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Forord fra styreleder

Meldingsåret 2007 har vore eit godt år for Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Dei føregåande åra var 
utfordrande ved at ny organisasjonsstruktur skulle etablerast, det var eit vesentleg driftsmessig underskot  som 
skulle takast inn at, og det var til tider relativt stort sjukefråvær mellom dei tilsette. Det siste året har vore eit 
”normalår” både organisatorisk, økonomisk og personalmessig i den forståing at det ikkje har vore trong for
ekstra tiltak på nokon av desse felta: Personalsituasjonen har vore god og stabil, sjølv om ein slit med for lite
ressursar, serleg på arkivsida. Drifta har gått tilnærma i balanse, og den nye organisasjonen med eige styre
fungerer bra både i høve til administrasjonen og i høve til Rådet for folkemusikk og folkedans.

Norsk senter for folkemusikk og folkedans har ei svært aktiv og ambisiøs verksemd, både nasjonalt og inter-
nasjonalt. Når ein ser på det omfattande mangfald av aktivitetar som vert gjennomført i løpet av eit år, og dei ulike 
fagfelt som senteret tek ansvar for, er det ikkje mindre enn imponerande. Den omfattande verksemda  innanfor 
forsking, utdanning og  arkivarbeid er langt større enn økonomi og personalressursar skulle tilseie. I tillegg er dei 
tilsette mykje nytta i utgreiingsarbeid, prosjekt og komitear av ulike slag, og som gjesteførelesarar. Ikkje minst 
internasjonalt har senteret høg status, og er ein viktig bidragsytar i det globale arbeidet innanfor folkemusikk -
og folkedansfeltet. Alt dette tilseier at senteret forvaltar knappe offentlege midlar på ein effektiv og ”billeg” måte. 
Den store utfordringa framover vert å få offentlege styresmakter, men også til ein viss grad folkemusikk- og 
folkedansmiljøet, til og innsjå at Norsk senter for folkemusikk og folkedans har eit potensiale som ikkje vert nytta 
godt nok i dag. Senteret har alltid prioritert eit høgt nivå på formidling og tenesteyting. Dei store arkiva som sen-
teret rår over er i intens bruk til undervisning,forsking og publisering. I tillegg er det stor etterspurnad også frå 
eksterne brukarar i folkemusikk- og folkedansmiljøet om å få tilgang til dette materialet. Men grunna
manglande løyvingar til digitalisering, er sentralt kjeldemateriale i dag utilgjengeleg og i ferd med å gå tapt.
Det å sikre og konservere dei store samlingane, og gjere dei tilgjengeleg på ein moderne, rasjonell måte er
kanskje den alle viktigaste oppgåva på kort sikt når det gjeld drift av senteret. Det er her naudsynt med midlar til 
ein permanent arkivteknisk stilling.

Bjørn Lien

styreleder

Styret
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Om Stiftelsen

For å gi et overblikk og de ulike organene og prosjektene knyttet til Stiftelsen Rff, gir vi nedenfor et utdrag fra 
vedtektene og et diagram som viser strukturene. Vi har også laget en struktur på års-meldingen slik at rapporten 
fra styret kommer først, deretter fra Rådet og Represetantskapsmøtet med de delmålene som Rådet har hoved-
ansvaret for og så til sist rapporten fra Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-senteret) med de mest 
relevante delmålene.

§ 1. Namn og rettsleg stilling

Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) er ein sjølvstendig institusjon organisert som ei stifting.
Stiftinga har sete i Trondheim.

Eit sakkunning råd sett ned i 1972 har gitt stiftinga namn. Rff-sentret er Rådet sitt utøvande organ.
Desse to vart 15. juni 1992 gjort til offentleg stifting etter vedtak i Rådet.

Stiftinga blir leia av eit eige styre. Ho omfattar eit utoverretta, samordnande organ, Rådet.
Rådet har Representantskapsmøtet som generalforsamling. Stiftinga omfattar vidare eit utøvande organ,
Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret).
 
§ 2. Mål

Hovudmål

Rådet for folkemusikk og folkedans vil fremja, verna og føra vidare norske folkemusikk- og folkedanstradisjonar 
som eit uttrykk for kulturell identitet og som bærar av særeigne kvalitetar.

§ 4. Styret sine funksjonar

Styret har ansvaret for økonomi og adminstrasjon av heile stiftinga, men delegerer råderetten over stiftinga sine 
aktivitetsmidlar [tiltaksstøtte og formidlingsstøtte] og midlar avsette for drift av Rådet til Rådet og Representant-
skapsmøtet. Styret vedtek budsjett, årsoppgjer og revisjonshonorar for stiftinga. Det tilset dagleg leiar ved
Rff-sentret og fungerer som arbeidsgjevar for dei tilsette i stiftinga.

§ 7. Rådet sine funksjonar

Rådet fungerer som eit fagleg sjølvstendig organ innafor stiftinga Rådet for folkemusikk og folkedans. Det står 
ansvarleg andsynes Representantskapsmøtet i faglege spørsmål og for disponeringa av eigne driftsmidlar og 
aktivitetsmidlar.

§ 9. Representantskapsmøtet sine funksjonar

Representantskapsmøtet er generalforsamling for Rådet. Det kjem saman ein gong i året, seinast 15. november,
og er med og stakar ut dei store linjene i Rådet sitt arbeid gjennom drøftingar av prinsippielle og faglege 
spørsmål. Det godkjenner
årsmelding, langtidsplan med 
budsjett og rekneskap for 
midlane Rådet har råderetten 
over. Det skal òg vera eit forum 
der alle sektorar i arbeidet for 
og med norsk folkemusikk og 
folkedans møtest og drøfter og 
fremjer saker av felles interesse 
med Rådet som utøvande organ. 
Kvart fjerde år vel
Representantskapsmøtet
medlemer og varamedlemer til 
nytt Råd.
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Om styret

Bak fra venstre: Vegard Opheim, Bjørn Lien og Leif Jonsson.
Foran fra venstre: Ruth Anne Moen og Siri  Mæland. Foto: Erling Flem.

Styret tok fatt i funksjonen sin i 2005 og har 5 medlemmer som sitter for 4 år om gangen. Styret sin funksjonstid 
følger Rådet, og styret fungerte derfor fram til begynnelsen av 2008. Det nye Rådet og styret hadde ikke
konstituert seg ved utgangen av året.

1 medlem er valgt av de ansatte som representant, og 1 er valgt av universitetet som representant. Styret hadde 
tre møter i 2007. Styret behandlet totalt 28 saker.

Vegard Opheim, Ruth Anne Moen og Leif Jonsson utgjorde lønns- og personalutvalget.

Medlemer 
Bjørn Lien, leder
 
Vegard Opheim
styremedlem og medlem av lønns- og personalutvalget

Ruth Anne Moen
styremedlem og medlem av lønns- og personalutvalget

Leif Jonsson, Professor i musikk, NTNU sin representant
styremedlem og medlem av lønns- og personalutvalget

Siri Mæland, dei tilsette sin representant
styremedlem  
varamedlem: Ivar Mogstad
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Forord fra rådslederen

2007 var det siste året ein fireårig valbolk. Desse åra var ein del prega av omlegging til ny skipnad der Rådet sine 
tidlegare oppgåver no vart delt mellom eit styre og eit råd. Rådet kunne dermed stå friare i høve til Norsk senter 
for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret), og kjempe for både eigne og andre sine saker og prosjekt. Etter mange 
vonbrot med omsyn til statlege løyvingar, gav hausten 2007 ei viss lysning og eit signal om at våre argument vert 
lytta til. Eit døme er Bygda dansar som endeleg fekk økonomisk fotfeste, sjølv om målet har vore og framleis er 
ei tredobling av omfanget. Rff har og støtta skipinga av Riksscenen og kome med innspel for å påverke skipings-
prosess og innhald. Eg vonar den nystarta institusjonen vert til glede og inspirasjon for heile riket, slik namnet 
peikar mot.

Årsmeldinga fortel om stor søknad til dei knappe tiltaksmidlane som Rådet deler ut. Eit arbeidshuga og vitalt 
miljø burde sjølvsagt fått betre økonomiske kår, og eg er framleis optimist i så måte. Norsk folkemusikk og 
folkedans ser ut til å ha stigande status i media og mellom folk flest. Folk frå andre land gjev endåtil uttrykk for 
at dei ser med ei viss misunning på Noreg med så mange sterke tradisjonsutøvarar i alle aldrar som ikkje har 
vorte dregne med i blandings- og utvatningsbølgja. Tida som rådsleiar har gjort meg meir overtydd om at vi treng 
Rff for å kjempe sjølve folkedansen og folkemusikken si sak. Ei av dei aller siste sakene vi drøfta i ”det gamle”  
Rådet på slutten av 2007 var omorganiseringa av tilskotsmidlane til sektoren som no er til statleg vurdering. Vi var 
samde om at utøvarane bør få enklare og færre vegar å gå med sine søknader, og at ein gjerne bør skilje mellom 
lagsaktivitetar på amatørnivå og den relativt nye profesjonelle delen av feltet. Men ingen er betre skikka enn Rff til 
å fordele midlar til sjølve faget; folkemusikken og folkedansen. 

Folkedansen synest framleis å trenge gode rekrutteringstiltak. Rådet har sett i gang ei kartlegging av folkedansen 
og folkemusikken sin plass i kulturskulane. Vi ser dermed fram til å få eit dokument som kan verte ein vekkjar 
både for kulturskuleleiing og kulturpolitikarar. 

I mine taler til Representantskapet har eg fleire gonger oppmoda folkedans- og folkemusikkorganisasjonane om 
å syne større interesse for Rff. Valet til nytt Rff-råd for komande fireårsbolk gav ei samansetjing av både sterk 
fagleg og sterk organisatorisk tyngde. Dermed vonar eg det ligg til rette for god handlekraft og respekt. Eg ynskjer 
dykk alle lukke til! Samtidig vil eg takke det avgådde Rådet for godt samarbeid, engasjement og lærerike
ordskifte. Og sist, men ikkje minst; stor takk til dykk som arbeider ved sentret i Trondheim!

Arne M. Sølvberg

Rådsleder

Rådet for 
folkemusikk og 
folkedans
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Rådet

Rådet har 7 medlemmer med personlige varamedlemmer og sitter for 4 år om gangen. 6 av medlemmene
representerer ulike sektorer i arbeidet med folkemusikk og folkedans. Rådet er valgt for perioden 1. januar 2004 
til 31. desember 2007.

