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‘Tiden har stått stille i 30 år
STORTINGSVALGET: Kulturpolitikken

lever i en boble for seg selv. Parti
programmene ser ut som om de
kunne vært skrevet på 1970tallet,
mener forsker.
Kulturen
og rammene

Heidi Marie LindekLeiv
heidiml@vl.no

Y I en artikkelserie ser Vårt
Land på hvordan endringer i
de økonomiske og politiske
rammebetingelsene utfordrer kulturlivet.
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Tendensen i musikklivet er færre faste jobber og flere frilansere. Da trenger man
utøver en hel vifte av egenskaper for å klare seg, sier forsker Tanja Orning.
U som

Tips oss Y kultur@vl.no

Med talent
for mer enn
å spille

Rydland
vant pris
UPRISEN: Juryeskole-

klassene har valgt ut
Asbjørn Rydlands bok
Galderstjerna til vinner
av årets Uprisen.
MORTEN SCHWENCKE
kultur@vl.no

«Boken er unik innenfor en
sjanger som er veldig populær», heter det om Asbjørn
Rydlands (41) Galderstjerna,
som er kåret årets vinner av
Uprisen.
Prisen arrangeres av Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival på Lillehammer og
Den kulturelle skolesekken.
Siden 2007 har den gått til den
beste norske ungdomsboka
utgitt inneværende år.
Juryen består hvert år av
sju utvalgte niendeklasser
fra sju ulike fylker, som stemmer frem en vinner blant fem
nominerte bøker. Ungdommene står også for nomineringen ved at elevene anmelder
alle norske ungdomsbøker på
Uprisens nettsider.
«Boken er den lengste av
de nominerte og den er på
nynorsk, men det viste seg å
ikke være noe problem», skriver juryen.
Prisen er på 25.000 kroner.

KULTURØKONOMI: Tendensen i musikklivet er færre
faste jobber, og flere frilansere. Morgendagens kunstnere
kan ikke bare være gode i faget sitt. De må også ha en
gründer i seg.
HEIDI MARIE LINDEKLEIV
heidiml@vl.no

– Visste dere hva dere gikk til?
– Nei. Takk og pris. Men for
egen del har jeg lært ufattelig
mye, sier Maria Eikefet.
Hun er fiolinist og daglig leder
for Ensemble Allegria. Orkesteret oppsto blant unge musikere
som studerte sammen, og har
på få år markert seg som et av
Norges ledende ensembler. De
har deltatt på de fleste av de store
musikkfestivalene, og har jevnlig samarbeid med Det norske
solistkor på merittlisten.
Og det er mer enn sterke
musikalske ferdigheter som har
ført dem dit. Ensemblet er et
eksempel på en ny utøvertype,
en som fyller kravene som stilles til kunstnere i vår tid.
– Tendensen i musikklivet er
færre faste jobber og flere frilansere. Da trenger man som utøver
en hel vifte av egenskaper for å
klare seg, forklarer Tanja Orning, forsker ved Norges Musikkhøyskole (NMH).

Ensemblet er i dag et slags
«hjem» midt i frilanstilværelsen for de unge musikerne.
Avgjørende for at orkesteret skal
gå rundt, er at medlemmene føler
eierskap til prosjektet – at det å
være med i ensemblet er mer enn
en vanlig spillejobb.
– Vi forsøker å investere mye
i enkeltmedlemmene, både for å
kunne utvikle orkesteret over tid,
slik at folk kan vite hvem de får
høre på konsert, og fordi vi har
en liten administrasjon. Da er det
fint med en aktiv musikergruppe
som kan bidra med mer enn bare
spillingen. Mister vi det, blir det
vanskeligere, forklarer Eikefet.

KULTUREN
OG RAMMENE
I en artikkelserie ser Vårt
Land på hvordan endringer i
de økonomiske og politiske
rammebetingelsene utfordrer kulturlivet.
Y I dag: Den nye kunstnerrollen.

Buzzword. Stikkordet som
mange har brukt for å beskrive
hva kunstnerrollen handler om
i vår tid, er kulturentreprenør.
Ordet signaliserer at det å drive
med kultur også er å drive med
en form for næringsutvikling.
Mange kunstnere vil steile
av denne retorikken. Likevel
tyder undersøkelser gjort av
Telemarksforskning på at yngre
kunstnere er mindre skeptiske til
å tenke på kultur som næring, og
i dag står kulturentreprenørskap
på agendaen på utdanningsinstitusjonene, det skrives bøker
og holdes seminarer om det. Det
plukkes opp i partipolitikken og i
kulturpolitiske utredninger.
Begrepet er blitt selve buzzwordet i sektoren, og at det har
dukket opp, handler om større
sa mf unnsendr inger, ifølge
Anne-Britt Gran, professor ved
Handelshøyskolen BI og leder av
Centre for Creative Industries.
Hun peker på følgende årsaker:
Y Nyliberalismen på 1980-tallet fører til at arbeidslivet får økt
krav om fleksibilitet, selvstendighet og prosjektarbeid.
Y Fra 1990-tallet blir det politiske fokuset på kultursekto-

