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Forord fra styreleder
Norsk senter for folkemusikk og folkedans er på mange vis enestående. Arbeidet spenner fra virksomhet på
grasrotplan til forskning og undervisning på internasjonalt nivå og i samhandling med internasjonale nettverk. 
Sentret driver en omfattende forsknings- og formidlingsvirksomhet og retter innsatsen mot lokale utøvergrupper 
så vel som internasjonale konferanser. Svært mye av formidlingsarbeidet blir kanalisert gjennom undervisnings-
tilbud som blir gitt ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Samtidig er prosjektet Bygda dansar 
retta mot unge utøvere, i meldingsåret foregår prosjektet i Oppland.

Av formidlingsvirksomheten har jeg spesielt lyst til å trekke fram forsknings- og publiseringsprosjektet om hard-
ingfela som praktisk talt ble sluttført i 2008, og vil bli publisert i 2009 (Bjørn Aksdal vil gi ut bok om hardingfela).

Sentret rår over et omfattende og enestående arkivmateriale innen dans og musikk. Det er hele tida et mål å gjøre 
arkivet mest mulig tilgjengelig for utøvermiljøer og andre. Samtidig har vi de siste åra uttrykt økende bekymring 
for arkivsituasjonen og tilstanden til arkivet. I 2008 ble arkivsituasjonen mer bekymringsfull på grunn av nødven-
dig flytting av sentret, men situasjonen ble også betraktelig lysere da statsbudsjettet varsla midler til arkivsikring 
og teknisk personale. Sentret satte i 2008 i drift en nettportal som effektiviserer og forenkler tilgang til samling-
enegjennom streaming over nettet. Portalen er i drift, og selv om vi fortsatt sliter med noen tekniske utfordringer, 
bør vi framover kunne bedre både sikring av og tjenesteyting fra arkivet.

Stiftelsen har ei solid økonomistyring og det har i meldingsåret vært arbeidet mye med å effektivisere systemene 
for denne styringa. Et underskudd på drifta av sentret i 2008 skyldes i hovedsak forskyving av innkjøp, og under-
skuddet vil bli dekt inn det følgende året. Den store utfordringa for ressursbruken ved sentret ligger i å finne 
balansen mellom nye tiltak, prosjekt og synliggjørende aktivitet på den ene sida, og ei stabil drift på den andre. De 
tilsatte sin arbeidsinnsats er en viktig del av denne ressursbruken. Tidvis er arbeidsinnsatsen langt utover det en 
kan forvente av en stab, de tilsatte sitt engasjement for sentret er innimellom imponerende stort.

Hele folkemusikk- og folkedansmiljøet, og personer og institusjoner utenfor miljøet, satte pris på at Egil Bakka 
ble tildelt Den Kongelige Norske St Olavs Orden for hans innsats for folkedanstradisjoner. I tillegg til å uttrykke 
gleden over denne tildelinga, vil jeg også takke HF-fakultetet ved NTNU og alle ungdomslag og spelmannslag 
som ved gaver bidro til å finansiere festforestillinga og seminaret i forbindelse med overrekkelsen.

En stor takk til de tilsatte ved sentret for innsatsen for stiftelsen og for ideen som stiftelsen er bygd på: Å fremme, 
verne og videreføre folkemusikk- og folkedanstradisjoner som et uttrykk for kulturell identitet og som bærer av 
særegne kvaliteter.

Vegard Hernes Opheim
styreleder

Styret
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Om Stiftelsen
For å gi et overblikk over 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 årsmeldingen 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
Styret har 5 medlemmer som sitter for 4 år om gangen. Styret sin funksjonstid følger Rådets, og styret fungerte 
derfor fram til begynnelsen av 2008. Det nye styret ble konstituert ved det første møte i 2008.

Ett medlem er valgt av de ansatte, og ett medlem er valgt av NTNU. Styret hadde fire møter i 2008.
Styret behandlet totalt 39 saker.

Styret valgt for denne perioden er:
Vegard Hernes Opheim, styreleder.
Marit Jacobsen, nestleder.
Ove Larsen, styremedlem.
Magnar Breivik, styremedlem, representant oppnevnt av NTNU.
Siri Mæland, ansatterepresentant. Ansattes varamedlem: Ivar Mogstad
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Forord fra rådslederen
2008 var det første arbeidsåret for det sitjande rådet. Denne årsmeldinga oppsummerer arbeidet vårt. Eg vil
trekkje fram tre særskilde arbeidsområde og prosjekt frå 2008:

Stortingsmelding 21 Samspill, som kulturministeren la fram våren 2008 med fokus på det rytmiske feltet (rock,
jazz og folkemusikk), gjorde at Rådet, både det gamle og det nye, måtte sjå på organiseringa av tilskotsordningane 
Rff forvaltar. Rådet gav innspel til Stortingsmeldinga og starta arbeidet med å revidere organiseringa og retnings-
linjene for tilskotsordningane våre. Arbeidet held fram i 2009. Midlane Rff forvaltar er viktige for mange miljø og 
enkeltpersonar. Målet er at midlane skal treffe enno betre det faglege arbeidet som finn stad rundt om i landet, og 
ikkje minst at vi skal kunne dele ut meir pengar.