Rådet. Bak fra venstre Bjørn Lien, Kari Margrete Okstad, Vegard Opheim, Leif Rygg, Ruth Anne Moen
og Sondre Bratland. Foran Arne M. Sølvberg. Foto Lill Hege Pedersen

Sektorer Medlemmer

PRESENTASJON OG FORMIDLING Arne M. Sølvberg, leder
 varamedlem: Hallgeir Frydenlund
 Kari Margrete Okstad 
 varamedlem: Leiv Solberg

UTØVING OG GRUNNOPPLÆRING Bjørn Lien
 varamedlem: Ola Stave
 Vegard Opheim
 varamedlem: Johan Einar Bjerkem

HØYERE UTDANNING, FORSKNING OG ARKIVDRIFT Ruth Anne Moen, nestleder
 varamedlem: Kari Lønnestad
 Sondre Bratland
 varamedlem: Jon Faukstad

ÅPEN PLASS Leif Rygg
 varmedlem: Gro Marie Svidal

Rådets arbeidsutvalg har bestått av lederen Arne M. Sølvberg, nestlederen Ruth Anne Moen og de
to sekretærene for Rådet, Egil Bakka og Bjørn Aksdal.

I 2007 hadde Rådet 4 (2006:3) ordinære møter og ingen telefonmøter (2006:3).  Rådet behandlet i alt
39 saker (2006:47).  Arbeidsutvalget i Rådet har hatt 3 møter (2006:4), herav 2 telefonmøter.
Egil Bakka og Bjørn Aksdal har deltatt som sekretærer, mens Lill-Hege Pedersen har vært referent.
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Delmål I Samordnet innsats

”Rff skal fungera som ein reiskap for alle greiner i arbeidet for og med norsk folkemusikk og folkedans slik at kreftene 
kan samordnast, innsatsen få større tyngde, tilboda kan gjerast meir varierte og ressursane kan utnyttast betre.” 
(Arbeidet under dette delmålet ligg primært til Rådet)

Rådet som samordnande organ
Rådet ser det som en viktig oppgave å engasjere seg i saker der folkemusikk- og folkedansmiljøet trenger å bli 
representert samlet. Det kan være fordi de enkelte aktørene er for mange til å bli dratt inn i for eksempel
høringer, eller fordi mange utspill trenger tyngde fra et helt miljø for å nå fram.  

Rådslederen deltok under feiringen av at Jostein Mæland fikk Kongens fortjenestemedalje i gull på Voss i januar.

Rådet hadde et møte med styreleder Ragnar Bjerkreim i TONO om styrking av folkemuskkens stilling når det 
gjelder vederlagsordningen i forbindelse med Rådsmøtet i Trondheim i februar.

Rådslederen deltok sammen med rådssekretær Egil Bakka under et seminar vedrørende folkedansen i lys av 
UNESCO-konvensjonen på Ole Bull Akademiet på Voss i mars.

Rådslederen deltok under førpremieren på Snu nordvest sin forestilling ”Tru og Utru” i Ørsta i april.

Rådslederen, styreleder Bjørn Lien og rådssekretærene Egil Bakka og Bjørn Aksdal deltok på telefonmøte med 
Torunn Willadsen i Kulturdepartementet i juni.  Under den delen av møtet som angikk etableringen av et
utøverstudium i dans på Voss i samarbeid mellom Rff-sentret og Ole Bull Akademiet deltok også rektor Gunnar 
Stubseid.

Rådslederen var til stede under åpningen av Førde internasjonale folkemusikkfestival i juli.

Styrelederen representerte Rådet under åpningen av Telemarkfestivalen i juli.

Rådssekretær Bjørn Aksdal deltok på et møte i Trondheim i september med representanter for Tingvoll kommune 
og flere ressurspersoner om etableringen av et kultursentrum med fokemusikk- og folkedansprofil på gården til 
Magnhild og Erik Almhjell.

Rådslederen og rådssekretær Egil Bakka deltok sammen med representanter for utøverorganisasjonene på et 
møte med statssekretær Randi Øverland i Kulturdepartementet i september hvor en oppdatert versjon av felles-
dokumentet Tradtak.no ble overlevert.

Rådslederen har skrevet kronikken ”Rff – nyttig, men lite nytta?” som ble publisert i Spelemannsbladet nr. 8/2007.

De to rådssekretærene deltok under Venstres høring om den immaterielle kulturarven og håndverksfagene på 
Stortinget i september.

Ruth Anne Moen detok fra Rådet som gjest i Folkelarm i Oslo i september.

Vegard Opheim representerte Rådet under jubileumsseminaret til Norsk Folkemusikk- og Danselag under Árinn i 
Bergen i september.

Arbeidsutvalget representerte Rådet under et felles drøftingsmøte med styret i Landslaget for Spelemenn i Oslo i 
oktober.

Rådssekretær Egil Bakka deltok på et seminar i Oslo i oktober om den immaterielle kulturarven arrangert av 
Kulturdepartementet.

Rådet hadde et felles drøftingsmøte med representanter for Noregs Ungdomslag i forbindelse med Rådsmøtet i 
Trondheim i oktober.
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Ruth Anne Moen representerte Rådet under Osafestivalen på Voss i oktober.

De to rådssekretærene deltok på høring om forslaget til kulturbudsjettet i Stortinget i november.

Styrelederen representerte Rådet under årsmøtet til LfS i Sandvika i november.

Vegard Opheim deltok på vegne av Rådet og folkekunststipendkomiteen under et møte i Forum for utøvere i Oslo i 
desember.

Rådet hadde møte med Arnfinn Bjerkestrand om innspill til arbeidet i Løken-utvalget i Oslo i desember.

Rådslederen har vært intervjuet i bladet Kulturtrøkk, som utgis av Norsk kulturskoleråd.

Rådet ga høringssvar til Riksscenen angående arbeidet med vedtektene. 

Rådet ga høringssvar til Kulturdepartementet vedrørende endringer i vedtektene for stipend og garantiinntekter 
innenfor Statens kunstnerstipend.

Rådet har i samarbeid med Norsk kulturskoleråd tatt initiativet til og satt i gang en omfattende undersøkelse for å 
kartlegge folkemusikken og folkedansens stilling innenfor kulturskolen her i landet.  Undersøkelsen er
forventet lagt fram høsten 2008. 

Rådet har nedsatt et utvalg for å utrede situasjonen for instrumentbyggetradisjonene i Norge og komme med 
forslag til tiltak på dette feltet.  I utvalget sitter Elisabeth Kværne, Kjell Bitustøyl og Bjørn Aksdal (sekretær). 
Utredningen vil bli presentert høsten 2008.

Representantskapsmøtet 2007
Rådet hadde det årlige representanskapsmøtet sitt 19. – 21.  oktober i Trondheim. 
Det årlige utdanningsmøtet ble holdt fredag kveld. Dette er et møte mellom representanter for de norske folke-
musikk- og folkedansutdanningene, og 5 av dem var representert. Mange andre interesserte møtte også, så i alt 
var 25 personer til stede. Olav Tveitane, fra Fana Folkehøgskole holdt innlegg om folkemusikktilbudet ved skolen.  
Harry Rishaug, direktør i Norsk kulturskoleråd, holdt innlegg om kulturskolene sin rolle i folkemusikk- og
folkedansopplæring etterfulgt av debatt. Til sist holdt Ruth Anne Moen, som er konservator ved
Folkemusikkarkivet for Rogaland, innlegg om dans i kulturskolen.

Om kvelden ble det holdt folkemusikkpøbb på Krambua med riktig bra oppslutning.

Selve representantskapsmøtet ble holdt lørdagen med i alt 38 deltakere og gjester.  Jan Lothe Eriksen ble valgt 
til ordstyrer og styrte årsmøtedelen.  Lederen i Rådet holdt som vanlig en fri tale med tanker om vervet sitt, om 
Rådets arbeid og om arbeidet på folkemusikk- og folkedansfeltet, som innledning til en åpen diskusjon. Videre ble 
årsmeldingen gjennomgått og Rådet la som vanlig fram arbeidsplan og budsjett for aktivitetsmidlene for 2008 til 
godkjenning.  

De ble også holdt valg til nytt Råd for perioden 2008-2011.  Valgkomiteen har bestått av Lene Furuli, Ingrid 
Gjertsen og Solbjørg Tveiten.  Sistnevnte la fram komiteens innstilling, som ble enstemmig vedtatt. Ny rådsleder 
ble Lene Furuli, med Magnar Sundt som nestleder.  Nye medlemmer i Rådet ble også Marit Jacobsen, Ove Larsen 
og Marit Larsen Westling.  Kari Margete Okstad og Vegard Opheim ble gjenvalgt for en ny periode. Det nye Rådet 
har dermed følgende sammensetning:

PRESENTASJON OG FORMIDLING Lene Furuli, leder
 varamedlem: Dagfinn Krogsrud
 Marit Larsen Westling 
 varamedlem: Mari Skeie Ljones

UTØVING OG GRUNNOPPLÆRING Magnar Sundt, nestleder
 varamedlem: Gro Marie Svidal
 Marit Jacobsen
 varamedlem: Vegar Vårdal

HØYERE UTDANNING, FORSKNING OG ARKIVDRIFT Kari Margrete Okstad
 varamedlem: Ola Graff
 Ove Larsen
 varamedlem: Olav Sæta

ÅPEN PLASS Vegard Opheim
 varamedlem: Mari Andrea Ness
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Det ble også valgt klagenemnd for tiltaksmidlene og formidlingsstøtteordningen for perioden 2008-2011, og her 
ble Jarnfrid Kjøk, Hans-Hinrich Thedens og Anne Svånaug Haugan valgt.

Et hovedtema under Represantantskapsmøtet denne gang var arbeidet med den immaterielle kulturarven etter
at Norge har ratifisert UNESCO-konvensjonen.  Her var to av medlemmene i Stortingets kulturkomité, Tove
Karoline Knutsen (AP) og Olemic Thommessen (H) invitert til å holde hvert sitt innlegg, med påfølgende diskusjon.  
De deltok samtidig under store deler av møtet og var gjester under festmiddagen om kvelden.

I forbindelse med hovedtemaet ble det holdt en presentasjon i gata på Dragvoll av arbeidet med folkedansen og 
spesielt polsdansen på Nordmøre med deltakere i prosjektet Snu nordvest.

Lørdag kveld var det festmiddag på Dragvoll med utdeling av Rff-prisen for 2007 til Jan-Petter Blom.
Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen var prisutdeler og bidro samtidig med en vise, mens Olemic
Thommessen spilte en folketone fra Gudbrandsdalen på fele.