Multitasking. Å operere i det
frie arbeidsmarkedet, krever
mye av utøverne. Du må være
aktiv, og være i stand til å skape
dine egne prosjekter. Og det krever ikke minst evne til å organisere. Du må skrive søknader og
føre regnskap, lage hjemmesider
og drive markedsføring, undervise og tilby workshops, kuratere konsertserier og festivaler.
Blant annet.
Eikefet i Ensemble Allegria
vet hva det krever å bygge opp
et orkester fra scratch.
– For oss har dette vært år med
dugnadsjobbing. Men det er likevel så viktig, rett og slett fordi det
er en investering i fremtiden som
musikere, mener hun.

Heddanominerte
rens næringspotensial skarpere.
I Norge blir kulturpolitikken fra
2000-tallet mer inntjeningsorientert både hos høyre- og venstresiden.
Y Samtidig vokser kunstnerstanden drastisk. En indirekte
årsak er måten vi ser på arbeid
på: Jobben er et selvrealiseringsprosjekt, og flere trekkes
mot kreative yrker. En direkte
årsak er utenlandsstipendet til
Statens Lånekasse, som gjør at
mange flere har kunnet realisere
drømmen om å ta en kunstnerutdanning.
Færre faste jobber. Tanja
Orning peker også på et annet
utviklingstrekk som kommer
til å prege arbeidsmarkedet for
mange musikere i fremtiden:
Tendensen er at det blir færre
faste jobber, i USA og Europa legges orkestre ned, og institusjonene opererer med åremål. Norske musikere opplever allerede
økt konkurranse om jobbene fra
kolleger fra andre land.
Løsningen for mange blir da å
skape sin egen arbeidsplass. En

kandidatundersøkelse fra 2014,
gjort av NIFU STEP, viste at blant
dem som var utdannet ved de
norske institusjonene det siste
tiåret, og som arbeidet som utøvende musikere, var kun en av
tre i fast stilling. De øvrige jobbet som frilansere/selvstendig
næringsdrivende.
En annen rapport, Kreativ næring i Norge 2008-2014, understreket samme trend: To tredjedeler av selskapene innen kreativ næring består av enkeltpersonforetak.
Men er det riktig å omtale alle
disse som kulturentreprenører?
– Nei, mener Anne-Britt Gran.
Hun mener ordet brukes for
bredt, og burde vært forbeholdt
de som først og fremst har forretningsmessige ambisjoner.
Begrepets popularitet forteller likevel mye om utfordringene kunstnerne står overfor i
dag, skal vi tro Gran. For selv om
rammene for å leve som kunstner i Norge er relativt gode sammenlignet med andre europeiske
land, gjennom sterke offentlige
støtteordninger, er det ikke er

HARD JOBBING: Denne helgen spiller Ensemble Allegria på Hardanger Musikkfest. De unge musikerne har jobbet hardt for å nå dit de er. At musikerne
har eierskap til prosjektet, og bidrar med mer enn bare spilling, har vært avgjørende, forteller daglig leder og fiolinist Maria Eikefet.
Foto: Ingrid Pop/Ensemble Allegria

gitt at det forblir slik:
– Ser du på vek sten i
enkeltmannsforetak, er det blitt
ekstremt mange flere av dem de
siste årene. Det betyr at det er
stadig flere der ute som konkurrerer om de offentlige midlene.
Det betyr også at det oppstår et
økt behov for egeninntjening,
sier Gran.
Tenker nytt. Nettopp det å
skape en sterk «merkevare», er
avgjørende både for å nå frem
med søknader til Kulturrådet og
andre offentlige støtteordninger,
å bygge broer til næringslivet og
andre oppdragsgivere, og selvsagt for å skape interesse hos
publikum.
Det er dette Ensemble Allegria har fått til. Orkesteret er
ikke bare en ettertraktet samarbeidspartner i det etablerte
musikklivet. De har også nådd et
nytt publikum, bemerker Tanja
Orning og utdyper:

