om å delta på andre 

ungdomsarrangement, som for eksempel MGPjr. Her har Buskerud vært representert med 

både band og på media.  

Vi anser samarbeidet med Buskerud fylkeskommune om UKM som godt, og fylket er selv 

involvert i løpet av året i form av løpende informasjon, deltakelse på fylkesfestival og 

evaluering. Regionale kulturaktører bidrar også, som for eksempel Vitensenteret og Viken 

filmsenter. Kongsberg var vertskommune både i 2018 og 2019, og vi jobber videre med å 

styrke samarbeid og delfinansiering. Kongsberg har vært en strålende vertskommune og har 

bidratt i stor grad til at arrangementene har vært vellykket. På generell basis så har det vist 

seg at formen på fylkesfestivalen over tre dager bidrar til å gi en langt bedre totalopplevelse 

for ungdommene, der UKM kommer til sin rett som sosial møteplass og som 

kulturopplevelser på tvers av sjangre og alder 

 

Økonomi 
 

BMR har en god og trygg egenkapital og gikk med et lite overskudd i 2018 og 2019.  

På generell basis vil normaldrift fremover gå noe med underskudd, 

men dette beregnes i forhold til justering av egenkapitalen ifølge styrevedtak.  

men dette beregnes i 

forhold til justering av egenkapitalen ifølge styrevedtak.  

Det er en viss uforutsigbarhet i budsjettering fra år til år, i hovedsak på grunn av at alle 

tilskudd baserer seg på årlige søknader eller beregninger. Tilsagn på omsøkte 

prosjekttilskudd kan i tillegg variere sterkt. Med opprettelsen av Viken fylkeskommune fra 



2020 er den økonomiske forutsigbarheten i tillegg svært usikker i forhold til oppdrag og 

tidligere samarbeid med Buskerud. 

Fra 2008 har BMR vært godkjent av Lotteritilsynet som mottaker av Bingoinntekter. Dette 

har gitt BMR mulighet til å tilby gode aktivitetstilbud til barn og unge. Disse midlene er 

imidlertid fallende, og dette må tas hensyn til i videre planlegging av økonomiske 

forutsetninger. 

BMR mottar driftstilskudd fra Buskerud fylkeskommune, driftstilskudd for forvaltning av 

voksenopplæringsmidler fra Musikkens studieforbund, voksenopplæringstilskudd til egne 

tiltak samt refusjon av utgifter til UKM. I tillegg har vi mottatt prosjektmidler fra UKM Norge 

(stimuleringsmidler), KOMP, VOFO Buskerud og Frifond Kompetanse og Aktivitet. 

Administrasjonstilskuddet fra Buskerud fylkeskommune var i 2018 kr. 580 000, med 

en økning til kr. 600 000 i 2019.  

BMR mottar tilskudd fra Musikkens studieforbund til opplæringstiltak i to av fylkets fengsle 

gjennom Musikk i fengsel og frihet. Kostnader til koordinering av aktiviteten dekkes også av 

Musikkens studieforbund. 

I tillegg omsøkes som nevnt prosjektmidler til egne prosjekt og samarbeidstiltak. I 2018 og 

2019 fikk BMR midler fra støtteordningene Frifond aktivitet og kompetanse og KOMP til 

BUVUS, Låtskriverserier, Feedback og Arrangørworkshop. 

BUVUS, Låtskriverserier, Feedback og Arrangørworkshop. 

Fra Buskerud fylke fikk BMR støtte til seminar om tilrettelagt musikkundervisning.  

Styret og administrasjonen jobber bevisst med å bruke ressursene til prosjekter, tiltak og 

faglig utvikling og tilstreber til enhver tid en nøktern administrasjon.  

 

BMR takker alle gode kontakter og samarbeidspartnere for bra samarbeid i perioden. 

 

Drammen, mars 2020 

Buskerud musikkråd 
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