Søndag formiddag ga vinneren av Rff-prisen, Jan-Petter Blom
sin presentasjon på Scandic hotell Prinsen. Jan-Petter Blom er
den sekstende personen som mottar denne ettertraktede prisen.
Presentasjonene ble avsluttet samme sted av Oline Løvlid, som
både gjennom sin egen framstilling og sammen med et utvalg av
sine unge elever viste eksempler på det fremragende opplærings-
arbeidet hun har drevet med i mange år i Sogn og Fjordane.
Presentasjonene søndag var åpne for publikum.

Det har vært arbeidet med alle punktene virksomhetsplanen gir
under delmål I, og måloppnåelsen har vært god, med fremgang
på alle punktene.  Det har dessuten vært arbeidet med en rekke
andre saker.

Rff-prisen 2007. Prisvinner Jan-Petter Blom. 
(Foto: Pasi Alto).

R
Å

D
E

T 
FO

R
 F

O
LK

E
M

U
SI

K
K

 O
G

 F
O

LK
E

D
A

N
S

Representantskapsmøtet 2007 hadde besøk av 2 
stortingsrepresentanter: Olemic Thommessen og 
Tove Karoline Knutsen. Her ser vi den sistnevnte i 
selskap med rådslederen Arne M. Sølvberg og kona 
Asbjørg, og stående bak en av de trofaste deltakerne 
på mange Representantskapsmøter, Sverre
Halbakken. (Foto: Silje Sølvberg).

Ett av høydepunktene på Representantskapsmøtet var Oline 
Løvlid’s presentasjon av arbeidet med folkemusikk blant barn 
i Hornindal. Her ser vi henne etter presentasjonen sammen 
med barna som illustrerte innlegget med sang i gruppe og solo. 
(Foto: Oline Løvlid).
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Delmål II Sakkunnskap i offentleg forvaltning 

”Rff skal fungera som ein reiskap for offentleg forvalting i saker som gjeld norsk folkemusikk og folkedans for å sikra 
representativitet og sakkunnskap.”
(Arbeidet under dette delmålet ligger  primært til Rådet.)

Aktivitetsmidler
Departementet fordeler det meste av aktivitetsmidlene på de ulike tiltakene, men gir rådet et visst handlingsrom 
på noen punkt. For 2007 ble fordelingen slik:

  Tildelt fra Kulturdepartementet 6 228 000 (6 000 000) 

  Drift av Stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans   3 333 000 (3 210 000)

  Tiltaksmidler til søknadene til mindre tiltak for f.m. og f.d.  725 000 (620 000)

  Den Norske Folkemusikkscena  750 000 (750 000)

  Bygda dansar  850 000 (850 000)

  Formidling av folkemusikk og folkedans  500 000 (500 000)

  Norsk folkemusikklag, nasjonalkomiteen i ICTM  50 000 (50 000)

  Aktivitetsmidler til Representantskapsmøtet  20 000 (20 000)

(Tallene i parantes er fra 2006)

Fordeling av tiltaksmidler
Rådet deler hvert år ut midler til mindre tiltak for folkemusikk og folkedans fra en bevilget sum gitt av Kulturde-
partementet. Dette er øremerkede aktivitetsmidler som Rådet har eneansvaret for, og bevilgningen for 2007 var 
kr. 725.000 (2006:620.000). Det ble trukket inn 4 tidligere innvilgete søknader (2006:5) med en samlet sum på kr. 
40.000 (2006: kr 54.000).
 
På sitt møte 1. juni i 2006 gjorde Rådet vedtak om at man fra og med 2007 skulle innføre 3 behandlingsrunder pr. 
år: 15. januar, 15. mai og 15. september.

  Tildelinger Antall søknader Antall innvilget Søknadssum Bevilget sum

  Tildeling 1 89 30 1.530.200 345.000

  Tildeling 2 66 17 1.417.307 186.000

  Tildeling 3 56 22 1.155.500 252.000

  Sum 211 (147) 69 (74) 4.103.007 (2.375.400) 783.000 (731.000)

(Tallene i parantes er fra 2006)
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Fordeling av formidlingsstøtte

En komité med tre medlemmer fra Rådet  har behandlet søknadene. Medlemmene i komiteen var: Sondre Brat-
land (leder), Kari Margrete Okstad og Arne M. Sølvberg. Komiteen har hatt 3 møter, ett for hver tildelingsrunde. 
Bevilgningen til ordningen var i 2007 kr. 500.000 (2006: kr. 500.000). Det ble trukket inn 3 tidligere innvilgete 
søknader (2006:6) med en samlet bevilgningssum på kr. 21.600 (2006: kr 65.000).

  Tildelinger Antall søknader Antall innvilget Søknadssum Bevilget sum

  Tildeling 1 50 20   1.100.000 222.000

  Tildeling 2 43 20   844.000 176.000

  Tildeling 3 39 10   791.500  91.000

  Sum 132 (78) 50 (49) 2.735.500 (1.708.600) 489.000 (518.000)

(Tallene i parantes er fra 2006)

Den Norske Folkemusikkscena
Midlene til Den Norske Folkemusikkscena (DNF) går gjennom Rådet for folkemusikk og folkedans, som således 
har et oppfølgingsansvar. Den bevilgete summen for året 2007 var på kr. 750.000 (2006: kr. 750.000).  DNF arbeider 
for å etablere nye arenaer for presentasjon av folkemusikk i hele landet, og blir drevet av Landslaget for
Spelemenn (LfS) og Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD).

Sakkyndig instans for det offentlige
Rådet oppnevner medlemmer til og administrerer arbeidet for Statens kunstnerstipends stipendkomité for 
folkekunstnere. Oppnevningen skjer etter forslag fra Norges Husflidslag og Norsk folkedraktforum når det gjelder 
den materielle delen av folkekunsten, mens Rådet selv oppnevner medlemmer fra folkemusikk- og folkedans-
sektoren. 

Komiteens medlemmer for perioden 2007-2009 er Vegard Opheim (leder), Ruth Anne Moen,  Solveig Torgersen 
Grinder og Frithjof Rudstaden.  Silje Sølvberg var sekretær for komiteen, mens rådssekretær Bjørn Aksdal er 
ansvarlig for komiteen på vegne av Rådet.
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Rff-sentret  – 
Norsk senter for 
folkemusikk og 
folkedans
Om Norsk senter for folkemusikk og folkedans, 
Rff-sentret

Rff-sentret hadde i 2007 8 faste stillinger; 6 heltidsstillinger og 2 50% stillinger. Videre var det 6 andre stillinger 
med ulike stillingsprosenter; kortere og lengre engasjement. Det har vært noe omorganisering på kontorsektoren.

Egil Bakka har vært direktør ved Rff-sentret, han var også fagansvarlig for folkedanssektoren. Han er frikjøpt med 
20% fra stillingen av Institutt for musikk. Truls Sørensen har vært ansatt siden august som kontorsjef, og vært 
stedfortreder i administrative spørsmål. Bjørn Aksdal har vært fagansvarlig for folkemusikksektoren, og vært 
stedfortreder i faglige spørsmål.
Bjørn Aksdal og Lill Hege Pedersen utfører administrativ støtte for Rådet.
To ansatte i fagsektoren har ferdigstilt mastergrad/hovedfag i 2007. Det har vært gitt noe permisjon i forbindelse 
med dette. Vi har også hatt en fødselspermisjon deler av året.
 

De ansatte ved Rff-sentret i 2007
Egil Bakka Direktør ved Rff-sentret 
Roar Hellum Kontorsjef til januar
Tove Merete Hvaale Økonomikonsulent frem til 1. mai.
Truls Sørensen Kontorsjef fra august
Bjørn Aksdal Fagansvarlig i folkemusikk
Ivar Mogstad Fagkonsulent i folkemusikk
Erling Flem Fagkonsulent i folkedans 
Siri Mæland Fagkonsulent i folkedans 
Silje Sølvberg Administrasjonskonsulent frem til april. Økonomikonsulent fra mai.
Lill Hege Pedersen Vikar Kontorsjef frem til 1. mai. Administrasjonskonsulent fra mai.

Sigurd Johan Heide Prosjektleder i Bygda dansar 
Live Karin Liaskar Prosjektansatt i Bygda dansar
Stian Roland Prosjektansatt i Bygda dansar
Ranveig Brustad Prosjektansatt arkiv
Sjur Viken Prosjektansatt kulturskoleundersøkelse
Halldis Folkedal Prosjektansatt kulturskoleundersøkelse
 
Vi nevner her at de musikk- og danseansatte av prinsippielle grunner er bedt om å rapportere all virksomhet
innenfor sitt fagfelt, også den som ikke er gjort på direkte oppdrag fra Rff-sentret. Virksomhet gjort for andre er 
merket med *.
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Arbeidsinnsatsen til administrasjonen
I dette punktet rapporterer vi det administrative arbeidet ved Rff-sentret. Fagarbeidet innenfor musikk- og
danseseksjonen blir rapportert under delmålene III og IV lenger ut i årsmeldingen. 

De ansatte ved administrasjonen har medvirket i avvikling av Styre- og Rådsmøter. I år var Representantskaps-
møtet i oktober lagt til Trondheim, der kontorpersonalet ved Rff-sentret bidro til et vellykket møtearrangement.

Ansvarlig for økonomi og regnskap ved Norsk senter for folkemusikk og
folkedans (Rff-sentret) frem til 1. mai  var Tove Merete Hvaale. Tove gikk av med
pensjon og dette ble markert av Senteret, Styret og Rådet. Vi retter en stor takk
til Tove for hennes innsats ved Rff-senteret! 

Silje Sølvberg overtok som økonomikonsulent etter henne og hjelper
Direktøren i regnskaps- og økonomispørsmål. Hun har også blant annet hatt
ansvaret for regneskapsarbeid for støtteordningane våre, som omfatter
formidlingsstøtteordningen og tiltaksmidlene. Hun har vært regnskapsansvarlig
for ulike prosjekt ved Rff-sentret. I 2007 har det i hovedsak omfatta ”Bygda
dansar”. Hun har også sekretærarbeid for stipendkomiteen for folkekunst
og for Norsk Folkemusikklag.