Kulturskuleundersøkinga vart starta allereie i 2007. På Representantskapsmøtet 2008 fekk vi presentert resultata
av undersøkinga som viste at cirka 40 prosent av kulturskulane har tilbod om undervisning i folkemusikk med til
saman meir enn 1000 elevar. Lærarmangel og manglande etterspurnad svarar kulturskulane er årsak til mang-
lande undervisning. Data frå undersøkinga viser på langt nær ei krise, men undersøkinga viser store skilnader 
rundt om i landet. For Rådet og for interesseorganisasjonane på feltet, gjev dokumentasjonen eit godt grunnlag 
for å arbeide politisk for å betre tilbodet og ikkje minst kome med konkrete framlegg lokalt og nasjonalt til korleis 
forbetre situasjonen.

Mangfaldsåret 2008. Rådet gjorde som dei fleste andre i 2008; arrangerte mangfaldseminar. Og faktisk eit svært
vellukka og tankevekkande seminar! Om Rådet og miljøet elles klarer å konkretisere og setje ut i livet innspela
og refleksjonane som kom fram på seminaret, som ble arrangert i samband med Representantskapsmøtet, har vi
teke eitt langt steg i synet på og forståinga av tradisjonsmusikk i Noreg i dag. Det vart m.a. peika på at tradisjons-
musikk og tradisjonsdans er minoritetskultur i Noreg uansett om dei er verkeleg gamle her i landet, eller nyleg 
innvandra. Fagleg samarbeid kom opp som eit svært viktig felt, der det er behov for m.a. nettverk, dokumentasjon 
og utdanning.

Som opning til Representantskapsmøtet innleidde eg med nokre punkt som kanskje kan stå som utfordringar til
miljøet. Eg lar desse punkta få vere del av forordet til denne årsmeldinga.
- Vi må spele vidare på likestillinga og respekten mellom sjangrar og kvar sjanger sine særlege behov.
- Vi må som miljø bidra til at det skal vere mogleg for eit tal folkemusikarar å leve som folkemusikarar; vere seg
i offentlege stillingar vi jobbar politisk for å få på plass, eller som frilansarar der våre organisasjonar og institu-
sjonar er sentrale i ei rekke av oppdragsgjevarar.
- Vi må erkjenne at folkemusikk og - dans er fullstendig knytt til kvarandre. Dansen er heilt avhengig av musik-
ken, om enn musikken ikkje i same grad er like avhengig av dansen. Skal vi ha som mål at dansen skal eksistere
som levande tradisjon, må institusjonane og organisasjonane - det organiserte folkemusikkmiljøet - ha visjonar
for framtida og byggje strukturar for opplæring og ikkje minst sosiale møteplassar der dansen er ein naturleg del.
- Vi må halde fram arbeidet med å finne fram til ei forvaltningsform for den tradisjonelle musikken. Vi må sikre
at vi har folkemusikkarkiv som fungerer som reiskap for tradisjonsoverføring og kunnskapsbank, og at desse har
ressursar til å bli eit kunnskapssentrum innanfor sin region/ fagområde.

Avslutningsvis ein stor takk til alle medlemmene i Rådet og til dei tilsette på Rff- senteret for innsatsen, og ein
ekstra gratulasjon til Egil Bakka, som blei utnemnd til kommandør av Den Kongelige Norske St Olavs Orden for
innsatsen for folkedanstradisjonar.

Lene Furuli
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 2008
til 31. desember 2011.

Rådet for folkemusikk og folkedans
Fra venstre: Vegard Hernes Opheim, Magnar Sundt, Marit Jacobsen, Marit Westling Larsen, Lene Furuli, Ove Larsen, 
Kari Margrete Okstad. Foto: Rff-sentret.

Sektorer                                                                                                                       Medlemmer

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
 varmedlem: Mari Andrea Ness

Rådets arbeidsutvalg har bestått av lederen Lene Furuli, nestlederen Magnar Sundt og de to sekretærene for
Rådet, Egil Bakka og Bjørn Aksdal.

