


BAKGRUNN

FØRSTE GANG GJENNOMFØRT SOM ET EU-PROSJEKT I 2010

INITIERT AV ZONZO COMPAGNIE, Belgia

SAMARBEID MED LEDENDE KULTURINSTITUSJONER I EUROPA

Bozar Centre for fine Arts, Brussel

Flemish Opera, Gent 

Handelsbeurs Concert Hall, Antwerpen

Opéra de Lille, Lille

KinderKinder, Hamburg

Onassis Culture Center, Athens

Centro Cultural de Bélem, Lisboa

Cooperación Cultural, ICAS, Sevilla

Stavanger Konserthus, Stavanger

Kulturinstitusjoner i Oslo, Dublin, Muncia, Reykjavik blir involvert

Stavanger ble valgt pga flerårig samarbeid med og fokus på 

etterbruk etter Stavanger 2008.



Resultat av en intensiv dialog mellom flere europeiske kultur 

organisasjoner, alle involvert i formidling av musikk og 

scenekunst for barn. 

Stimulere til kvalitetsøkning av musikkutrykk for barn i Europa. 

Kunstfaglige målsettingen fundert på vitenskapelig forskning 

basert på utviklingen av musikalitet i barn.

Deler felles visjonen om å presentere ulike musikalske uttrykk 

på en fantasifull, kvalitativ og oppfinnsom måte 



KUNSTNERISK MÅLSETNING

Presentere ulike musikalske og tverrkunstneriske uttrykk på et høyt nivå 

tilrettelagt og tilgjengelig for barn.

Publikum invitert til deltakelse og dialog i forskjellige kunstopplevelser 

Engasjere musikere og andre utøvere innen ulike sjangere og stilarter som 

kommuniserer med publikum på en måte som er aktiv, utradisjonell og 

unik. 

Formidlingen skal være fundamentert i kunstopplevelsen. 

Programmet bestå av håndplukkede internasjonale produksjoner, 

internasjonale samarbeids produksjoner og lokale og nasjonale 

produksjoner.
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INNHOLD/PROGRAM

Konserter 

Installasjoner eller lydskulpturer 

Interaktive work-shops 

NOMADE - prosjektet

En forestilling som er en hyllest til en tidligere komponist 

En co-produksjon





MÅLGRUPPER/PUBLIKUM

Et ungt publikum - fokus på barn mellom 4 og 12 år

Et opplevelses lystent publikum 

Et mangfoldig publikum 

Under-representerte grupper

Profesjonelle aktører

Ambassadør-prosjektet



SEMINAR
Skape muligheter for og stimulere til vitenskapelig forskning på musikk for barn

og et ungt publikum.

Gi kulturformidlere og skapende aktører ferdigheter og kunnskap som kan

bidra til å styrke det musikalske landskapet for barn.

Inspirere kunstnere, kulturformidlere, forskere og studenter til å øke

kvaliteten på musikk for og med et ungt publikum i en europeiske kontekst.

Øke publikums strategier for å øke deltakelsen av barn i musikk og gi dem

et europeiske perspektiv. Samt utvikle strategier for publikumsbygging, og

bruk av sosiale medier i musikk prosjekter for barn.

Seminaret vil bestå av foredrag, paneldebatter og «showcases». 

Seminaret vil være åpen for kulturformidlere, kunstnere, forskere, lærere,

politikere, studenter og alle andre som er interessert i barns deltakelse i

musikk. Stavanger Konserthus vil ha sitt seminar i 2017.



NYTTEVERDI generelt

Resultater fra første EU søknad

40 000 besøkende i festivalene totalt, 

340 deltakende kunstnere

270 konserter ved kulturhus i Europa. 

Nye prosjekt ble utviklet med og for barn

Kåret til Europas beste festival i 2015 

Listen to the silence, en reise med John Cage,  og BerBerio interaktive musikk 

forestillinger for barn, vant YAMA award 2012 og 2016 for den beste musikk 

forestillingen for barn.

For perioden 2014 - 2017 er målet å

Øke nettverket med 4 nye partnere fra 3 nye EU land

Øke antall co-produksjoner og styrke de europeiske samarbeidsprosjektene

Stimulere til forskning og organisere fag seminarer 



NYTTEVERDI for
STAVANGER KONSERTHUS

Bidratt til å styrke Bjergsted visjonen.

Prosjektet trekker deltakerne inn i internasjonale 

sammenhenger.

Økt kunnskap om hvordan en skal forholde seg til EU systemet 

i forhold til byråkrati og søknadsprosesser 

Utvikle programtilbudet til barn og unge
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STØTTE FRA KREATIVT EUROPA

Topp poeng score på 98 av 100.  Dette ble vektlagt:

Internasjonale kulturelle aktiviteter for barn

Involvering av europeiske musikere og europeisk kulturarv

Seminarer/Nettverk/Co-produksjoner

Publikumsutvikling/ambassadør programmet

Anerkjente samarbeidspartnere

Sideprosjekter som NOMADE

Gode og realistiske fremdriftsplaner, budsjett og ansvarsområder

God kommunikasjons strategi

Utvidelse av prosjekt og nettverk/samarbeidspartner
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ØKONOMI

For perioden 2014 - 2017 fikk Big Bang nettverket 8 380 000 NOK

Stavanger Konserthus mottar 175 000 NOK per år.

Det er sterke føringer til hva midlene kan brukes til

52 000 NOK for internasjonale reiser og transport kostnader

44 000 NOK for ambassadør prosjektet

22 000 NOK for invitasjon av internasjonal musiker

52 000 NOK for NOMADE prosjektet

26 000 NOK for kommunikasjons kostnader

52 000 NOK for administrasjon

Stavanger Konserthus er forpliktet til å bidra med 435 000 NOK, og hadde 

et totalbudsjett på 1 300 000 NOK i år. 
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