Roar Hellum sluttet som kontorsjef ved Rff-sentret i januar. Vegard Opheim var
engasjert på timelønnbasis av Direktøren for å ta noen av kontorsjefen sine
oppgaver i perioden da stillingen stod ubesatt. De andre kontoransatte har ellers
hjulpet Direktøren i administrative spørsmål og personal- og budsjettspørsmål
i fravær av kontorsjef. Truls Sørensen ble ansatt som kontorsjef ved Rff-sentret
i august. Lill Hege Pedersen har vært ansatt som Administrasjonskonsulent.
Hun er blant annet ansvarlig for oppgaver knyttet til studieadministrasjon ved
Dansevitenskap, Institutt for musikk. 50% studiekonsulentstilling i dansevitskap
er finansiert av NTNU, men Rff er arbeidsgiver. Hun har blant annet også
ansvaret for de administrative rutinene med søknadene til Rådet sine
støtteordninger.

Videreutdanning i staben
Ivar Mogstad hadde en periode studiepermisjon for å arbeide med hoved-
fagsoppgaven sin i musikkvitenskap. Han leverte oppgaven i vårsemesteret. Ivar
fikk opprykk til amanuensis i forhold til gjeldende regler for bruk av stillingstitler
ved senteret. Siri Mæland avla muntlig eksamen i januar 2007 som avsluttende
del av mastergraden i etnomusikologi. Hun fikk opprykk til amanuensis i forhold
til gjeldende regler for bruk av stillingstitler ved senteret.

Stiftelsen takket en av sine 
veteraner for lang og tro tjeneste 
i forbindelse med møter i Styre 
og Råd i juni 2007. Økonomikon-
sulent Tove Merete Hvaale har 
arbeidet ved Norsk senter for 
folkemusikk og folkedans prak-
tisk talt siden starten i 1974. Hun 
var en høyt verdsatt medarbeider 
både av kollegaer og brukere.  I 
2007 valgte hun å gå fra borde 
for å dyrke hobbyer og interesser 
(Foto: Rff-sentret).

Ivar Mogstad i vanlig aktivitet på videorommet.
Han sluttførte hovedfag i musikk i 2007
og rykket opp til amanuensis.
(Foto: Sigurd Johan Heide)

Siri Mæland som nyvalgt leder i Norsk 
folkemusikklag. Hun sluttførte mastergraden 
i 2007 og rykket opp til amanuensis
(Foto: Sigurd Johan Heide).
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Delmål III Vitenskapelig arbeid

”Rff skal dokumentera og granska norsk folkemusikk og folkedans og formidla kunnskapen frå arbeidet.”
(Delmålene fra vedtektene gjelder hele stiftelsen, men arbeidet under dette delmålet er utført av Rff-sentret.)

Innsamling/feltarbeid og innkopieringsarbeid 
Det har blitt gjort feltarbeid fra Folkemusikkpuben i Trondheim. Konsert med Jenny Gustafson og Björn Mallander 
ble filmet av Sigurd Heide, Halldis Folkedal og Mona Mikalsen. Konsert med Den Store Norske Gitarkvartetten ble 
filmet av Erling Flem.  

Arbeidet i prosjektet ”Snu nordvest” har blitt dokumentert av Erling Flem, Egil Bakka, Live Karin Liaskar og
Sigurd Johan Heide gjennom avisutklipp, opptak fra fjernsyn, bilder og filmopptak. Sluttforestillingen til Snu
nordvest, ”Tru og Utru”, ble dokumentert på film av Erling Flem, Ola Gjendem og Egil Bakka på førpremieren i 
Ørsta, Ola Gjendem og Sigurd Heide på premieren på Moldejazz, og Solveig Hårdnes på Jørn Hilme-stemnet på 
Leira (Fagernes).

Arbeidet i prosjektet ”Lea de” har blitt dokumentert med foto av Sigurd Heide, Stian Roland og andre
medhjelpere.

Det har kommet inn vel 55  (2006: 140) timer dokumentasjons¬opptak på video med dans og vel 5 (2006: 53) timer 
videodokumentasjon av musikk. 
I alt 70 (2006: 194) timer med opptak delt på 109 medieenheter i ulike video- og lydformat (2006: 218). Av dette 
inngår privat, innlånt lydmateriale som er digitalisert av Ivar Mogstad. Det er tatt om lag 2500 fotografi,
både digitale og andre (2006: 928).
Nedgangen i innsamlingsarbeid skyldes redusert kapasitet på dette feltet.

Arkivarbeid og registrering

Allment arkivarbeid

Arkivarbeidet har holdt fram som før med sikringskopiering, rydding og merking. Ivar Mogstad har hovedansvaret 
for arkivet og for registreringsarbeidet i Fiol. Han har spilt over lyd til moderne format og oppdatert lister over 
arkivinnhold. Ivar har arbeidet videre med å få til et oversiktlig system for lagring av lyd på harddisk.
Erling Flem har kopiert ut dansemateriale og hatt ansvar for DV-arkivet og filmarkivet. Siri Mæland og Ivar
Mogstad har hatt ansvar for dansebruksarkivet.
Ranveig Brustad ble leid inn for blant annet å lage DVD-kopier av den ferdige lydsatte delen av 8mm-samlinga. 

Digitalisering av 8mm-filmmaterialet

Høsten 2006 startet personale ved Rff-sentret og EB Videoprodukter A/S v/Bjørn Fjelnset arbeidet med å
digitalisere og synkronisere bilde og lyd på den store 8mm-samlingen med dans. Økonomisk støtte fra Norsk 
kulturråd gjorde det mulig å sette i gang dette omfattende arbeidet. EB Videoprodukter fra Halsa på Nordmøre
er leid inn da de har lang erfaring, teknisk kompetanse på feltet og tilgang på avansert digitalt videoredigerings-
utstyr. 
 
Våren 2007 ble arbeidet avsluttet med det materiale som lot seg gjennomføre. Erling Flem hadde hovedansvaret 
for endelig synkronisering av lyd og bilde sammen med Bjørn Fjelnset (EB Videoprodukter) og Ivar Mogstad. Siri 
Mæland hjalp til med sluttføringen av prosessen.
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Forskning

Egil Bakka deltar i prosjektet ”Dansens historie i Norden 1800–1850”, som hadde pause i 2007. Prosjektgruppa 
knyttet til Nordisk forening for folkedansforskning har konsentrert innsatsen om prosjektet “Folkedansfagets
historie i Norden” og har hatt to arbeidsmøter. Ei omfattende bok (712 sider) er ble ferdigstilt og publisert på
Novus forlag med støtte fra forskjellige instanser i Norden på i alt  ca. 261 900.-  Forfatterne fikk personlig over-
rekke boka til den største bidragsyteren, Nordisk kulturfond. 

Faglige verv og kontakt med fagmiljø i innland og utland

Bjørn Aksdal er styremedlem og kasserer i European Seminar in Ethnomusicology (ESEM) og var medlem i
programkomiteen for European Seminar in Ethnomusicology.
Han sitter i redaksjonskomiteen for skriftet European Meetings in Ethnomusicology, er nestleder i International 
Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Historical Sources of Traditional Music og er medlem i ICTM 
Study Group on Folk Musical Instruments.
Han var leder i juryen for Egil Storbekkens musikkpris som årleg blir delt ut under Olsok i Tolga, medlem i juryen 
for Folkelarm-prisene utdelt av Landslaget for Spelemenn og medlem i ressursgruppa i Nasjonalt museums-
nettverk for musikk og musikkinstrumenter, administrert av Ringve Museum.
Han er medlem i ressursgruppa i Hardingfeleprosjektet i Bø.

Egil Bakka er sekretær i Nordisk forening for folkedansforskning, er medlem i International Council for
Traditional Music Study Group on Ethnochoreology, og leder som sekretær Sub study group on Round dances - 
19th century derived couple dances.
Han er koordinator for samarbeidsgruppa for Nordisk mastergrad i dans, ansvarlig for prosjektet ”Dansens
historie i Norden 1800–1850” og var medredaktør i prosjektet ”Folkedansfagets historie i Norden”.  Han er også 
en av 8 forskere i det fireårige nordisk forskningsprosjektet Dance in nordic spaces som høsten 2007 fikk 4
millioner kroner. 

Erling Flem er medlem i International Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology og i Sub 
study group on Fieldwork.

Sigurd Johan Heide er styremedlem i det nordnorske folkedans- og folkemusikknettverket ”Sinnsykt Bra
Alternativ” og medlem i International Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology.

Siri Mæland er leder i Norsk Folkemusikklag, og sekretær i forskerorganisasjonen NOFOD – Nordisk forum for 
danseforskning. Hun er medlem i International Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology.

Publiseringsarbeid og innlegg

Bjørn Aksdal: “Den norske hardingfelan – dokumentation och forskning
rundt ett musikinstrument”, i Bohman m.fl.: “Musikinstrument berätter.
Instrumentforskning i dag.” Stockholm. 27 sider.

Bjørn Aksdal: “John Ole Morken”, i John Ole Morken. Slåtter fra
Hessdalen, Haltdalen og Ålen. Teksthefte. Etnisk Musikklubb. 3 sider.

Bjørn Aksdal: “One tune - two performance styles. Some remarks on
the relations between the vocal slåttestev and the instrumental slått”,
i: Irene Bergheim (red.): Vokal folkemusikk verden rundt. – Studies in
global vocal traditions. Trondheim. 10 sider.

Bakka, Egil & Gunnel Biskop (redaktører) Norden i dans.
Folk – Fag – Forsking. Novus forlag 2007 712 sider
ISBN 978-82-7099-468-7.  Egil Bakka har i tillegg bidratt med
20 artikler til boka.
  
Bakka, Egil Analysis of traditional dance in Norway and the Nordic countries.. I: Dance Structures. Perspectives 
on the Analysis of Human Movement. Akademiai Kiado Rt 2007. ISBN 978-963-05-8542-2. s. 103-112

Forfattergruppen for boka ”Norden i dans” 
under et arbeidsmøte i København.
(Foto: Kari Margrete Okstad)
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Bakka, Egil Nordic Strategies in folk dance transmission. I: Dance: Tradition and Transmission. Festschrift for 
László Felföldi. Szeged: Néprajzi és Kulturalis Antropológiai Tanszék 2007. ISBN 978-963-482-849-5. s. 165-175

Bakka, Egil; Gore, Georgiana  Constructing dance knowledge in the field: bridging the gap between realisation and 
concept.. I: Proceedings Re-Thinking Practice and Theory. International Symposium on Dance Research. Paris: 
Society of Dance History Scholars 2007. s. 93-97

Konferanseinnlegg

    Aksdal, Bjørn: “Svenskleker og andre grenseløse slåtter.”
    Innlegg under Norsk folkemusikklags seminar, Dragvoll. 11. februar.

