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SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSMUSIKALEN I LILLEHAMMERREGIONEN 2024.  
 
Kulturhjerte AS søker herved om et tilskudd på kr. 200 000 til gjennomføringen av 
ungdomsmusikalen i Lillehammerregionen 2024.  
 
 
Bakgrunn 
Kulturhjerte er et ideelt foretak som skal skape nye møteplasser mellom unge og voksne 
lillehamringer fra hele verden. Gjennom ukentlige møter lager vi forestillinger som skal vise 
hvem vi er. Forestillingene skal ha høye kunstneriske ambisjoner, og rammene rundt aktørene 
og forestillingene som regi, koreografi, manus, kostymer, lyd- og lysdesign skal holde høyt 
profesjonelt nivå. Siden 2016 har Kulturhjerte vært en ukentlig møteplass for nærmere 40 
barn og ungdom, fra 14 ulike land inkludert Norge, gjennom hele skoleåret. Hvert år er om lag 
25 familier involvert i arbeidet med Kulturhjerte. Siden 2021 har vi hatt et samarbeid med 
Norsk Litteraturfestival som har tatt vår forestilling inn i sitt program for barn og unge og 
tilbydd den gratis til alle skoler i Lillehammer som melder seg på gjennom Pegasus-ordningen.  
I februar 2020 gjennomførte vi vår første ungdomsmusikal for ungdom mellom 13 og 19 år i 
hele regionen. Den ble veldig godt mottatt og et populært tilbud for ungdom fra hele 
regionen. I 2022 var det klart for vår andre musikal, og vi opplevde enda større pågang fra 
ungdom som ville være med.  
 
Musikalsatsingen ble satt i gang for å videreutvikle den etablerte møteplassen som 
Kulturhjerte har blitt, og for å tilby en ny arena for annen ungdom som vil videreutvikle seg 
innenfor scenekunst. Kulturhjerte er en møteplass for barn og ungdom mellom 7-19 år. 
Ungdomsmusikalen er en satsing for ungdom i ungdomsskole og videregående skoler i 
Lillehammer, Øyer og Gausdal.  
 
Vi er godt på vei mot å etablere satsingen som et fast tilbud for ungdom annethvert år 
fremover. Vi har reservert Maihaugsalen i uke 6 i 2024 til gjennomføring av musikalen High 
School Musical. Audition og oppstart av prosjektet blir september 2023 med ukentlige øvinger 
frem mot premieren i februar 2024.  
 
Mål  
Vårt mål er å gi ungdom mellom 13-19 år i regionen en mestrings- og utviklingsarena innenfor 
både musikk, dans og teater med profesjonelle instruktører. Å skape en ny arena for 
tilhørighet er også høyt prioritert.  



• Sette opp en velkjent musikal i profesjonelle rammer av ungdom mellom 13 og 19 år. 
• Etablere en arena for tilhørighet med fokus på mestring og utvikling.  
• Utvikle kreative evner som samarbeid, disiplin, utholdenhet, fantasi og nysgjerrighet 

som på sikt gir grunnlag for gründermentalitet, entreprenørskap og næringsutvikling. 
• Være en trygg arena for ungdom som ikke finner de mer tradisjonelle fritidstilbud 

attraktive. 
• Utvikle regional identitet, stolthet, optimisme og framtidstro ved å bygge opp et miljø 

hvor det er bra å være ulike, og lov til å være flinke.  

 
Behovet for ungdomsmusikalsatsing i regionen 
Til audition på begge musikalene våre har det møtt opp over 70 ungdommer. Vi har satt en 
grense på maksimum 40 ungdommer på scena for å ha kapasitet til å følge opp alle på en god 
måte. Den store pågangen mener vi viser attraktiviteten og behovet for en slik 
ungdomssatsing. Selv om tilbudet for ungdommer som er interessert i dans, musikk og teater 
har blitt bedre i Lillehammer etter etableringen av Create videregående skole, gjelder det 
først og fremst for de som er elever ved skolen. Mens Create øver på sin musikal med sine 
elever i skoletiden, prøver vi å skape en arena for tilhørighet på fritiden for de som ikke finner 
de mest vanlige fritidstilbudene aktuelle. Deltagelse hos oss er også alltid gratis. Det er flere 
enn før som ikke har råd til ukentlige aktivitetstilbud. Det er også mange ungdommer som er 
veldig mye alene og ikke opplever at det skjer noe for de etter skoledagen, eller at de har nok 
tilbud i byen, og det er flere av disse i prøver å fange opp med det nettverket som er skapt de 
siste 7 årene gjennom Kulturhjerte. Da vi har dobbelt så mange på audition som det som får 
plass i musikalen viser det at selv med flere lignende tilbud i byen så er det behov for alle 
sammen. 
 