I 2008 hadde Rådet 3 (2007:4) ordinære møter og 1 telefonmøte (2007:0).  Rådet behandlet i alt 50 saker (2007:39).  
Arbeidsutvalget i Rådet har hatt 2 møter (2007:3), hvorav begge var telefonmøter. Egil Bakka og Bjørn Aksdal har 
deltatt som sekretærer, mens Lill-Hege Pedersen og Truls Sørensen har vært referenter.
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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 samordnende 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.  

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 ferdig og 
legges fram på første Rådsmøte i 2009.

Rådet har nedsatt et utvalg for å utrede situasjonen for instrumentbyggertradisjonene 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 våren 2009.

Rådet sendte et høringsnotat til Løkenutvalgets rapport: Forenklet, samordnet og uavhengig - Om behov for
endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet.

Bjørn Aksdal ga på vegne av Rådet en uttalelse om viktigheten av arkivenes digitaliseringsarbeid til Folkemusikk-
arkivet i Rogaland.

Rådet var medarrangør av seminaret «Folkemusikken og nye statlege tilskotsordningar» i Oslo i mars.

Rådet hadde møte med Wend Wendland fra World Intellectual Property Organization (WIPO) om arbeidet og 
problemstillingene som blir drøftet i WIPO’s Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic 
Resources, Traditional Knowledge and Folklore I Trondheim i juni.

Rådslederen deltok på Kulturdepartementets høringsmøte og seminar om Løkenutvalgets utredning vedrørende 
støtteordningene på det rytmiske musikkfeltet i Oslo i februar.

Rådslederen og Kari Margrete Okstad representerte Rådet under kommandørfeiringen av Egil Bakka i Trondheim 
i november.

Vegard Opheim representerte Rådet under årsmøtet til Noregs Ungdomslag og Folkekulturfestivalen 2008 i
Bergen i juli.

Egil Bakka og Bjørn Aksdal deltok under Løkenutvalgets høringsmøte i Oslo i mars.

Egil Bakka representerte Rådet under et UNESCO-møte i Sofia i februar.
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Representantskapsmøtet 2008
Rådet hadde det årlige Representantskapsmøtet sitt 15. – 17. oktober i Trondheim. Den siste dagen var satt av til 
et seminar knyttet til det kulturelle mangfoldsåret 2008.

Utdanningsmøtet
Det årlige utdanningsmøtet ble holdt 15. oktober. Dette er et møte mellom representanter for de norske folke-
musikk- og folkedansutdanningene. Det var bl.a. representanter for Frikarakademiet, NTNU, Ole Bull Akademiet, 
Folkemusikksentret i Buskerud, Vinstra videregående skole og Høgskolen i Telemark – Rauland. Mange andre 
interesserte møtte også. I alt var ca. 25 personer til stede.
Hovedtemaet var paneldebatten: Talentutvikling i institusjonar og ensemble som hadde innledere fra en rekke av 
utdanningsinstitusjonene og organisasjonene som driver talentutvikling. Kari Margrete Okstad ledet møtet. 

Representantskapsmøtet
Selve Representantskapsmøtet ble holdt torsdagen med i alt 41 deltakere. Tor Stallvik 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 2009 til godkjenning. 
 
Et hovedtema under Representantskapsmøtet denne gang var framleggingen av de foreløpige konklusjonene fra 
Rådets to store utredninger, Kulturskoleundersøkelsen og Instrumentbyggerutredningen.

Representantskapsmøtet vedtok en resolusjon om folkemusikk- og folkedansundervisning, som ble sendt til 
Norsk kulturskoleråd:

«Representantskapsmøtet uttaler: 
Kulturskulane er ein viktig arena for opplæring innan musikk og dans for barn og unge. Også innan folkemusikk- og 
folkedansfeltet fyller kulturskulen ei viktig oppgåve. Det finst mange døme på at eit samarbeid mellom kulturskulen og 
det lokale folkemusikk- og folkedansmiljøet fungerer godt. 

Ei fersk undersøking utført av Rådet for folkemusikk og folkedans viser at det framleis er mykje som kan gjerast.
Undersøkinga peikar mellom anna på at mange kulturskular opplever at det er vanskeleg å skaffe lærarar innan folke-
musikk og folkedans. Slike og liknande problem kan ofte løysast i samarbeid med det lokale folkemusikk- og folke-
dansmiljøet. 

Representantsskapsmøtet ønskjer å invitera til eit tettare samarbeid for å styrka folkemusikk- og folkedans-
undervisinga.» 