– De har gått inn for å spille
for folk på sin egen alder, de
har spilt på ungdomsklubber –
gjerne uten noter for å komme
nærmere publikum – og de blander gammelt og nytt repertoar.
De behersker forskjellige sjangre og har flere musikere som er
dyktige til å improvisere.
Innenfor det klassiske musikklivet, er det faktisk helt avgjørende at flere tør å tenke nytt,
mener forskeren.
– Den klassiske musikken har
fått leve i et litt beskyttet element. Den har hatt en udiskutabel stilling, og vært preget av
sterk verktroskap, det vil si en
lojalitet overfor ideen om komponistens intensjon bak verket. I
utdanningsløpet legges det lite til
rette for at man kan utvikle sin
egen stil, smak og identitet som
kunstner. Samtidig ser vi at det er
nettopp dette som er en styrke i
det frie musikklivet. Det er paradokset, sier Orning, og legger til:

– Når utøverne tar flere sjanser, og lager mer spennende konsertprogram som aktualiserer
musikken, kan det bidra til at den
klassiske musikken revitaliseres.
Kunstens frihet. Å tenke på
vår tids utøvere som kulturentreprenører, har hun imidlertid ikke særlig sans for:
– Det er mye mellom det å
være en god instrumentalist,
og det å bli en entreprenør. Selv
tenker jeg at det gamle kunstnerbegrepet fremdeles har stor
verdi. Kunsten har en lang historie som handler om å være fri
fra politisk og økonomisk styring. Autonomien og friheten er
en forsikring om at kunsten kan
inneha et kritisk potensial – at
den kan reflektere over og kritisere ulike sider ved samfunnet. Det kritiske potensialet er en
grunnleggende egenskap og stor
verdi ved kunsten. Dette trues
når kunsten blir instrumentell.

Da er den virkemiddel for andre ting, den beholder ikke sin
egenverdi. Disse grunnleggende
og historisk forankrede verdiene
ligger innebygget i holdningene
til mange kunstnere, og gjør dem
skeptiske til å adoptere entreprenørskapsbegrepet.

HEDDA: Vårt Lands teateranmelder Liv Riiser har sittet i
juryen som i går la fram listen
over 35 nominasjoner til Heddaprisen. Juryen har gjennom sesongen 2016-2017 sett og vurdert 173 norske produksjoner.
De nominerte til årets forestilling
er Edda, 11 år, Orlando, Rekyl og
Vildanden , samt En folkefiende
- Enemy of the Duck. Det skal
også deles ut priser i en rekke
andre kategorier. Prisen deles ut
18. juni. Les mer om de nominerte
på vl.no.
Vårt Land

URANIENBORG KIRKE
søndag 4. juni kl.13.15

Korkonsert
Kammerchor der
Auferstehungskirche Essen
Stefanie Westerteicher, dirigent
Inger-Lise Ulsrud, orgel
Musikk av Ola Gjeilo, Felix Mendelsohn,
Maurice Duruflé m.fl.

Fri entré

Y Vårt Land 02.06. 2017
Kunstnere må være gründere
VÅRT LAND
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– Nå er jeg lei!
Etter å ha lest de kulturpolitiske programmene foran årets
Stortingsvalg, er dette reaksjonen til Anne-Britt Gran, professor og forsker innen kreativ
næring ved Handelshøyskolen
BI, samt leder av Centre for Creative Industries.
Denne våren har de politiske
partiene etter tur vedtatt politiske handlingsprogram for kommende stortingsperiode. Men det
blir neppe kulturpolitikken som
skaper valgthrillerne, skal vi tro
forskeren. For på dette feltet er
partiene til forveksling like – og
største fellesnevner er mangel på
politisk nytenkning, ifølge AnneBritt Gran:
– Det mest på fa l lende
ved kulturkapitlene i disse
programmene, er fraværet av
tiden vi lever i. Når man leser
dem, føles det som om tiden har
stått stille i nesten tretti år. Det
handler om kulturens egenverdi,
frivillighet, og lokalsamfunnet.
Med få setninger som unntak,
kunne dette like godt vært skrevet på 1970-tallet som i dag.
VÅRT LAND

TORSDAG 8. JUNI 2017
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Se flere nyheter Y vl.no/kultur

Gjør business av frilansbo omen
KULTURØKONOMIEN: Antallet
selvstendig næringsdrivende
blant kunstnere og musikere har
eksplodert. Det blir det nye bedrifter
av.

JIDDISCH: Den amerikanske filmen Menashe handler om det jødiskortodokse nabolaget Borough Park i Brooklyn.
Foto: Wehkamp Photography

HEIDI MARIE LINDEKLEIV
heidiml@vl.no

Som musiker hadde Karl-Dag
Kjosavåg drevet for seg selv i
mange år. I 2011 hadde han fått
nok. I stedet startet han Employ
AS sammen med noen venner
og kolleger. Forretningsidéen
var å organisere løsarbeidere:
Bedriften ansetter frilansere.
Målet er å forenkle tilværelsen
for musikere og andre folk i kreativ næring. Både ved å gi hjelp
til administrasjon og økonomi,
men også ved å gi enkel tilgang
til sosiale rettigheter, som sykepenger og foreldrepermisjon:
– Ved å gå sammen, blir alt
enklere. Trenger du for eksempel
foreldrepermisjon som frilanser,
ender det lett i en lang diskusjon
med Nav. Men med en gang du er
ansatt i en bedrift av en viss størrelse, slipper du alt mikkmakket,
sier Kjosavåg.