Kulturhjerte er først og fremst et inkluderingstilbud med teater som verktøy for tilhørighet og 
mestring. I prosessen med å sette sammen et ensemble til en Kulturhjertemusikal ser vi etter 
andre forhold enn bare talent i castingprosessen. Variasjon i mangfold og kjønn er viktig, 
samtidig som vi hele tiden har fokus på å inkludere de som er nye i Lillehammer og som 
kanskje ikke hadde fått plass i en vanlig musikal uten klare inkluderingsmålsettinger. I vår 
casting har vi fokus på å involvere ungdommer som er ulike hverandre da det i seg selv har 
stor verdi. At ungdommer fra ulike miljøer i regionen blir kjent på tvers er verdifullt i seg selv 
og er viktig verdi for veien deres videre. 
 
I arbeidet med ungdommene har vi fått bekreftet at et prosjekt som dette både er ønsket og 
nødvendig i regionen. Mange ungdommer faller utenfor organisert idrett og annen aktivitet i 
denne alderen, og ofte blir også vennegjengen splittet opp ved overgangen til ungdomsskole 
og videregående. En arena hvor man føler tilhørighet med andre, og hvor man kan føle 
mestring, er avgjørende. Dette har blitt enda tydeligere for oss. Og det tette arbeidet og 
relasjonen ungdommene får til de profesjonelle instruktørene oppleves som en nøkkel til 
suksess – både for mestringsfølelsen gjennom prosessen, men selvsagt også for resultatet til 
slutt. Prosessen og utviklingen hver enkelt går gjennom er viktig for å bygge unge innbyggere 
som føler at de hører til, og har lyst til å bidra i lokalmiljøet, komme tilbake etter endt 
utdanning og ikke minst, kjenne at de KAN noe og vite hva de kan bidra med.  

 



Etablerte samarbeid med lokale aktører  
Kulturhjerte har hatt et godt samarbeid med Norsk Litteraturfestival siden 2021. Vår 
hovedforestilling er en del av deres Pegasusprogram og de står for organisering og påmelding 
fra skoler som melder seg på forestillingen.  
 
Vi er i dialog med Gjøvik kommune, ved kulturenheten, om å etablere en Kulturhjertepilot i 
Gjøvik. Målet er at de skal sette sammen sitt eget kunstneriske team på bakgrunn av 
Kulturhjerte sine prinsipper og arbeidsmetode. Vi vil gjennomføre workshops med deres 
instruktører før oppstart, samt følge opp arbeidet gjennom året. Vi synes det er veldig positivt 
med en utvidelse av Kulturhjerte og en utrulling til en av nabobyene våre er en naturlig og 
ønsket utvikling i vår langsiktige strategi. Den 2. mai 2023 skal Kulturhjerte bidra inn i Gjøvik 
kommunes fagsamling om kulturarbeid med en presentasjon av Kulturhjerte i Lillehammer.  
 
Vi tok kontakt med Lillehammer kulturskole på nyåret 2023 om et samarbeid rundt 
forestillingen vi skal ha under Litteraturfestivalen våren 2024. Fra mars neste år slår vi 
sammen Kulturhjerte med kulturskolen sitt kor og lager en felles konsertforestilling. Målet er 
at flere barn og unge skal bli kjent med hverandre – på ordentlig – og skape noe sammen. Det 
er også for oss naturlig å tenke samarbeid med kulturskolen der det er mulig, for å åpne 
dørene for at våre deltagere skal bli bedre kjent med Kulturskolen. Slik kan Kulturhjerte være 
en rekrutteringsarena og døråpner inn i Kulturskolen for flere barn med innvandrerbakgrunn. 
 
Øyer kulturskole har sine faste musikaler annetvhert år og vi har en god dialog med de både 
når det gjelder utlån av kostymer og koordinering av datoer på våre ulike satsinger slik at vi 
unngår kollisjoner for ungdommene.  
 
Vi har en kontinuerlig og god dialog med Create videregående skole rundt våre produksjoner 
og hjelper hverandre med både produksjon, kulisser, kostymer og kompetanse. Vi opplever at 
begge parter nyter godt av hverandres økende kompetanse på store produksjoner.  
 