Torsdag kveld ga vinneren av Rff-prisen for 2008, Elias Akselsen sin presentasjon på Quality Hotell Augustin.
Presentasjonen ga et svært interessant og gripende innblikk i prisvinnerens bakgrunn og ble ledsaget av en rekke 
fine musikalske innslag. Prisvinnerpresentasjonen var som vanlig åpen for publikum.  

Deretter var det festmiddag på hotellet med selve utdelingen av Rff-prisen til Elias Akselsen.

Seminaret Samhandling og kulturelle dyp 
– tradisjonsmusikk og tradisjonsdans i mangfoldsperspektiv 
Det ble et varmt møte og stor enighet mellom innlederen Lavleen Kaur, som representerte nylig innvandret kultur 
i Norge, og de som representerte musikk- og dansetradisjoner som er eldre her i landet - det vi kaller norsk 
folkemusikk og folkedans. Mangfoldsåret fikk ros, men også skarp kritikk: Det er bra at vi med et visst press blir 
minnet om å samhandle. På den andre siden er det helt avgjørende at de enkelte tradisjonsfelt får muligheter til å 
bevare sitt kulturelle dyp. Det kan virke som om prosjekter som blander får støtte, mens de som vil arbeide med 
eller presentere sine klassiske former har større vanskeligheter med å vinne gehør, uansett kvalitet. 

Det ble også påpekt at tradisjonsmusikk og tradisjonsdans representerer minoritetskultur i Norge, uansett om de 
er virkelig gamle her i landet eller nylig innvandret. Seminaret pekte videre på faglig samarbeid som et svært
viktig felt, der det er behov for bl.a. nettverk, dokumentasjon og utdanning. Det kan også føre til bredere kunst-
nerisk samarbeid som springer ut fra utøverne heller enn fra støtteordninger og bestillinger. Flere faglige 
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prosjekter er i emning, og fra Rådet for folkemusikk og folkedans ble det presentert en idé om en kulturvern-
konferanse om mangfold i Kulturminneåret 2009. Riksscenen har allerede, som eneste institusjon med utspring i 
tradisjonsmusikken, et mangfold som utgangspunkt for sin drift og arbeider med å styrke nettverkene sine i
nettopp den retning. Her kan det ligge til rette for samarbeid.

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

Elias Akselsen er den syttende personen som mottar den ettertraktete Rff-prisen.
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Prisvinner Elias Akselsen. Foto: Rff-sentret.
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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
Kulturdepartementet fordeler det meste av aktivitetsmidlene på de ulike tiltakene, men gir Rådet et visst
handlingsrom på noen punkter. For 2008 ble fordelingen slik:

  Tildelt fra Kulturdepartementet  7 146 000 (6 228 000)

  Drift av Rådet for folkemusikk og folkedans   3 948 000 (3 333 000)

  Tiltaksmidler til søknadene til mindre tiltak for f.m. og f.d.  825 000 (725 000)

  Den Norske Folkemusikkscena  750 000 (750 000)

  Bygda dansar  1 000 000 (850 000)

  Formidling av folkemusikk og folkedans  500 000 (500 000)

  Norsk folkemusikklag, nasjonalkomiteen i ICTM  68 000 (50 000)

  Aktivitetsmidler til Representantskapsmøtet  20 000 (20 000)

(Tallene i parentes er fra 2007)

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 øremerkete aktivitetsmidler som Rådet har eneansvaret for, og bevilgningen for 2008 var 
kr. 825.000 (2007:725.000). Det ble trukket inn 3 tidligere innvilgete søknader (2007:4) med en samlet sum på kr. 
15.000 (2007: kr 40.000).

  Tildelinger Antall søknader Antall innvilget Søknadssum Bevilget sum

  Tildeling 1 75 24 1.300.000 280.000

  Tildeling 2 47 20 873.500 265.000

  Tildeling 3 48 20 849.000 286.000

  Sum 170 (211) 64 (69) 3.022.500 (4.103.007) 831.000 (783.000)

(Tallene i parentes er fra 2007)
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Fordeling av formidlingsstøtte
En komité med tre medlemmer fra Rff har behandlet søknadene. Medlemmene i komiteen var: Magnar Sundt 
(leder), Kari Margrete Okstad og Marit Westling. Komiteen har hatt 3 møter, ett for hver tildelingsrunde.
Bevilgningen til ordningen var i 2008 kr. 500.000 (2007: kr. 500.000). Det ble trukket inn 2 tidligere innvilgete 
søknader (2007:3) med en samlet bevilgningssum på kr. 17.000 (2007: kr 21.600).

