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Avvikler stotte

Historisk spill

Satser pa barn og unge

Festspillene i Elvenun fikk i fjor
20.000 kroner j fe tivalst0tte rra
llamar. Riidmannen foresiar na a
avviklc st0tlen over denne budsjetlposten. Men del heter i saksframlcgget at administrasjoncn i stedet
er innstilt pa a vurdere a stotle
enkeltkonserter som arrangeres i
Hamar.

Middelalderfestivalen pa Hedmarksmuseet er foreslAtl stotlet
med 100.000 kroner, som er det
samme som festival en fikk i fjor, I
2009 flkk festivalen 90,000 kroner, I
ar har de sokt om 250,000, 1soknaden heter det blant annet at festivalen har som langsiktig rna! a utvik.le
et vandreskuespill/historisk spill
basert pa Hamars historie.

Festivalenes konsekvenser for barn
og lmge er noe sam er vurdert i
saksframlegger. Den eneste festiva len med barn og ungdom om mAlgruppe, er Stoppested Verden,
Ellers har Middelalderfestivalen en
familieprofil, Rolf lacobsen-festiva len har samarbeid med skoler om
et nordisk poesiprosjekt. FlagstadfestivaJen og AnJaz~ har et voksent

Kirsten F1agstadfestivalen er vinneren og Stoppested Verden er
taperen i Hamarradmannens innstilling til festivalstette for 2011.

av bud jettet for 20]1. Samtidig er
budsjettposten for festivalst0tle 0kt
med 200.000, Det becyr at det i Ar er
200,000 mindre til disposisjon i ar
enn i fjor. Det betyr ogsa at radmannen foreslar at kommunens stotte
til Stoppested Verden halveres i forhold til de siste tee arene,
- Opp tartst0tten til Stop pes ted
Verden har vrert en enkeltstAende
sak, konstaterer rAdmann Svein M,
Skaaraas,
- NA giir den inn i det ordinrere
systemet. SA da blir det arrang0rens
oppgave A finne andre kilder til
finansiering.
Og sa er det opp til politikeme
om de onsker fortsatt satsing pa
Stoppested Verden eUer ikke,
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STOPPESTED VERDEN: Ble i (jor bes",kt av over 8.000. Men blir det noen i
ar?
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- Vi har ikke noe
annet a gjere enn a
vente og se hva
politikerne sier, sier
Mocci Ryen i Stoppested Verden.
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- Hvis politikeme viI ha festival,
sa fiir de del. Hvis de ikke viI ha
det, sa bUr det ikke noe. Sa enkelt
er det egentlig, sier Mocci Ryen.
De i te LIe iirene har fe tivalen
fatl 400.000 hvert iir av Hamar
kommune. I ar var det S0kt am
540.000 kroner. Riidmannen har
inn tilt pa a gi fe tivalen 200.000.
- Om festivalen skulle fa sa mye
mindre enn f0r, er det vanskelig a
e for eg at det kan bli noen festival i det hele tatl, sier Mocci.
Selv peker hun pa at Stoppested Verden er et inkluderingstilbud, og ikke bare et kulrurtilbud.
Derfor haper hun stadig pa at det
vii vrere mullg a komme inn pa
andre st0tteordninger.
- Men skulle det ikke vrere
0nske i Hamar am a ha en slik festival, a rna vi jo ra konsekven en
avdet.
NILS CHRISTIAN NILSEN, cyreleder i Flagstadfestivalen, er den
sam har mest grunn til a vrere forn0yd med innstillingen.
- Det er j hvert fall et kritl i riktig retning, konstaterer Nilsen.
- Vi ser pa det sam en anerkjennelse av sat'ingen som er
gjort ved a engasjere bAde en daglig leder og Bjorn Simensen som
kunsmerisk leder, Det viser ogsa
at Hamar er seg sitt ansvar bevis t

om Flagstad-byen, Men fortsatl
er festivalen en risik00velse for
Musikkens Venner,