    Aksdal, Bjørn: “Folkemusikken i Norge før og nå.”
    Innlegg under nordisk instrumentseminar, Tobo (S). 14. juni.

    Aksdal, Bjørn: “Hardingfeleforskningen.”
    Innlegg under nordisk instrumentseminar, Tobo. 14. juni.

    Aksdal, Bjørn: “Den faglige virksomheten ved Rff-sentret 2006-07.”
    Rapport under Nordisk folkemusikkforskermøte, København. 15. september.

    Aksdal, Bjørn: “Nye strategier for arkivenes overlevelse - fra et norsk
    og europeisk perspektiv.”
    Innlegg under Nordisk folkemusikkforskermøte København. 16. september.

    Aksdal, Bjørn: “En lur ting - om lur, bukkehorn og andre folkelige instrumenter.”
    Foredrag under Trompetes dag på Ringve. 18. november.

Egil Bakka og Georgiana Gore: Constructing dance knowledge in the field: bridging the gap between realisation 
and concept. Re-Thinking Practice and Theory. International Symposium on Dance Research, Centre National de 
la Danse, Paris. Arrangert i samarbeid mellom organisasjonane Society for Dance History Scholars and Congress 
on Research in Dance (CORD) 20-24 juni.

*Egil Bakka: Tradition, revival and academia negotiating. Innlegg på 39th ICTM World Conference I Wien  4. – 11.  juli. 

*Egil Bakka: Tradisjonsdans i Møre og Romsdal: handlingsbåren kunnskap og immateriell kulturarv. På muse-
ums-konferansen Handlingsbåren kunnskap og fartøyvern. Nordmøre Museum, Kristiansund, 26. september. 

*Egil Bakka: Vegar til fortid – skrift og kropp. Innlegg på
seminaret Historisk dans og folkedans, Osafestivalen,
25. oktober.

*Egil Bakka: Tradisjonelle songdansar. Eit oversyn. Innlegg på
symposiet Balladddans i Norden. Arrangert av Svenkst
Visarkiv 8. – 9. november

*Egil Bakka: Learning folk dance in past and present. Innlegg
på: International seminar on Dance Traditions: Transmission
and Maintainance organised by: Department of Ethnology and
Cultural Anthropology, Szeged, Ungarn 8 desember.

* Egil Bakka presenterte Dansevitenskaps Erasmus
Intensivprogrammer IPEDA og IPEDAK med stand og
poster på European Conference on ERASMUS Intensive
Programmes i Bonn etter invitasjon Deutscher
Akademischer Austtausch Dienst 10. desember.
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Bjørn Aksdal holder innlegg under 
Norsk folkemusikklags seminar ved 
Rff-sentret på Dragvoll
(Foto: Siri Mæland)

Fra verdenskonferansen til International Council for 
Traditional Music i Wien. Vi ser styret for Study Group on 
Ethnochoreology i en paneldebatt 
(Foto: Egil Bakka)
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Mæland, Siri: Innlegg om ”Folkedansforsking. Status for forsking på dans.” (Manus i samarbeid med Egil Bakka.) 
Tema for seminaret arrangert av NOFOD og CODA var ”Status for forskning på dans i Norge”, Kunsthøyskolen i 
Oslo, 21. sept.

Mæland, Siri: Presentasjon av masteroppgaven ”Folkedanskroppen, a body of ideas”. Om historikk, stil, estetikk 
og kjønnsroller i Vestlandsspringaren.” Tema for seminaret arrangert av NOFOD og CODA var ”Status for
forskning på dans i Norge”, Kunsthøyskolen i Oslo, 21. sept.

Ivar Mogstad holdt et gjesteinnlegg om 8-mm-overspillingsprosjektet den 15. november på Svenskt
arkivnätverkstreff i Umeå, Sverige.

Gjesteforelesninger 

Bakka, Egil. Dance and Music in Nordic Traditional Dancing. BA-kurset World Music and Dance Roehampton 
university, London

Bakka, Egil. Issues of authenticity and appropriation of the past: revival & revitalisation processes. Masterkurs 
Roehampton university, London 

Bakka, Egil. Méthodes pour l’analyse de danse. Masterkurs Université Blaise Pascal, Clermon-Ferrand,
Frankrike.

Intervju og presseinnslag

Heide, Sigurd: har sammen med 7 andre skrevet et innlegg i Spelemannsbladet om organiseringen av
utøverorganisasjonene.

Heide, Sigurd: jevnlige pressemeldinger fra arbeidet i Snu nordvest og Lea de.

Skretting, Kathrine; Bakka, Egil; Furuseth, Sissel; Ressem, Synnøve. Sparekniv og nyskaping på HF. Universitets-
avisa [Internett] 2007-02-01  

Heide, Sigurd: har vært intervjuet i Folkemusikktimen om organiseringen av Sinnsykt Bra Alternativ.

Mæland, Siri: Intervjuet sammen med Vegar Vårdal til Diskusjonen i Spelemannsbladet nr 4 2007. Diskusjonen 
fikk tittelen: ”På jakt etter den gode dansen”. 

Annet

*Egil Bakka var deltakar i “Expert Meeting on the Lists Established in the 2003 Convention for the Safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage” i New Dehli, India. Han var invitert til ekspertpanelet av seksjonen for
immateriell kulturarv i UNESCO og deltok i drøftingane og arbeidet, 2. – 4. april.

Mogstad, Ivar:
Hovedfagsoppgave i musikkvitenskap, Folkemusikalske speleteknikkar på vanleg fele, Institutt for musikk,
NTNU, mai 2007.

Faglige møter og seminar

Arkivseminaret

Arkivseminaret 2007 ble arrangert på Rff-sentret 12.–13. mars med 21 deltakere fra 12 ulike folkemusikkarkiv
og museum. Johanna Nyström fra Folkmusikens hus i Rättvik deltok også. Presentasjoner/innlegg på møtet var 
blant annet: ”Tverrnordisk prosjekt for synliggjøring av den nordiske folkemusikkarven” av  av Jackeline Von Arb 
fra Norsk lydinstitutt/MemNor. ”Digitale opptak – lydprogram og feltutstyr” av Thor Legvold fra Norsk lydinstitutt/
MemNor, ”Nasjonalt museums-nettverk for musikk og musikkinstrumenter” av Ingrid Rotli fra Ringve og ”Om et 
samarbeidsprosjekt med Tanzania og bruken av FIOL” av Ruth Anne Moen fra Folkemusikkarkivet for Rogaland.
Bjørn Aksdal og Ivar Mogstad hadde ansvaret for seminaret. Egil Bakka, Erling Flem og Siri Mæland deltok på 
seminaret.
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Seminar om kroppslig refleksjon og pedagogiske prinsipper

Rff-sentret arrangerte 18. september et dagsseminar i samarbeid med Folkekulturforbundet, Ole Bull Akademiet, 
Bygda dansar og Program for dansevitskap, NTNU. Det ble invitert til workshop og diskusjon. En ønsket å vurdere 
ulike pedagogiske tilnærminger til en dansetradisjon som har vært  kroppslig/ikke verbalisert. Egil Bakka var 
seminarleder. Ami Peterson Dregelid, Vegar Vårdal (Folkekulturforbundet) og Sigurd Johan Heide, Siri Mæland 
(Rff-sentret) holdt workshops, og Dr Phil Gediminas Karoblis fra Litauen dannet et teoretisk grunnlag for
diskusjonen omkring kroppslig refleksjon. 22 dansepedagoger/ danseinstruktørar deltok på seminaret.
Kvelden i forkant hadde innledergruppen et diskusjonsmøte og planleggingsmøte, der også Kari Margrete Okstad 
(Ole Bull Akademiet), Mette Vårdal og Synnøve Jørgensen (Folkekulturforbundet) og Stian Roland (Lea deg, bygda 
dansar) deltok. Mette Vårdal tok på seg oppgaven med å skrive en rapport fra seminaret. 

Rundebordskonferanse: Folkedans i lys av UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv 

– tid for å etablere utdanningstilbud på høyskolenivå innen utøvende folkedans.

Konferansen ble holdt 23. mars på Ole Bull Akademiet på Voss. Konferansen ble til etter initiativ fra Norsk
folkemusikk- og dansarlag. Rff-sentret og Ole Bull akademiet var medarrangører. Innledere var Trine Skei Grande 
(V), Jan Petter Blom (UIB), Gunnar Stubseid (Ole Bull Akademiet) og Egil Bakka (Rff-sentret/Dansevitskap).
Siri Mæland deltok fra Rff-sentret.

Sigurd Heide foreleste om scenisk bruk av folkedans på Lfs sitt tradisjonsseminar.

Ivar Mogstad var deltaker på Konferansen for norske lydarkiv den 24. oktober i Stavanger.

Andre seminar og møter

*Siri Mæland og Anne Fiskvik arrangerte nasjonalt møte/seminar fredag 21. sept på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 
for norske medlemmer i NOFOD. Seminaret var et samarbeid med dansefestivalen CODA. Temaet var ”Status for 
forskning på dans i Norge”.
  
Sigurd Heide var utsending på årsmøtet til Landslaget for Spelemenn.

Sigurd Heide var møtedeltaker på informasjonsmøte, Stiftingsmøte og et ordinært møte i Riksscenen.

Sigurd Heide var gjest på Osa-festivalen, og deltok på danseseminaret ”Historisk dans og folkedans” under
festivalen. Siri Mæland, Ivar Mogstad og Egil Bakka deltok også på danseseminaret. 

Siri Mæland deltok på Norsk folkemusikklag sitt seminar i Trondheim 10.-11. februar.

Annet faglig arbeid 

Egil Bakka ble filmet i sammenheng med DVD-utgivelsen til boka Dance Structures. Perspectives on the Analysis 
of Human Movement. Edited by Adrienne L. Kaeppler and Elise Ivancich Dunin. 2007.
Siri Mæland (kamera) og Ivar Mogstad (lyd) var produksjonsteam.
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Oppgaver knyttet til høyere utdanning
Alle de faglig ansatte ved Rff-sentret har undervist eller ytet tjenester til tilbud i høyere utdanning innenfor
folkemusikk og/eller folkedans, og spesielt dansevitenskap. Det er samlet gjort en vesentlig innsats.
Det er dels gjort i form av salg av tjenester fra Rff-sentret, og dels er det gjort i form av honorert arbeid.