  Tildelinger Antall søknader Antall innvilget Søknadssum Bevilget sum

  Tildeling 1 36 17   782.000 185.000

  Tildeling 2 44 12   872.000 150.000

  Tildeling 3 21 13   405.000  115.000

  Sum 101 (132) 42 (50) 2.059.000 (2.735.500) 450.000 (489.000)

(Tallene i parentes er fra 2007)

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 2008 var på kr. 750.000 (2007: kr. 750.000).  DNF arbeider 
for å etablere nye arenaer for presentasjon av folkemusikk i hele landet, og blir drevet av Landslaget for Spele-
menn (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. Lill Hege Pedersen (Truls Sørensen - vikar fra 01.12.2008) er sekretær for
komiteen, mens 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 2008 10 stillinger; 8 heltidsstillinger og 1 delstilling på 80% og en på 50%. Videre arbeidet
2 andre ved sentret i ulike stillingsprosenter og i kortere og lengre engasjement.

Egil Bakka har vært direktør ved Rff-sentret, han var også fagansvarlig for folkedanssektoren. Han er frikjøpt 
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 har utført administrativ støtte for Rådet.
Institutt for musikk dekker også 50 % stilling til utføring av studiekonsulentarbeid. 
Vi har også hatt en fødselspermisjon på slutten av året. 

 

De ansatte ved Rff-sentret i 2008
Egil Bakka Direktør ved Rff-sentret 
Truls Sørensen Kontorsjef 
Bjørn Aksdal Førsteamanuensis -og fagansvarlig i folkemusikk
Ivar Mogstad Amanuensis i folkemusikk
Siri Mæland Amanuensis i folkedans 
Silje Sølvberg Økonomikonsulent
Lill Hege Pedersen Administrasjonskonsulent
Sigurd Johan Heide Prosjektleder i Bygda dansar 
Stian Roland Prosjektmedarbeider og Prosjektleder i Bygda Dansar
Sjur Viken Prosjektansatt kulturskoleundersøkelse
Torill Pedersen Prosjektansatt Bygda Dansar

Følgende personer har vært innleid i forbindelse med flytting til lokaler i Idrettsbygget ved Dragvoll: Alhadini 
Husam Muhammad, Abdullah Ahmad Albraq, Offordile A. Etelbert, Tafsir Traore, Abdul Saboor Baryalay,
Shamsiddin Sadat.

Vi nevner her at de musikk- og danseansatte 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 danse-
seksjonen 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 det administrative personalet ved Rff-sentret bidro til et vellykket møte-
arrangement. 

Silje Sølvberg er økonomikonsulent og hjelper Direktøren i regnskaps- og økonomispørsmål. Hun har også blant 
annet hatt ansvaret for regnskapsarbeid for støtteordningene våre, som omfatter formidlingsstøtteordningen og 
tiltaksmidlene. Hun har vært regnskapsansvarlig for ulike prosjekt ved Rff-sentret. I 2008 har det blant annet 
omfatta «Bygda dansar». Hun har også sekretærarbeid for Norsk Folkemusikklag.

Truls Sørensen har vært ansatt deltid som kontorsjef ved Rff-sentret. Han bistår Direktøren bl.a. i  spørsmål som 
gjelder personal, økonomi, styresaker og søknader.

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 danse-
vitenskap er finansiert av NTNU, men Rff er arbeidsgiver. Hun har blant annet også ansvaret for de administrative 
rutinene med søknadene til Rådet sine støtteordninger. Hun har også sekretærarbeid for stipendkomiteen for 
folkekunst.

Videreutdanning i staben
Sigurd Johan Heide startet høsten 2008 på en mastergrad i Koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Flytting til nye midlertidige lokaler
Pga. huseiers behov for rehabilitering av bygningsmassen ved Dragvoll, måtte Rff-senteret flytte til midlertidige 
lokaler ved 4. etasje i Idrettsbygget. Flyttingen foregikk i to runder; en i mai og juni og en i desember. Det ble mye 
ekstraarbeid på ansatte ved Rff-senteret i forbindelse med dette, og det har vært et ikke ubetydelig internt res-
sursbruk. Det er foreløpig også mindre plass i de midlertidige lokalene. Det meste av arkivet er nå lagret i flere 
rom i kjelleren på hovedbygget ved Dragvoll.
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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 
Arbeidet i prosjektet «Lea de» har blitt dokumentert med film og foto av Sigurd Heide, Stian Roland og andre 
medhjelpere.