HAMAR MUSIC FESTIVAL s0kte
i iir am 550,000 hvert iir i en treArsperiode, forteller 1110r Birkeland Hansen. 1 stedet lyder
innstillingen pa 270,000 for etl ar,
sam er det samme som de fikk i
fjor,
0nsket om langsiktighet har
vrert noe av et hovedpunkt for festivalarrang0ren. Men noe treArig
ser det ikke ut til a bJi noe av,
- NA rna vi bli enda flinkere til
a selge festivalen, og vise at dette
er noe det e r verdt a bruke penger
pa, sier Birkeland Hansen.
- Uansetl er en tredel av iirets
program klart, sa festival blir det i
ar ogsa, forsikrer han.
ANJAZZ ER INNSTILT til A fA
220,000 kroner, og Anja Katrine
Tomter legger ikke skjul pa at hun
bAper AfA mer.
- Sa lenge den totale potlen er
pA 1,2 millioner, er mm umiddelbare tanke at 220.000 kroner er
bra, sier Anja,
- Men vi har jo S0kt am 450.000,
og de tallene er ikke tart ut av l0se
lufia,
- Og en totalpott pa 1,2 miUioner er jo s0rgelig titen. Det er
nesten flaut Avise fram, i forhold
til det mange andre kommuner
har Atilby, ier Anja, som ogsa hat
et nytt innspill Akomme med:
- De er tydelig at det er Flagstadfestivalen som er Hanlars
egen festival, Sa hva med a ta ut
Flagstadfcstivalen fra denne budsjettposten, sa bUr det litt mer a
dele pa for ass andre?

publikum som hovedmtlJgruppe,
men har egne konserter og tiltak for
barn og unge, Under brua-festivalen har tidligere hatl ungdom som
mAlgruppe en av dagene, men
satser i Ar pa egne opplegg for barn
og ungdom integrert i festivalen, Og
Festspillene i Elverum har egne
tilbud for bam, men dis e er ikke i
Hamar, pApeker rtldmannen ,

DET SISTE ARET har kommunen
hatl to m0ter med festivalarrang0rene, Blant det sam har VlErt sterkest etterlyst fra arrang0renes side,
er okt forutsigbarhet. A ftl rede pa j
slutten av januar hva en har Arutte
med til en festival ftl II).aneder
senere, oppleves av arrang0rene
sam h0yst besvrerlig.
Men arets innstilling fra radmannen inneholder ingen antydning til
fIeriirig st0tle til noen festival. Til
gjengjeld har administrasjonen
atbeidet med muligheten for at festivalene kan fA en tidligere s0knadsfrist.
- Kanskje kan vi fA til en s0knadsfrist i for eksempel april, sam
innebeerer at arrang0rene tidlig pa
h0sten kan fA rede pa hva de vii
kunne regne med, sier kulttusjef
Terje Halvorsen.

1,2 millioner kroner er if0lge budsjettet til utdeling. Til sarnmen var
det sokt am nlErmere 2,5 million av
atle festivalarrang"rer. SA spors det
hva politikeme sier nar formannskapet onsdag 19. januar kal
behandle saken,
Av de atte er Flagstadfestivalen
den eneste sam i radmannens innstilling far okt st0tte - fra 355.000 i
fjor til 380,000 i ar. Det betyr at Flagtadfestivalen er den som ligger an
til a fa klart mest st0tte i ar, 110.000
kroner mer enn Hamar Music Festival. SA sent som i 2009 fikk Hamar
Music Festival mer enn Flagstadfe tivalen,
Kirsten Flagstadfestival er den
eneste av festivalene som er opprettet pa initiativ av Hamar kommune,
Og iirets forslag til0kning er
et tydelig signal pA vilje til
sterkere satsing pa denne
festival en, sam rAdmann
Svein M. Skaaraas sier.
If0lge innstillingen er det
Flagstadfestivalen sam skal
fronte festival-Hamar,
I 2013 er det et stort
Flagstad-jubileum pa gang;
da skal det feires at det er ANJAZZ: Inns tilt pa det samme som i (jor, her
hundre iir siden Kirsten 'ra konserten med DonkeyboY,FOTO:CHRISTIAN
Flagstad debuterte pa E. BERGHEIM
Nationaltheateet. Skaaraa
pApeker at det er satt av
egne midler til a forberede og gjennomf0re detle jubileet, der festivalen ogsA vii ha en sentral roUe.
BORTSETT FRA FLAGSTADFESTIVALEN fiir de ovrige festivalene de
samme bel0pene sam i fjor, bortsetl
fra Stoppested Verden, sam radmannen har innstilt til 200.000 kroner.
Stoppested Verden har de siste
tre arene hatl4oo,000 hvert ar am
oppstartsst0tte fra kommunen.
Dette trearige tilskuddet har kornmet i tillegg til kommunens ordineere
festivalst0tte,
tI
er
trearsperioden over, og det 0remerkede tilskuddet p 400,000 er tatl ut

HAMAR MUSIC FESTIVAL: Er inns tilt til samme st",tte som i (jor,
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