*Studieprogrammet Dansevitenskap
Dette var det 18. året for dansestudiet ved NTNU. Programmet Dansevitenskap som Rff-sentret administrerer
og driver, ligger under fagtilbudet som blir gitt av Institutt for musikk ved Norges teknisk-naturvitskaplige
universitet (NTNU). NTNU finansierte undervisningen gjennom en professorstilling foreløpig utvidet til 40 %, en 
100 % førsteamanuensisstilling og ved timelærermidler og administrasjonsmidler. Egil Bakka er studieleder for 
program for dansevitskap (NTNU), Anne Margrete Fiskvik er ansatt som førsteamanuensis (NTNU), og Lill Hege 
Pedersen er studiekonsulent. Studiekonsulentstillingen er finansiert av NTNU, men Rff-sentret er arbeidsgiver. 
Erling Flem og Siri Mæland har ytet undervisningstjenester for studiet som en del av stillingene sine ved
Rff-sentret. I april deltok Lill Hege Pedersen på Noregs Ungdomslag sine fagseminarer på Sørmarka.
Der orienterte hun om DANS1001 Tradisjonskunnskap folkedans I med oppstart høsten 2007.

9.-10. mai 2007 var dansevitenskap en del av Kunst og kulturfestivalen Innsyn på Dokkhuset, Trondheim.
Arrangørene og aktørene på festivalen var studenter. Tre studenter fra dansevitenskap var delaktige med
folkedansshow under åpninga av festivalen, og de ledet også ein danseworkshop.

Dansevitenskap var også delaktige i prosjektuka for estetiske fag – lagt til uke 39. Dette var et samarbeid der 
lærekreftene innenfor fagfeltet la til rette for studentsamarbeid på tvers av kunstsjangrene. Resultatet ble fem 
flotte ”Performance”-presentasjoner rundt omkring på Dragvoll. Anne Fiskvik var hovedansvarlig fra
Dansevitenskap, og Siri Mæland også var delaktig i prosessen.

Bachelorstudiet

Våren 2007 tok 14 studenter eksamen i fordypningsemnet DANS2001 Dansens historie og estetikk, 13 studenter 
tok eksamen i fordypningsemnet DANS2002 Etnokoreologi, dokumentasjon og notasjon, og 2 tok eksamen i 
DANS1005 Dokumentasjon og notasjon (halvparten av emnet DANS2002). Dette er et utgått emne som kan tas i 
en overgangsperiode. Anne Margrete Fiskvik har hoveddelen av undervisingen på DANS2001, mens Egil Bakka 
har hoveddelen på DANS2002.  Gjesteforelesere på ett eller begge emnene har vært: Ph.D. Karen Vedel, Dr. Inka 
Valipakka, Danser Grethe Moberg og Koreograf Tone Pernille Østern. Egil Bakka, Anne Margrete Fiskvik, og Siri 
Mæland delte på sensureringen.

Høsten 2007 ble 28 studenter tatt opp på emnet DANS1001 Tradisjonskunnskap folkedans I (15stp). Det var 23
studenter som tok eksamen. Egil Bakka og Anne Margrete Fiskvik delte på sensureringen. Gjesteforelesere har 
vært Dr. Gediminas Karoblis, Rådgiver Cecilie Aurvoll, Ingar Ranheim, Hardingfelespiller Siri Dyvik, Professor 
emeritus Jan Petter Blom og Undervisningsleder Kari Margrete Okstad.

Nordisk mastergrad i dansevitskap (No-MA-ds) 

Fra høsten 2007 er mastergraden i dansevitenskap fast studietilbud ved NTNU. Det er basert på ekstern støtte fra 
Nordisk Ministerråds Nordplusprogram.

No-MA-ds (Nordic MA in Dance Studies) er et samarbeid mellom Teatervetenskapliga Institutionen ved Stockholms 
universitet; Dansevitenskap, Institutt for Musikk ved NTNU og Afdeling for Dans og Teatervidenskab, Institut for 
Kunst og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet og fra høsten 2007 også Institutt for musikkantropologi ved 
Tammerfors universitet.

I prosjektgruppa sitter Egil Bakka og Anne Margrete Fiskvik, NTNU, Inger Damsholt, Københavns Universitet og 
Lena Hammergren, Stockholms universitet og Petri Hoppu fra universitetet i Tampere. NTNU har har et spesielt 
koordinerende ansvar. Dermed får studiekonsulenten i dansevitenskap ved NTNU også et særskilt ansvar og
deltar på minst ett nettverksmøte i året. 

15.mai 2007 ble det holdt et møte mellom administativt personale på de 4 deltakende universitetene. Møtet ble 
holdt på NTNU. Timo Leisiö kom fra universitetet i Tampere, Yael Feiler og Maarit Hämäläinen fra Stockholms 
universitet, Annette Christina Moe og Helle Søgaard fra Københavns Universitet, og Ingrid Aukrust, Anne Marit 
Schanke, Knut Veium, Vigids Rønningen, Erik Hagtun, Egil Bakka, Siri Mæland, Anne Fiskvik  og Lill Hege
Pedersen deltok for NTNU.
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Våren 2007 hadde kull II samlinger med veiledning av masteroppgaver. Anne Fiskvik og Egil Bakka bidro. Høsten 
2007 ble det 3. kullet tatt opp. 21 studenter deltok på kurset Danseanalyse, holdt av NTNU, 19 tok eksamen.

 I 2007 oppnådde 4 studenter graden ”Master of Arts” ved NTNU. Egil Bakka og Anne Margrete Fiskvik har vært 
veiledere for de mastergradsoppgavene som har blitt fullførte i 2007.

1 student fullførte emnet DANS3002 våren 2007, og 5 studenter fullførte emnet DANS3004 høsten 2007.

Da Dansevitenskap ikke fikk støtte fra Erasmusprogrammet til masteremnet DANS2011 Etnokoreologi (IPEDA) 
(7,5 stp) i 2006, ble det gitt et lite intensivkurs for 3 utenlandske studenter. 2 av dem tok eksamen våren 2007. 

Doktorgrad Phd

Dansevitenskap har en PhD-student med Egil Bakka som veileder. Det ble sendt flere søknader om dr.gradsstipender.

Gjester ved Dansevitskap 

Dr. Gediminas Karobilis, Vytautas Magnus University i Litauen og Dr. Jörgen Torp, Institute of Musicology ved Uni-
versity of Hamburg var her som gjesteforelesere i forbindelse med undervisning i bacheloremnene.

Videreutdanningskurset Innføring i norsk folkedans,

15 studiepoeng

Videreutdanningskurset Innføring i norsk folkedans er
et praktisk-pedagogisk kurs rettet mot lærere i skole-
verket. Det er et samarbeid mellom Rff-sentret, NTNU
videre og Folkekulturforbundet. NTNU videre med
Annveig Skurseth har det administrative ansvaret, og
Rff-sentret har det faglige ansvaret. Siri Mæland er
faglig ansvarleg og kursleder og har en stor del av
undervisingen sammen med Sigurd Johan Heide.
Ivar Mogstad bidrar med dansespel og undervising i
musikkteori.

Våren 2007 ble det 6. kullet studenter uteksaminert.
11 studenter gikk opp til eksamen. Høsten 2007 ble
15 studenter tatt opp til det 7. kullet på emnet. Sigurd
Johan Heide hadde mesteparten av undervisingen
siden Siri Mæland var i permisjon. Gjestelærere
og gjestespelmenn ble brukt.

Videreutdanningskurset Norsk folkelig dans, 15 studiepoeng

Dette utøvende emnet ble startet i Vågå i 2003 i samarbeid med Folkekulturforbundet, men ble sommeren 2004 
lagt under NTNU og dansevitenskap. Dette blir arrangert i samarbeid mellom NTNU Videre, Folkekulturforbundet 
og Rff-sentret. Egil Bakka er faglig ansvarlig og Vegar Vårdal er hovedlærer.

Våren 2007 ble det 4. kullet studenter uteksaminert. 11 studenter fullførte og stod til eksamen. Tor Stallvik var 
sensor sammen med hovedlærar Vegar Vårdal.

Høsten 2007 startet det 5. kullet, og 16 studenter ble tatt opp på emnet.

Andre vidareutdanningskurs gitt i 2006

Teaterdansens historie I og II, 15 + 15 studiepoeng, er to emner drevet av Dansevitenskap og førsteamanuensis 
Anne Margrete Fiskvik, NTNU. 10 studenter stod til eksamen i teaterdansens historie I høsten 2007.

Drakt og Samfunn, 30 studiepoeng, er et samarbeid mellom NTNU Videre, Folkekulturforbundet og Bunad- og 
folkedraktrådet. Egil Bakka er faglig ansvarlig, og Jon Fredrik Skauge og Mette Vårdal er hovedlærere. Kurset bli 
holdt på Fagernes og er et årlig kurs. Det var 13 studenter som tok eksamen våren 2007.

Et nytt kurs ble startet opp høsten 2007 for en studentgruppe på 9 som skal ta eksamen våren 2008.

Sigurd Heide har hatt undervisningstimer i dans for studenter på idrett ved Dragvoll.
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Studenter og lærere på videreutdanningskurset Innføring i 
Norsk folkedans. (Foto: Lill Hege Pedersen).
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Delmål IV Kvalitet og breidde i folkemusikk og folkedans 

”Rff skal arbeida for auka kunnskap om og forståing for norsk folkemusikk og folkedans, for betra utøving og oppleving 
og for auka deltaking og interesse.” 
(Arbeidet under dette delmålet er utført av Rff-sentret)

Utkopiering og utlån 
De fagansatte administrerte i fellesskap utlån. Ivar administrererte den tekniske delen av utkopieringa til
DVD og CD.

Rff-sentret hadde en omfattende utlån av medieenheter fra arkivmateriale. Etterspørselen er imdlertid langt 
større enn det en klarer å ta unna på rimelig tid. På grunn av kopiering til studenter ved NTNU, har en kunnet
finansiere noe digitalisering av arkivmaterialet vårt, men utanom 8mm-prosjektet har en ikke midler til en
rasjonell overføring av de store film- og lydbandsamlingene til moderne og lettere tilgjengelige media, og en har 
ikke eget personale til arkivdrift og konservering.

Opplærings-, undervisings- og formidlingstiltak
Sigurd Heide hadde i samarbeid med Silje Onstad Hålien hadde praktisk undervisning for lærere i de videregående 
skolene i Valdres om scenisk bruk av folkedans. De to hadde og dansekurs for danseelever ved kulturskolene i 
Valdres. Sigurd Heide og Silje Onstad Hålien var gjesteforelesere på Manger Folkehøgskule en hel uke.
Han arrangerte, og var ansvarlig for dansekurs, konsert og fest på Grytøy 19. mai i samarbeid med UL Solhov. 
Ranveig Brustad ble leid inn blant annet for å lage DVD-kopier av samlingene for bruk i undervisning.