KULTUREN
OG RAMMENE
Y I en artikkelserie ser Vårt
Land på hvordan endringer i
de økonomiske og politiske
rammebetingelsene
utfordrer kulturlivet.
VÅRT LAND
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HEIDI MARIE LINDEKLEIV

Multitasking. Å operere i det
frie arbeidsmarkedet, krever
mye av utøverne. Du må være
aktiv, og være i stand til å skape
dine egne prosjekter. Og det krever ikke minst evne til å organisere. Du må skrive søknader og
føre regnskap, lage hjemmesider
og drive markedsføring, undervise og tilby workshops, kuratere konsertserier og festivaler.
Blant annet.
Eikefet i Ensemble Allegria
vet hva det krever å bygge opp
et orkester fra scratch.
– For oss har dette vært år med
dugnadsjobbing. Men det er likevel så viktig, rett og slett fordi det
er en investering i fremtiden som
musikere, mener hun.

KULTUREN
OG RAMMENE
I en artikkelserie ser Vårt
Land på hvordan endringer i
de økonomiske og politiske
rammebetingelsene utfordrer kulturlivet.
Y I dag: Den nye kunstnerrollen.

UPRISEN: Juryeskoleklassene har valgt ut
Asbjørn Rydlands bok
Galderstjerna til vinner
av årets Uprisen.

Heddanominerte
rens næringspotensial skarpere.
I Norge blir kulturpolitikken fra
2000-tallet mer inntjeningsorientert både hos høyre- og venstresiden.
Y Samtidig vokser kunstnerstanden drastisk. En indirekte
årsak er måten vi ser på arbeid
på: Jobben er et selvrealiseringsprosjekt, og flere trekkes
mot kreative yrker. En direkte
årsak er utenlandsstipendet til
Statens Lånekasse, som gjør at
mange flere har kunnet realisere
drømmen om å ta en kunstnerutdanning.
Færre faste jobber. Tanja
Orning peker også på et annet
utviklingstrekk som kommer
til å prege arbeidsmarkedet for
mange musikere i fremtiden:
Tendensen er at det blir færre
faste jobber, i USA og Europa legges orkestre ned, og institusjonene opererer med åremål. Norske musikere opplever allerede
økt konkurranse om jobbene fra
kolleger fra andre land.
Løsningen for mange blir da å
skape sin egen arbeidsplass. En

kandidatundersøkelse fra 2014,
gjort av NIFU STEP, viste at blant
dem som var utdannet ved de
norske institusjonene det siste
tiåret, og som arbeidet som utøvende musikere, var kun en av
tre i fast stilling. De øvrige jobbet som frilansere/selvstendig
næringsdrivende.
En annen rapport, Kreativ næring i Norge 2008-2014, understreket samme trend: To tredjedeler av selskapene innen kreativ næring består av enkeltpersonforetak.
Men er det riktig å omtale alle
disse som kulturentreprenører?
– Nei, mener Anne-Britt Gran.
Hun mener ordet brukes for
bredt, og burde vært forbeholdt
de som først og fremst har forretningsmessige ambisjoner.
Begrepets popularitet forteller likevel mye om utfordringene kunstnerne står overfor i
dag, skal vi tro Gran. For selv om
rammene for å leve som kunstner i Norge er relativt gode sammenlignet med andre europeiske
land, gjennom sterke offentlige
støtteordninger, er det ikke er

HARD JOBBING: Denne helgen spiller Ensemble Allegria på Hardanger Musikkfest. De unge musikerne har jobbet hardt for å nå dit de er. At musikerne
har eierskap til prosjektet, og bidrar med mer enn bare spilling, har vært avgjørende, forteller daglig leder og fiolinist Maria Eikefet.