Det har kommet inn vel 57 (2007:55) timer dokumentasjonsopptak på video med dans og vel 6 (2007:5) timer
videodokumentasjon av musikk. 
I alt 72 (2007:70) timer med opptak delt på 113 medieenheter i ulike video- og lydformat (2007:109). Av dette 
inngår privat, innlånt materiale som er digitalisert av Ivar Mogstad. Det er tatt om lag 5700 fotografi, både digitale 
og andre (2007:2500).

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.
Siri Mæland og Ivar Mogstad har hatt ansvar for dansebruksarkivet, og kvalitetssikring av systemet for utlån via 
streamingportalen Folkedansporten.no.

Forskning
Egil Bakka deltar i prosjektet «Dansens historie i Norden 1800–1850», som hadde pause i 2008. Prosjektgruppa 
knyttet til Nordisk forening for folkedansforskning har konsentrert innsatsen om et nordisk fagseminar der verket 
«Folkedansfagets historie i Norden» støtta av Nordisk kulturfond ble presentert for et større publikum. Gruppa 
har hatt to arbeidsmøter for å diskutere videre prosjektarbeid. Han er også en av 8 forskere i det fireårige nord-
iske forskningsprosjektet Dance in nordic spaces som høsten 2007 fikk 4 millioner kroner. Bakka er frikjøpt 25 % 
fra NTNU-stillinga si for å drive forskning innenfor prosjektet, har deltatt i to seminarer, og gitt en konferanse-
presentasjon. Bakka har videre samarbeidet med Anne Fiskvik om prosjektet Galeotti og den norske springdansen, 
og gitt en konferansepresentasjon om det. Han har arrangert og ledet et fransk-norsk forskningsseminar på 
Centre National de Danse i Paris om menuetten sammen med franske og nordiske kollegaer og med støtte fra 
Kulturkontakt Nord. Han søkte om forskingsprosjekter: sammen med Anne Fiskvik om prosjektet «Den norske 
kroppen» til Norges forskningsråd og med Gediminas Karoblis om prosjektet «Dancing Values on TV» til forsk-
ningsrådets KULVER-program, men prosjektene fikk ikke gjennomslag. 

Faglige verv og kontakt med fagmiljø 
i innland og utland

Bjørn Aksdal deltok på 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. Bjørn Aksdal  er nestleder i 
International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group 
on Historical Sources of Traditional Music og er medlem i 
programkomiteen i ICTM Study Group on Folk Musical Instru-
ments.
Bjørn Aksdal er  medlem i ressursgruppa i Nasjonalt muse-
ums-nettverk for musikk og musikkinstrumenter, administrert 
av Ringve Museum.
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Bjørn Aksdal på meråkerklarinett. Foto: Rff-sentret.
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Egil Bakka er leder 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 koordinator for Erasmus mundusprosjektet Choreomundus som skrev på søknad 
i samarbeid med universitetene Blaise.Pascal, Frankrike, Roehampton, London og Sxeged, Ungarn. Han stillte 
som observatør for International Council for Traditional Music på UNESCOs møte om konvensjonen for Intangible 
cultural heritage i Sofia og var til et norsk og et svensk seminar om arbeidet med konvensjonen. Han var
observatør for Rff på WIPO-møte i Geneve.

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. 
Hun er fra høsten 2008 med i prosjektgruppa for prosjektet «Pedagogikk på dansegulvet», initiert og ledet av 
Folkekulturforbundet, og 2. vara i folkedansrådet, Noregs Ungdomslag.

Publiseringsarbeid og innlegg

Publisering
Bjørn Aksdal: «Folkemusikk og folkedans i kulturskolen. En undersøkelse av dagens situasjon.», Rådet for folke-
musikk og folkedans, Dragvoll 2008. 85 sider.

Bjørn Aksdal: «Svenskleker og andre grenseløse slåtter. Noen betraktinger omkring svensk-norske spelmanns-
forbindelser.», Artikkel i Norsk folkemusikklags skrift nr. 22, Oslo 2008. 40 sider.

Bakka, Egil: Dance structures. Live Illustrations. DVD-addition to the book: Dance structures. Perspectives on the 
analysis of human movement. 2 DVD-ar..Redigering, Johan Magnus Elvemo. Rådet for folkemusikk og folkedans 
Trondheim 2008 

*Fiskvik, Anne Margrete; Bakka, Egil: Vincenzo galeotti's Norwegian Springdance - Stereotype or Fantasy?.
I: Vom Schäferidyll zur Revoltuion. Europäische Tanzkultur im 18. Jahrhundert. 2. Rothenfelser Tanzsymposium. 
Tagungsband. Freiburg: Fa-gisis. Musik und Tanzeditionen 2008 ISBN 978-3-931344-06-1. s. 53-70

Konferanseinnlegg 
Bjørn Aksdal: «From unique performance to musical canon - A critical view on the publication of national collect-
ions of traditional music.» Innlegg under møtet i ICTM: The Study Group on Historical Sources of Folk Music i 
Stockholm i mai.