Kunstnerisk team og organisering 
Det samme teamet som står bra inkluderingsprosjektet Kulturhjerte, vil også ha ansvaret for 
både den organisatoriske og den kunstneriske gjennomføringen av Lillehammermusikalen. 
 
o Produsent: Vivian Haverstadløkken 
o Regi: Carol Kvande 
o Koreografi: Reno Andersen 
o Scenografi: Gregory King 
o Musikalsk ansvarlig: Thor Kvande 
o Teknisk ansvarlig: Maihaugen teknisk sjef 
o Kostymedesign: Linda Tjønntveit 

 
 
Deltagerne vil også i år bli valgt ut på en audition som er åpen for alle mellom 13 og 19 år i 
regionen. Vi har som nevnt med inntil 40 aktører på scenen, men vil trenge flere frivillige i 
produksjonsstaben. Her kommer vi til å søke etter ungdommer fra både Kulturhjerte og 
bofelleskapene for mindreårige flyktninger. Vi har hatt god erfaring med å koble de ulike 
miljøene tidligere, og teaterproduksjoner er en fin arena for å bli godt kjent. Vi kommer til å 



ha ukentlige øvinger med både regissør og koreograf tilstede hver uke. Vi har alltid strenge 
regler for fravær. Både fordi det er vanskelig å lage teater uten at alle er tilstede, og for at 
ungdommene skal skjønne at det er disiplin, forpliktelse og hardt arbeid som skal til for å 
gjennomføre et prosjekt og for å få til et resultat som er bra. De skal også forstå at de er 
verdifulle for de andre deltagerne, og at alle er avhengige av at akkurat DE er tilstede.  
Prosjektleder og produsent er tilstede hver uke for å tilrettelegge for effektive økter for både 
aktører, regissør og koreograf. I uken før premieren vil vi bruke en riggedag i Maihaugsalen, 
før vi har tekniske prøver og generalprøve dagen før premieren.   
 
Prosessen 2023/2024 
o 6 måneders prøvetid inkludert høstferie.  
o Oppstart september 2023 og forestillinger i februar 20224(uke 6). 
o Omfang prøvetid: 

o 18 uker x 2,5 timers økter: 44 timer. 
o Høstferien: 25 timer. 
o 2 helger: 16 timer. 
o Produksjonsuke: 15 timer. 
o Forestillinger: 20 timer. 
o Totalt: 120 timer. 

 
 
 
 
Økonomi 
 
Utgifter  
Produsent  90 000 
Regissør, inkl. sanginstruksjon  90 000 
Koreograf  60 000 
Regiassistent      60 000 
Musikalsk ansvarlig   40 000 
Kostymeansvarlig  50 000 
Teknisk ansvarlig   25 000 
Inspisient  15 000 
Kostymer  30 000 
Scenografi  30 000 
Markedsføring og trykksaker  15 000 
Rettigheter  60 000 
Leie øvingslokale   20 000 
Leie Maihaugsalen, inkl. lydtekniker og utstyr  210 000 
Lysdesigner  35 000 
Adm. og økonomioppgaver  20 000 
Diverse   80 000 
Totalt    930 000  

   
 



Inntekter 
Billettinntekter       250 000 
Lhmr. interkommunale politiske råd     200 000 
Innlandet fylkeskommune      150 000 
Kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal      70 000 
Sponsorinntekter                30 000 
Kavlifondet                     115 000 
Egenandel        115 000  
Totalt                     930 000 
 
 
 
Kommentar til budsjettet 
Budsjettet bygger på reelle erfaringstall fra de to første årene. Husleie Maihaugsalen er dyrt, 
men vi mener det hever satsingen både for alle involverte, men også for hva publikum 
forventer, så alt i alt er det verdt det. Det er også et godt hus å jobbe i både under opp- og 
nedrigg, og for aktørene under selve forestillingen. Vi har en diversepost på ca. 10% av 
totalbudsjettet. Dette vil dreie seg om blant annet bespisning, transport og uforutsette 
utgifter. Vi har i år gått inn for å gi alle gratis deltagelse da dette er et viktig prinsipp for 
Kulturhjerte for ikke å skille mellom de som har rår til å betale og de som heller velger å ikke 
bli med på grunn av økonomi.  
 
Vi håper på positiv tilbakemelding på søknaden. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med 
undertegnede. 
 
Kulturhjerte AS 
Vivian Haverstadløkken 
Prosjektleder og produsent 
Mob: 99 50 19 10 
E-post: kulturhjerte@gmail.com  
 
 
 