Foto: Ingrid Pop/Ensemble Allegria

gitt at det forblir slik:
– Ser du på vek sten i
enkeltmannsforetak, er det blitt
ekstremt mange flere av dem de
siste årene. Det betyr at det er
stadig flere der ute som konkurrerer om de offentlige midlene.
Det betyr også at det oppstår et
økt behov for egeninntjening,
sier Gran.
Tenker nytt. Nettopp det å
skape en sterk «merkevare», er
avgjørende både for å nå frem
med søknader til Kulturrådet og
andre offentlige støtteordninger,
å bygge broer til næringslivet og
andre oppdragsgivere, og selvsagt for å skape interesse hos
publikum.
Det er dette Ensemble Allegria har fått til. Orkesteret er
ikke bare en ettertraktet samarbeidspartner i det etablerte
musikklivet. De har også nådd et
nytt publikum, bemerker Tanja
Orning og utdyper:

– De har gått inn for å spille
for folk på sin egen alder, de
har spilt på ungdomsklubber –
gjerne uten noter for å komme
nærmere publikum – og de blander gammelt og nytt repertoar.
De behersker forskjellige sjangre og har flere musikere som er
dyktige til å improvisere.
Innenfor det klassiske musikklivet, er det faktisk helt avgjørende at flere tør å tenke nytt,
mener forskeren.
– Den klassiske musikken har
fått leve i et litt beskyttet element. Den har hatt en udiskutabel stilling, og vært preget av
sterk verktroskap, det vil si en
lojalitet overfor ideen om komponistens intensjon bak verket. I
utdanningsløpet legges det lite til
rette for at man kan utvikle sin
egen stil, smak og identitet som
kunstner. Samtidig ser vi at det er
nettopp dette som er en styrke i
det frie musikklivet. Det er paradokset, sier Orning, og legger til:

– Når utøverne tar flere sjanser, og lager mer spennende konsertprogram som aktualiserer
musikken, kan det bidra til at den
klassiske musikken revitaliseres.
Kunstens frihet. Å tenke på
vår tids utøvere som kulturentreprenører, har hun imidlertid ikke særlig sans for:
– Det er mye mellom det å
være en god instrumentalist,
og det å bli en entreprenør. Selv
tenker jeg at det gamle kunstnerbegrepet fremdeles har stor
verdi. Kunsten har en lang historie som handler om å være fri
fra politisk og økonomisk styring. Autonomien og friheten er
en forsikring om at kunsten kan
inneha et kritisk potensial – at
den kan reflektere over og kritisere ulike sider ved samfunnet. Det kritiske potensialet er en
grunnleggende egenskap og stor
verdi ved kunsten. Dette trues
når kunsten blir instrumentell.

Da er den virkemiddel for andre ting, den beholder ikke sin
egenverdi. Disse grunnleggende
og historisk forankrede verdiene
ligger innebygget i holdningene
til mange kunstnere, og gjør dem
skeptiske til å adoptere entreprenørskapsbegrepet.

HEDDA: Vårt Lands teateranmelder Liv Riiser har sittet i
juryen som i går la fram listen
over 35 nominasjoner til Heddaprisen. Juryen har gjennom sesongen 2016-2017 sett og vurdert 173 norske produksjoner.
De nominerte til årets forestilling
er Edda, 11 år, Orlando, Rekyl og
Vildanden , samt En folkefiende
- Enemy of the Duck. Det skal
også deles ut priser i en rekke
andre kategorier. Prisen deles ut
18. juni. Les mer om de nominerte
på vl.no.
Vårt Land

URANIENBORG KIRKE
søndag 4. juni kl.13.15

Korkonsert
Kammerchor der
Auferstehungskirche Essen
Stefanie Westerteicher, dirigent
Inger-Lise Ulsrud, orgel
Musikk av Ola Gjeilo, Felix Mendelsohn,
Maurice Duruflé m.fl.

Fri entré

Y Vårt Land 02.06. 2017
Kunstnere må være gründere
Y I dag:
Gjør frilanslivet tryggere

drivende i kultursektoren tegner slik tilleggstrygd,
ifølge undersøkelsen Kunstens autonomi og kunstens økonomi fra Telemarksforskning. Av disse har
få bedre dekning enn det rimeligste alternativet.
Dette er ikke til hinder for at mange forsøker å
skape sin egen arbeidsplass. Innen kreativ næring
er i dag to tredjedeler av alle selskapene nettopp
enkeltpersonforetak. Antallet av denne selskapstypen økte med 43 prosent over en seksårsperiode,
ifølge rapporten Kreativ Næring i Norge 2008-2014.
Vekst. Veksten var desto sterkere i deler av bransjen:
Y I musikkbransjen var eksempelvis 3.056 personer sysselsatt i et AS og lignende. Mens hele 8.138
var innehavere av et enkeltpersonforetak.
Y Antallet enkeltpersonsforetak vokste her med
110 prosent fra 2008 til 2014, mens antallet AS
sank i samme periode.
Årsaken skyldes stor vekst i kunstnerstanden
og endringer i arbeidsmarkedet. Det skyldes også
et endret beregningsgrunnlag hos Statistisk sentralbyrå, noe som ga flere enkeltpersonforetak fra
og med 2011.