Bjørn Aksdal: Fra underjordisk musikk til nasjonale korpusverk. Folkemusikknedtegnelser i Norge gjennom 300 
år. Innlegg under seminar i anledning Folkmusikkommissionens 100-årsjubileum på Nordiske museet, Stockholm 
i august.

Bakka, Egil: Folkedansen som samværsformer og kunstform. Norden i dans. Folk - fag - forskning. Nordisk semi-
nar om folkedans i kulturvern og kulturliv;  København
 
Bakka, Egil; Fiskvik, Anne Margrete: «Dance in Nordic Spaces. Tracing dance fields: a pilot study». Dance - Move-
ment - Mobility - 9th international NOFOD Conference, Tampere, Finland

Bakka, Egil; Fiskvik, Anne Margrete: «Vincezo Galeotti's Norwegian Springdance - Stereotype or Fantasy».
Tanzsymposium: Vom Schäferidyll zur Revolution  Dansehistorisk seminar, Rothenfels, Tyskland
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TBakka, Egil; Gore, Georgiana: Intangible Cultural Heritage: Agency and/or Critical Distance. 25th SYMPOSIUM OF 

THE ICTM STUDY GROUP ON ETHNOCHOREOLOGY; Kuala Lumpur, Malaysia
Bakka, Egil; Lauritsen, Elizabeth Svarstad:  L’analyse de danse, le svikt.. Seminar om Menuetten, Nordisk-fransk 
forskingsseminar Centre National de Danse, Paris. 

Ivar Mogstad holdt et gjesteinnlegg om 8-mm-overspillingsprosjektet den 11. Juni på seminaret
Technical Challenges and Developments in 21st Century Folk Music Archiving ; Budapest, Ungarn. Han var
deltaker på seminaret den 11. og 12. Juni.

Siri Mæland: The fight for the right dance movements. Innlegg på Nordisk forum for danseforskning sin
konferanse i Tampere 22.-26. oktober.

Siri Mæland: Embodying Identities in Movement: Vestlandsspringaren; the raise and fall of authenticity. Del av 
Panelet: Transmitting dance as a Cultural heritage: Embodying Identities in Movement med Anne Margrete Fiskvik 
og Turis S Nøkkelby. Innlegg på Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology i Kuala Lumpur
08.-17. august.

Det ble søkt om forskningsmidler til prosjektet «Den norske kroppen«. Egil Bakka og Anne Fiskvik stod bak
prosjektetsøknaden, som Eli Torvik og Siri Mæland var delaktige i å skrive.

Gjesteforelesninger 
Bakka, Egil: Issues of authenticity & appropriation of the past for MA-kurset i Dance Anthropology Roehampton 
university, London
Bakka, Egil. Ecrire la danse - lire la danse Masterkurs Université Blaise Pascal, Clermon-Ferrand, Frankrike.

Intervju og presseinnslag
Bjørn Aksdal ble intervjuet av Sveriges radio (P2) i forbindelse med 100-årsjubileet for den svenske
folkmusikkommissionen i september 2008.

Bakka, Egil: Dans - verd å ta vare på. Ukeadressa 2008-08-23 8.  
Bakka, Egil; Grotnes, Elin Beate: Vil forske på juletregang. Universitetsavisa [Internett] 2008-04-22
Bakka, Egil; Hovstein, Solveig: Livet er en folkedans. Universitetsavisa [Internett] 2008-10-13
Bakka, Egil; Wedø, Mari: Kongen av folkedans. NRK Trøndelag [Internett] 2008-10-06

Heide, Sigurd og Roland Stian: jevnlige pressemeldinger fra arbeidet i Lea de.

Faglige møter og seminar

Arkivseminaret
Arkivseminaret 2007 ble arrangert på Rff-sentret 10.–11. mars med 19 deltakere fra 15 ulike folkemusikkarkiv og 
museum.

Presentasjoner/innlegg på møtet var blant annet: nyhetsrunde fra arkivene, «Presentasjon av folkedans- og folke-
musikkporten på nettet» av Egil Bakka, «Svenskt visarkiv: DISMARC, ett EU-prosjekt för arkivsamarbete», Lena 
Forsgren, «Manual for vokalregistrering laget av Velle Espeland» Ruth Anne Moen, »Spelemannsbladets under-
søkelse blant arkivansatte» Bjørn Aksdal, 
«Organisering av nettverket og arkivseminaret» av Ruth Anne Moen, «Senaste nytt om FIOL AV. Presentasjon av 
internet- og serverlösning under utveckling» av Per Gudmundsson og «Digitalisering og lagring av lyd. Hvilket 
minstekrav bør folkemusikkarkivene legge seg på, jfr. IASA’s krav» av Tommy Sjöberg.