Rff-sentret gir høy prioritet til opplærings-, undervisings- og formidlingstiltak. Alle de som arbeider i faglige 
stillinger har deltatt i slikt arbeid, men mye slik virksomhet er nå kanalisert gjennom studietilbudene og gjennom 
prosjektet Bygda dansar og er rapporterte der. Her følger først en oversikt over annen virksomhet:

Foredrag 

Formidlingstiltak
Sigurd Johan Heide og Siri Mæland tok imot elever med lærere på folkedanslinja ved Manger Folkehøgskule.
De hadde danseundervisning med dykk i arkivet, og  informerte om stiftelsen, sentret og dansevitenskap.
2 lærere og 10 elever var delaktige. 

*”Torsdagsprosjektet”  for øvde dansere  som ble startet i 2006 av Folkedanslaget i BUL i Nidaros fortsatte i 2007. 
Sigurd Johan Heide og Siri Mæland er hovedinstruktører. Prosjektet har bolkvise øvinger på Rff-sentret, der
arkivmateriale fra Trøndelag blir brukt som en del av undervisningen. 

Bondeungdomslaget (BUL) i Nidaros har vært en god samarbeidspartner for Rff-sentret i alle år. Folkedanslaget 
til BUL i Nidaros stiller ofte dansere eller øvingskvelder til disposisjon for Rff-sentret/Dansevitenskap. I 2007 
har studenter ved Dansevitenskap deltatt på øvingskvelder som en del av feltarbeid eller som en del av et større 
danseopplegg. Sigurd Johan Heide og Siri Mæland er ofte ansvarlige for dette, og de bidrar med
folkedansinstruksjon på leikøvinger, temaøvinger og lignende i BUL i Nidaros på fritiden. 
Sigurd Heide har i tillegg undervist en lokal gruppe i Sykkylven med ca 50 dansere, to ganger.

Sigurd Heide var en av organisatorene og danser i forestillingen ”FOT” som ble vist under Kalottspel.

Sigurd Heide var med å organisere Sinnsykt Bra Alternativ sin samling i Ramfjord, der Siri Mæland var hovedlærer.

Sigurd Johan Heide var en av hovedlærerne på ukeskurset Dans og Utrykk under Jørn Hilme-stemnet i Valdres, 
og hadde kurs i dans for nybegynnere under Kalottspel i Målselv.

*Sigurd Johan Heide danset sammen med 2 andre studenter fra Dansevitenskap på Innsyn-festivalen i Trondheim 
i mai, og holdt nybegynnerkurs i folkedans under festivalen. Han danset sammen med Silje Onstad Hålien på et
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seminar for førskolelærere i Valdres, og var danser på et innslag sammen med Søndre Trondhjems Spelmannslag 
på Damejoggen i Trondheim.

Sigurd Heide arrangerte 2 folkemusikkpøbber i samarbeid med Folkemusikkscena i Trondheim i 2007. 

*Siri Mæland var danselærer på samlingen Sinnsykt Bra Alternativ i februar. Dansetradisjon fra Velfjorden og Bø
i Vesterålen var tema. Som forarbeid til samlingen analyserte hun film og skriftlig materiale, og  skrev ned forslag 
til danseskildringer for materialet. 

*Siri Mæland hadde Vestlandsspringarseminar for Bygdedanslaget i Bjørgvin sammen med Vegard Opheim.
Med basis i masteroppgaven til Siri Mæland ble det jobbet med en revitalisering av Vestlandsspringaren. 
Danserne Olav Åsvang og Ellen Vabø bidro og dannet basisen for jobbinga mot en Vestlandsspringarstil. 

* Bjørn Aksdal og Siri Mæland planla tradisjonsseminar for Trøndelag Folkemusikklag.

Bjørn Aksdal og Ivar Mogstad har samarbeidet med Trøndelag folkemusikklag og John Ole Morken om utgivelse 
av en dobbel-CD med opptak fra Røros og Holtålen hovedsaklig hentet fra Rff-arkivet. 

*Bjørn Aksdal har vært musikkmelder i Spelemannsbladet og har skrevet 8 anmeldelser av  CD-plater i 2007.
Han hadde 2 anmeldelser av plater i Nationen.

Bjørn Aksdal ble intervjuet i Spelemannsbladet om situasjonen for folkemusikkarkivene og om
instrumentbyggeutredningen.

Læremiddelproduksjon
Sigurd Heide produserte i samarbeid med Silje Onstad Hålien et ressurshefte for kroppsøvingslærere i Valdres.

Noreg i dans og spel del II (NIDS II)

Egil Bakka og Siri Mæland laget manus/synopsis som Sigurd Johan Heide og Halldis Folkedal  framførte foran 
kamera. Egil Bakka (kamera), Ivar Mogstad (lyd) og Siri Mæland (produksjonsleder) var produksjonsteam. 

Annet

Sigurd Johan Heide og Siri Mæland har videreutviklet metodikk for grunnopplæring i folkedans i skolen i
forbindelse med kurset Innføring i norsk folkedans. 

I prosjektene Snu nordvest og Lea de har en videreutviklet arbeidet med grunnleggende danseteknikk og
grunnlagsmetodikk i tillegg til å videreføre den metodiske tilnærmingen med ”læring på gamlemåten”.

Det har pågått et utviklingsarbeid om undervisning i forholdet mellom musikk og dans av Erling Flem,
Ivar Mogstad, Sigurd Johan Heide og Siri Mæland.

Snu nordvest
Prosjektet Bygda dansar er finansiert med støtte fra Møre og
Romsdal fylke og med statlige midler. Det blir drevet i et sam-
arbeid mellom Rff-sentret, Møre og Romsdal folkemusikklag
og ungdomslagene i fylket. Egil Bakka er prosjektansvarlig,
Sigurd Johan Heide prosjektleder og Live Karin Liaskar var
lokal prosjektmedarbeider. Sigurd Johan Heide og Live Karin
Liaskar var undervisingsledere og hovedinstruktører i prosjektet.
Britt Elise Skram var musikalsk leder. 

Målet for prosjektet er blant annet å føre ungdommer opp mot
et profesjonelt nivå innenfor sin sjanger slik at noen av ungdom-
mene skal kunne etablere seg som tradisjonsdansere på
frilansbasis. I tillegg vil en utvikle gruppen til et ensemble som
skal jobbe fram en scenepresentasjon som sluttprodukt for
arbeidet.
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Bygda dansar er et prosjekt som ligger under Rådet. 
Her ser vi fra førpremieren på sluttforestillinga i 
delprosjektet Snu nordvest i Ørsta i april. Fra venstre 
ser vi prosjektledelsen: Sigurd Johan Heide og 
Live Karin Liaskar blir takket av musikerne: Jonas 
Hoknes, Britt Elise Skram og Ingunn Linge Valldal 
(Foto: Svein Oskar Smogeli).
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Det har blitt lagt ned arbeidsinnsats fra de fagansatte ved Rff-sentret i prosjektet. Bjørn Aksdal, Erling Flem og 
Ivar Mogstad har vært aktive for å hjelpe Snu nordvest og musikerne Britt Elise Skram, Jonas Hoksnes og Ingunn 
Linge Valdal med å finne slåtter og med å vurdere tradisjonell spillestil til bruk i prosjektet. Egil Bakka, Erling 
Flem og Siri Mæland har vært med som rettledere i dansespørsmål, analyser og vurdering av tradisjonsmateriale 
og lagt strategier for dette arbeidet sammen med Sigurd Johan Heide og Live Karin Liaskar.

Leif Stinnerbom hadde regien og Jakob Hultcrantz Hansson var regiassistent på sluttforestillingen til Snu
nordvest sommeren 2007, ”Tru og Utru”. Inger Stinnerbom var med som kostymeansvarlig.

Prosjektet har egne oppdaterte nettsider under www.rff-sentret.no med nyheter og artikler fra prosjektledelsen.

Rekruttering

Snu nordvest jobbet våren 2007 med ungdommene som skulle være med i sluttforestillingen, og anså
rekrutteringsarbeidet som ferdig.

Lokale grupper     
Snu nordvest hadde 4 lokale grupper i drift i 2007  
på Tingvoll, i Molde, i Volda/Ørsta og i Fosnavåg.   
Gruppene har fungert godt, og har hatt en del   
fellesøvinger. Ungdommene fra Ålesund har vært  
med på øvinger i Molde og Ålesund. Live Karin   
Liaskar har hatt ansvaret for gruppene i Volda/  
Ørsta og Fosnavåg. Kerstin og Palmer Løkseth har  
hatt ansvaret for gruppa i Molde, og Rune Hanem  
og Kirsty McKinnon har hatt ansvaret for gruppa   
på Tingvoll.
       

Helgesamlinger

Snu nordvest arrangerte 4 helgesamlinger og 2 dags-
samlinger våren 2007. Samlingene har vært på
Meisingset, i Sykkylven, i Fosnavåg og i Ørsta
(før-premieren). Alle samlingene har vært brukt til
produksjonsdager for ”Tru og Utru”, og på samlinga i
Ørsta hadde Snu nord vest før-premiere på stykket.

Britt Elise Skram, Ingunn Linge Valdal og Jonas Hoksnes har vært musikere på samlingene. Dansearbeidet har 
blitt styrt av prosjektledelsen som også har hatt hoveddelen av undervisingen. I tillegg har en hatt med lokale 
instruktører og unge forbilder fra fylket på samlingene for å oppdatere de på dansearbeidet og hjelpe til med å få 
ungdommene opp på et høyere nivå.

Vi har hatt noen utrolige ressurspersoner som har stilt opp gang på gang for å hjelpe til med nattevakter, skyss og 
mat. I tillegg har prosjektledelsen og de unge forbildene lagt inn en stor innsats i dette logistikkarbeidet.

Prosjektledelsen i Snu nordvest hadde et fast grep om
prosjektet; her er det skarpe blikk på dansinga.
(Foto: Egil Bakka)

Ungdom i dans under Snu nordvest-øving. 
(Foto Egil Bakka).
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”Tru og Utru” 

Høsten 2006 og våren 2007 ble brukt til å
arbeide fram sluttforestillingen i Snu nordvest
”Tru og Utru”. Tru og Utru handler om to søstre
som kjemper en brutal kamp mellom det gode
og det onde. Leif Stinnerbom hadde ansvar for
regi, Jakob Hultcrantz var regiassistent og
Inger Stinnerbom kostymeansvarlig.