Ingen himmel. Ideen har vist
seg å være en suksess. I dag har
de over 115 ansatte, og kontor i

U

Ved å gå
sammen, blir alt
enklere.
Karl-Dag Kjosavåg, musiker

Stavanger, Oslo og Bergen. Omsetningen har økt jevnt, og landet
i 2016 på 37,5 millioner. Driftsresultatet ligger imidlertid kun
på rundt 100.000 kroner. Så er
poenget heller ikke å gå med et
større overskudd enn to prosent.
– Dette handler om at vi driver dette utfra en fellesskapstanke. Målet er ikke at eierene
skal gjøre seg rike, men at vi skal
drive sunt, og løse utfordringene
som vi møter som frilansere, sier
kommunikasjonsleder i Employ,
Kjell Inge Torgersen.
For frilanstilværelsen er langt
fra noen himmel. Som Vårt Land
omtalte forrige uke setter dagens kunstnerrolle krav til gode
administrative evner. Og det er
en usikker tilværelse. Som løsarbeider gjelder rett til sykepenger først fra og med 17-sykedag
– med mindre man har tegnet en
egen tilleggsforsikring. Og det er
noe de færreste gjør. Bare fem
prosent av selvstendig nærings-

Nattverd, senabort
og selfiefilm
NY FESTIVAL: I dag åpner Oslos nyeste filmfestival
Oslo Pix. Her er filmene vi er nysgjerrige på å se.

MORTEN SCHWENCKE

kultur@vl.no

«Boken er unik innenfor en
sjanger som er veldig populær», heter det om Asbjørn
Rydlands (41) Galderstjerna,
som er kåret årets vinner av
Uprisen.
Prisen arrangeres av Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival på Lillehammer og
Den kulturelle skolesekken.
Siden 2007 har den gått til den
beste norske ungdomsboka
utgitt inneværende år.
Juryen består hvert år av
sju utvalgte niendeklasser
fra sju ulike fylker, som stemmer frem en vinner blant fem
nominerte bøker. Ungdommene står også for nomineringen ved at elevene anmelder
alle norske ungdomsbøker på
Uprisens nettsider.
«Boken er den lengste av
de nominerte og den er på
nynorsk, men det viste seg å
ikke være noe problem», skriver juryen.
Prisen er på 25.000 kroner.

Ensemblet er i dag et slags
«hjem» midt i frilanstilværelsen for de unge musikerne.
Avgjørende for at orkesteret skal
gå rundt, er at medlemmene føler
eierskap til prosjektet – at det å
være med i ensemblet er mer enn
en vanlig spillejobb.
– Vi forsøker å investere mye
i enkeltmedlemmene, både for å
kunne utvikle orkesteret over tid,
slik at folk kan vite hvem de får
høre på konsert, og fordi vi har
en liten administrasjon. Da er det
fint med en aktiv musikergruppe
som kan bidra med mer enn bare
spillingen. Mister vi det, blir det
vanskeligere, forklarer Eikefet.
Buzzword. Stikkordet som
mange har brukt for å beskrive
hva kunstnerrollen handler om
i vår tid, er kulturentreprenør.
Ordet signaliserer at det å drive
med kultur også er å drive med
en form for næringsutvikling.
Mange kunstnere vil steile
av denne retorikken. Likevel
tyder undersøkelser gjort av
Telemarksforskning på at yngre
kunstnere er mindre skeptiske til
å tenke på kultur som næring, og
i dag står kulturentreprenørskap
på agendaen på utdanningsinstitusjonene, det skrives bøker
og holdes seminarer om det. Det
plukkes opp i partipolitikken og i
kulturpolitiske utredninger.
Begrepet er blitt selve buzzwordet i sektoren, og at det har
dukket opp, handler om større
sa mf unnsendr inger, ifølge
Anne-Britt Gran, professor ved
Handelshøyskolen BI og leder av
Centre for Creative Industries.
Hun peker på følgende årsaker:
Y Nyliberalismen på 1980-tallet fører til at arbeidslivet får økt
krav om fleksibilitet, selvstendighet og prosjektarbeid.
Y Fra 1990-tallet blir det politiske fokuset på kultursekto-

Foto: Dag Knutsen

Rydland
vant pris

KULTURØKONOMI: Tendensen i musikklivet er færre
faste jobber, og flere frilansere. Morgendagens kunstnere
kan ikke bare være gode i faget sitt. De må også ha en
gründer i seg.

heidiml@vl.no

– Visste dere hva dere gikk til?
– Nei. Takk og pris. Men for
egen del har jeg lært ufattelig
mye, sier Maria Eikefet.
Hun er fiolinist og daglig leder
for Ensemble Allegria. Orkesteret oppsto blant unge musikere
som studerte sammen, og har
på få år markert seg som et av
Norges ledende ensembler. De
har deltatt på de fleste av de store
musikkfestivalene, og har jevnlig samarbeid med Det norske
solistkor på merittlisten.
Og det er mer enn sterke
musikalske ferdigheter som har
ført dem dit. Ensemblet er et
eksempel på en ny utøvertype,
en som fyller kravene som stilles til kunstnere i vår tid.
– Tendensen i musikklivet er
færre faste jobber og flere frilansere. Da trenger man som utøver
en hel vifte av egenskaper for å
klare seg, forklarer Tanja Orning, forsker ved Norges Musikkhøyskole (NMH).

KOLLEKTIV: – Alle er med på å bidra inn i et kollektiv.
Da må vi vite at dette er folk som er dedikerte nok. Vi
vil at selskapet skal være forbundet med kvalitet, sier
kommunikasjonssjef Kjell Inge Torgersen i Employ.

Tendensen i musikklivet er færre faste jobber og flere frilansere. Da trenger man
U som
utøver en hel vifte av egenskaper for å klare seg, sier forsker Tanja Orning.

Med talent
for mer enn
å spille

FRILANSHJELP: Frøydis
Grorud (t.h.) og Trude Kristin
Klæboe er to av musikerne
som har gått inn i Employ.
Selskapet retter seg inn mot
det økende frilansmarkedet,
med løfter om en tryggere og
enklere tilværelse.
Foto: Olav Solvang/arkiv og Employ

Svensk inntog. Employ er ikke alene om å ha
oppdaget dette markedet. To rene kommersielle
svenske foretak har nokså nylig etablert seg i Norge:
Y I 2012 startet Frilans Finans en norsk avlegger.
Siden da har omsetningen økt til 10,4 millioner
kroner, og de siste tre årene har selskapet gått
med overskudd i størrelsen 240.000 til over en
halv million.
Y For to år siden slo også et annet svensk selskap
seg ned i Norge, nemlig Cool Company. Første
driftsår viste en omsetning på 4.247.000, men et
driftsresultat i minus.
Begge selskapene har som formål å «forenkle og
effektivisere» administrasjonen for frilansere og
konsulenter. De fakturerer for deg, beregner moms,
og utbetaler din lønn. For dette tar de en avgift på
rundt seks prosent av inntektene. Selskapene tilbyr
også forsikringsordninger.
Employ er de eneste som også skilter med
sykerettigheter og pensjon. Til gjengjeld koster
det 1.250 kroner i måneden pluss prosenter av overskuddet å være ansatt her. For å bli tatt inn i stallen,
må du gjennom en søknadsprosess. Bedriften vil
vite at ansettelsen lønner seg både for deg selv og
for selskapet.
– Alle er med på å bidra inn i et kollektiv. Da må
vi vite at dette er folk som er dedikerte nok. Dessuten har vi lyst til å representere noe utad. Vi vil
at selskapet skal være forbundet med kvalitet, sier
kommunikasjonssjef Kjell Inge Torgersen.
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Skaper business av frilansboomen
Y I dag:
Kulturpolitikken lever i
fortiden

Kultur
U
kapitlene
tar ikke inn over

seg at kulturens
rammebetingelser
er avhengig av
hvordan det går
med AS
Norge.

Anne-Britt
Gran, forsker

ANE BAMLE TJELLAUG
ane.bamle.tjellaug@vl.no

Gjengen bak Film fra Sør, festivalen som årlig gir oslofolk
mulighet til å se filmfortellinger
fra Asia, Afrika og Latin-Amerika, åpner i dag en ny festival i
hovedstaden.
Oslo Pix skal være en festival
for kvalitetsfilm fra Nord-Amerika og Europa, med særlig blikk
mot Norden, og foregår fram til
tirsdag.
Den norske regissøren Ole
Giævers nyeste film, Fra balkongen, er åpningsfilm, og ellers byr
festivalen på både de brede kinofilmene, som Wonder Woman og
Kaptein Supertruse, til europeisk
kunstfilm og dokumentarer.
Her er noen av filmene vi blir
ekstra nysgjerrige på:

Communion

Polsk dokumentar
Regi Anna Zamenca
Y Den polske regissøren Anna
Zamecka har tilbrakt 35 dager
hjemme hos en vanskeligstilt
polsk familie i dokumentaren
Communion. Den hyperaktive
og autistiske Nikodem skal få
sin første nattverd, noe som er
en viktig markering for katolikker. Storesøster Ola, som er 14
år gammel og har blitt familiens
overhode etter at moren flyttet
ut på grunn av farens alkoholproblemer, drømmer om at festhøytiden kan få moren til å flytte
hjem igjen.