Det blei brukt 4 helgesamlinger, og 3 øvingsdager
i Molde til produksjonen.  35 ungdommer var med.
I tillegg dansa også Gudrun Folkedal, Svein Are
Vatnehol, Jan Olof Johansson og Kjetil Aamelfot.
Musikere var Britt Elise Skram, Jonas Hoksnes
og Ingunn Linge Valdal på fele, Live Karin Liaskar
på vokal, og en av ungdommene, Sture Nordlund
Vatnehol, på bukkehorn.

Tru og Utru hadde premiære på Molde Internasjonale
Jazzfestival lørdag 21. juli i Alexandraparken. Den ble
også vist på Jørn Hilme-stemnet søndag 22. juli på
Leira Folkehøgskole og ble sett av omlag 700 per-
soner. Forestillingen ble anmeldt av Arild Hoksnes.
Anmelelsen kom på trykk i ”Ungdom” og i ”Spelemannsbladet”. Her fekk Tru og Utru veldig god kritikk med 
referanser til en nordvestlandsk riverdance. Forestillingen og prosjektet fikk også god pressedekning i aviser i 
fylket. Prosjektledelsen er godt fornøyd med resultatet med tanke på at prosjektet hadde turbulente år på grunn 
av økonomien i 2005.

Etterarbeid og sluttevaluering

Prosjektledelsen jobber enda med sluttrapport fra prosjektet, men prøver å få ferdigstilt denne våren 2008. Det 
er gledelig at ungdommen i Snu nordvest har fortsatt med øvingene, og at flere av dem har begynt på utdanning 
innen dans ved henholdsvis Manger Folkehøgskule og Dansevitskap ved NTNU.

Lea de
Prosjektledelse

Prosjektet Bygda dansar er finansiert med støtte fra Oppland fylke og med statlige midler. Det blir drevet i et 
samarbeid mellom Rff-sentret, folkemusikklagene og ungdomslagene i fylket. Egil Bakka er prosjektansvarlig, 
Sigurd Johan Heide prosjektleder og Stian Johan Roland lokal prosjektmedarbeider. Sigurd Johan Heide og Stian 
Roland er undervisingsledere og hovedinstruktører i prosjektet. Prosjektet har ingen musikalske ledere, men 
henter inn musikere etter behov. Silje Sølvberg fører regnskapet for prosjektet.

Målet for prosjektet er blant annet å føre ungdommene opp mot et profesjonelt nivå innafor sin sjanger, slik 
at noen av ungdommene skal kunna etablere seg som tradisjonsdansere på frilansbasis. I tillegg vil en utvikle 
gruppa til et ensemble som skal jobbe fram en scenepresentasjon som sluttprodukt for arbeidet.

Prosjektledelsen brukte flere dager ved Rff-sentret på å gå gjennom dansematerialet, og lage pedagogiske 
opplegg for både skoleturne, lokale grupper og helgesamlinger. I tillegg har prosjektledelsen hatt flere møter for 
å diskutere strategier, mål og ressurser i Lea de, og et møte med miljøet i februar 2007 for å kartlegge ressurser i 
Oppland fylke.

Det har blitt lagt ned arbeidsinnsats fra de fagnansatte ved Rff-sentret i prosjektet. Bjørn Aksdal, Erling Flem og 
Ivar Mogstad har vært aktive for å hjelpe Lea de å vurdere tradisjonell spillestil til bruk i prosjektet. Egil Bakka, 
Erling Flem og Siri Mæland har vært med som rettledere i dansespørsmål, analyser og vurdering av tradisjons-
materiale og lagt strategier for dette arbeidet sammen med Sigurd Johan Heide og Stian Roland.

I tillegg til samarbeidet med Rff-sentret har Lea de-ledelsen oppdatert seg og hentet inspirasjon på Folklarm, 
Osafestivalen, Jørn Hilme-stemnet og seminar om kroppslig refleksjon i Trondheim.
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Ulvenflokken, fra sluttforestillinga ”Tru og Utru” 
(Foto: Kovaleva Nadia)
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Bygda dansar har fått egne nettsider for ungdommene: www.bygdadansar.no. Denne siden oppdateres ukentlig 
med informasjon til deltakere.

Prosjektet har egne oppdaterte nettsider for foresatte og miljøet i Oppland under www.rff-sentret.no med nyheter 
og artikler fra prosjektledelsen.

Rekruttering

Lea de var høsten 2007 ute på en liten skoleturne der en besøkte 3 klasser som fikk 2 dager undervisning hver. 
Dette var en idrettsklasse på Valdres vgs, en dramaklasse på Gjøvik vgs og folkemusikklinja på Vinstra vgs.
I tillegg til Stian Roland og Sigurd Heide, var Silje Onstad Hålien med som danser på Gjøvik vgs, Nina Fjeldet 
spellmann på Gjøvik og Vinstra vgs, og Jan Beitohaugen Granli spellmann på Valdres vgs. 
Prosjektledelsen ser seg godt fornøyd med resultatet da ungdommene fikk et skikkelig dypdykk i tradisjonen, 
og mange meldte sin interesse videre. Prosjektledelsen vil våren 2008 dra ut på en større turne til flere skoler i 
fylket, og den store utfordringen er å få nok gutter inn i prosjektet.
Sigurd J. Heide var en av organisatorene på kurset ”Dans og utrykk” under Jørn Hilme-stemnet.
Bygda dansar var samarbeidspartner til JH for arrangeringen, og deltakerne var stort sett fra Snu nordvest og 
potensielle Lea de deltakere.

Helgesamlinger

Lea de hadde to samlinger høsten 2007. Den første samlinga var på Vinstra
vgs, og hadde 22 deltakere. Stian Roland og Sigurd Heide var hovedlærere,
og Silje Onstad Hålien var gjestelærer. Den andre samlingen var på Fagernes
i Valdres, og hadde omtrent samme antall deltakere. Stian Roland og Sigurd
Heide hadde hovedansvaret for samlinga. Her var ”Grabukkadn”, lausdansere 
fra Valdres, med på en gjesteøkt. Tone Voldhaug, Ivar Hemsing og Silje Onstad 
Hålien var med som hjelpedansere. I tillegg hadde Hallgrim Hansegård
2 timer laus på søndag. Nina Fjeldet var spellmann på samlingen.

Lokale grupper

Lea de hadde sammen med Ung i Valdres en gruppe for ungdommer som
hadde ukentlige øvinger på Valdres vgs på Leira. Dette var fortsettelsen av
en eksisterende gruppe, og deltakerantallet var på rundt 10 hver gang.
Stian Roland hadde ansvaret her. Det ble holdt 2 lokale øvinger på Gjøvik vgs,
med svært få deltakere. Spellmenn fra Gjøvik Spelemannslag spilte, og
Pål Anders Sveen var instruktør. På Vinstra vgs har det vært 4 øvinger med
godt oppmøte. Instruktører der har vært Vegar Vårdal og Nina Rudi.

Ungdomene i Lea de kan både spille og 
danse (Foto: Sigurd Johan Heide)

Fra øvinger i Lea de høsten 2007 som viser at prosjektet i Oppland har kommet godt i gang
(Foto: Sigurd Johan Heide)
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Regnskap for 2007

Stiftelsen Rådet for Folkemusikk og folkedans fikk et tilskudd fra Kultur- og Kirkedepartementet på kr. 6 228 000 
(2006: 6 000 000). Av dette ble 3 333 000 disponert til drift av Stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans og 
Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret). Resterende tilskudd på 2 895 000 ble disponert av Rådet 
som aktivitetsmidler til tiltaksmidler, formidlingsstøtte, Bygda dansar, Den norske folkemusikkscena, sekretariat 
for Norsk Folkemusikklag og aktivitetsmidler til Representantskapsmøtet. 

Utdannings-og forskningsdepartementet på kr. 214 243 (2006: 206 400). 
Institusjonen hadde andre inntekter på til sammen kr. 1 292 781. Inntektene kom fra salg av tjenester og salg av 
publisert materiale (2006: 1 209 154). Lønnsutgifter ved Rff-sentret var kr. 3 776 157 (2006: 3 531 987)

Samla utgifter til styre/råd/representantskapsmøte i 2007 var kr. 399 768 (2006: 353 515). Driftsutgiftene ved 
Rff-sentret fordeler seg slik: Innsamlingsutlegg på kr. 16 905 (2006: 41 976), reiser kr. 182 614 (2006: 185 744), 
inventar og utstyr for kr. 124 307 (2006: 98 328) og kontortjenester kr. 333 552 (2006: 305 929). 

Stiftelsen la mye krefter i å gå ut med et budsjett i balanse i 2007. Kontorsjefstillingen stod ledig i mer enn et halvt 
år, og ble skåret ned fra full til halv stilling ved tilsettelsen i august. Det ble heller ikke tatt inn vikarer for helt ut å 
dekke opp innsatsen til medarbeider i permisjon. Noe av grunnen til innsparingene var nødvendig var at vi hadde 
sterkt økende lønnsutgifter på grunn av medarbeidere som hadde kvalifisert seg til større opprykk.
Driftsresultatet for Rff-sentret gikk da også i balanse med et mindre overskudd på kr. 6 721.

Regnskap
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Driftsregnskap Stiftelsen/Rff-sentret

Resultatregnskap

Inntekter 2007 2006

Kulturdepartementet 3 333 000 3 210 000

Utdannings- og forskningsdep. 214 243 206 400

Diverse inntekter 1 267 587 1 186 537

Sum driftsinntekter 4 814 830 4 602 937

  

  

Utgifter  

Innsamling 16 905 41 976

Lønn 3 776 157 3 531 987

Reiser 182 614 185 744

Råd/styre/representantskapsm./folkekunst 399 768 353 515

Inventar/utstyr 124 307 98 328

Kontortjenester 333 552 305 929

Sum driftsutgifter 4 833 303 4 517 479

  

Driftsresultat -18 473 85 458

  

  

Finansielle poster  

Renteinntekter 25 194 22 617

  

Finansresultat 25 194 22 617

  

Ordinært resultat før skattekostnad 6 721 108 075

  

Årsresultat 6 721 108 075
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Denne årsmeldingen er utformet ved Rff-sentret og er godkjent av Styret og Rådet for folkemuskk og folkedans.

Stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans
Trondheim, juni 2008

For Styret

Bjørn Lien
Styreleder

For Rådet

 
Arne M. Sølvberg 
Rådsleder

For Rådet