Menashe

Amerikansk drama
Regi Joshua Weinstein
Y Menashe foregår nesten utelukkende på jiddisch, og utspiller
seg i det jødisk-ortodokse nabolaget Borough Park i Brook lyn i
New York. Vi møter en verden

som er strengt styrt av religion
og tradisjon, der den unge enkemannen Menashe prøver å gjøre
alle til lags, selv om han strever
med å ta seg av sin ti år gamle
sønn Rieven.

24 uker

Tysk drama
Regi Anne Zohra Berrached
Y Astrid er gravid i sjette måned
når hun får beskjed om at barnet
har Downs syndrom og hjertefeil.
Tysk lov tillater senabort i 24. uke
ved alvorlig sykdom hos fosteret,
men hva blir konsekvensene dersom hun som kjent komiker går
til et slikt skritt?

Mellom oss

Norsk dokumentar
Regi Charlotte Røhder Tvedt
Y Våren 2016 ba filmskaper
Charlotte Røhder Tvedt vanlige
mennesker over hele landet om
å filme sin verden. Resultatet er
blitt Norges første dokumentar
bestående bare av innsendt film.
Over 900 bidrag har blitt til én
historie, der vanlige mennesker
framstiller sin virkelighet slik de
ser den: Hun som blir mobbet,
hun som savner faren sin i et annet land og han som gråter i bilen
på vei til jobb.

Spoor

Polsk øko-thriller
Regi Agnieszka Holland
Y Hvis Twin Peaks hadde en
miljøpolitisk agenda, ville
serien nok sett litt ut som Spoor. Filmskaper Agnieszka Holland har jobbet med TV-dramaer
som Treme, The Killing og The
Wire. Denne filmen handler om
nesten-pensjonisten Janina Duszejko, som bor i en landsby nær
skogen der det stadig dukker opp
lik fra menneske- og dyreverdenen på landeveiene og jordene i
landsbyen.

Neste side Y

Mer film: Kaptein Supertruse

Som Sp. Kulturpolitikken omfatter et enormt spenn av store
og små saker: Programmene
berører alt fra nasjonal scenekunst og frivillighetens økonomiske rammer, til konkrete
målsettinger om at «flere kvinner i film og serier» (Ap), eller
«et selvstendig signalbygg til det
samiske nasjonalteateret» (V).
Det er de eldste partiene som
fremstår med en mest helhetlig
politikk, mener Gran, og trekker
frem særlig ett som hun mener
utmerker seg positivt: Senterpartiet.
– Dette handler ikke om man
er enig med innholdet eller ei,
men om sammenheng, konsistens og begrunnelser i programmet. Sps kulturpolitikk fremstår
gjennomtenkt og står i klar sammenheng med Sps øvrige politikk og retorikk. Når de snakker om å satse på mangfold og
frivillighet, har det en helt annen valør enn når for eksempel
Høyre gjør det samme. Det er lett

å se at partiprogrammet hviler
på Anne Engers kulturutredning,
sier Gran.
Enger er tidligere partileder i
Sp, og ledet også det offentlige
utvalget som evaluerte utviklingen i norsk kulturpolitikk og
leverte sin sluttrapport for tre år
siden.
Senterpartiet utmerker seg
med en sterk lokalpolitisk profil, med krav om et lokalt kulturløft som sitt hovedmål. Men
satsing på det lokale kulturlivet
går igjen også hos andre partier,
bemerker Gran.
– Det er egentlig Senterpartipolitikk over hele fjøla. Partiene
vil desentralisere, med sterke

nasjonale institusjoner over hele
landet, oppsummerer hun.
For eksempel snakker Høyre
om å stimulere til geografisk
«maktspredning». Ap er opptatt
av at veksten på kulturbudsjettet
må «komme hele landet til gode».
Mens SV vil sikre et kulturtilbud
av «høy kvalitet i alle regioner»
– Svulstige. – Hvor går de viktigste skillelinjene?
– Mellom Frp, som vil ha minimal statlig innblanding i kulturen, og de øvrige partiene. Ellers
er det mye likt, og programmene
etterlater et inntrykk om at kulturpolitikken er lite forpliktende.
De blir slik mer svulstige enn de

blir politisk visjonære. Det snakkes mye om «styrking», men det
er få konkrete løfter, mener forskeren.
Den kanskje mest omtalte enkeltsaken, som også er et viktig
skille mellom regjeringspartiene
og opposisjonspartiene, er Kulturløftet. Dette ble lansert av den
rødgrønne trioen Ap, Sv og Sp
allerede i 2004, og hovedmålet
er fortsatt at 1 prosent av statsbudsjettet skal brukes på kultur.
– Kulturløftet er et konkret og
forpliktende mål. Samtidig vet
nok partiene at det sannsynligvis ikke vil være så slitsomt å nå
det denne gangen. Det avhenger
av hvordan det går med den nor-