Bjørn Aksdal og Ivar Mogstad hadde ansvaret for seminaret. Ivar Mogstad, Egil Bakka, Bjørn Aksdal, Siri Mæland 
deltok på seminaret. 
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Internasjonalt forskningsseminar: «Dance heritage in the area of tension between safeguarding and research»
Det ble holdt et internasjonalt forskningsseminar den 19. November, til ære for Egil Bakka i forbindelse med 
utnevning av Egil Bakka til kommandør av St. Olavs orden; Dance heritage in the area of tension between safe-
guarding and research. Seminaret ble arrangert av Historisk-filosofisk fakultet og Institutt for musikk i
samarbeid med Norsk Senter for folkemusikk og folkedans. Egil Bakka hadde foreslått temaet for forsknings-
seminaret; i hele sin karriere har han forholdt seg til spørsmål som angår vern av tradisjonsmateriale og forske-
rens rolle i dette. Temaet har også blitt veldig relevant sett i sammenheng med Norges ratifisering av UNESCOs 
konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.
Noen av Egils nærmeste samarbeidspartnere og kolleger, nordiske og internasjonale, var invitert til seminaret.

Innleggene var:
Placing Dance as Heritage, Professor Dr. Theresa J. Buckland fra De Montfort University, England.
Dance - cultural heritage or live tradition?, Assisting Professor Dr. Mats Nilsson fra Göteborgs Universitet, Sverige.
Romanian case, Senior researcher Anca Giurchescu fra Danmark/Romania. 

Panel:
Intangible Cultural Heritage: Mediation of knowledge or nationalistic competition. Professor Dr. László Felföldi, 
Szeged University, Ungarn. Senior lecturer Dr. Andrée Grau, Roehampton University, England. Professor Geor-
giana Gore, Université Blaise Pascal, Frankrike. Professor Egil Bakka, NTNU.
Seminaret hadde 48 deltakere totalt. Seminaret ble planlagt av Siri Mæland i nært samarbeid med Egil Bakka. 
Anne Fiskvik ledet debatten. 

Andre seminar. Møter og arrangement.

Norsk Folkemusikklag sitt jubileumsseminar
Siri Mæland deltok på Norsk Folkemusikklag sitt jubileumsseminar på Hundorp 8.-10 februar, på Nordisk 
forening for danseforskning sitt seminar i København 3.- 5. oktober og Dans i skolens 25 års Jubileums-
konferanse på Idrettshøyskolen 25.-27. oktober.

Festforestilling ved Ringve museum
Egil Bakka ble tildelt Den Kongelige Norske St Olavs Orden for hans innsats for folkedanstradisjoner; fest-
forestilling ved Ringve museum 18. November. Festforestillinga og mottakelsen ble finansiert med bidrag fra en 
rekke ungdomslag og spelmannslag, og LfS, NFD og NU.

Dekorasjonen ble overrekt ved et arrangement på Ringve museum, Trondheim tirsdag 18. november 2008. Det 
var Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kåre Gjønnes, som stod for overrekkelsen. Det er H.M. Kongen som tildeler 
ordenen.  I pressemeldinga frå Ordenskanselliet stod bl.a.: «Ordensrådet har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på 
hans pionerinnsats innenfor kulturfeltet folkemusikk og folkedans. Han har gjennom mer enn førti år har bygd opp et 
omfattende dokumentasjonsarkiv om tradisjonsdans i Norge og samtidig formidlet forskningsbasert kunnskap både 
i et allment formidlingsperspektiv og som grunnlag for akademisk utdanning. Han er opphavet til at det nå tilbys et 
studium til bachelorgrad med fordypning i dansevitenskap og en fellesnordisk mastergrad i emnet. Vektlagt er også 
at han er grunnlegger av Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-senteret) i Trondheim og at han har en sterk 
posisjon som fagperson, både her i landet og i utlandet.»

Etter overrekkelsen var det en festforestilling med dansen i høysetet som var miljøet sin gave til Egil. Her var 
mange av hans medarbeidere gjennom årene i feltarbeid, analysearbeid og instruksjon/utdanning sentrale 
aktører. Forestillingen ble en spennende reise med formidling av anekdoter og hendelser i Egil Bakka sitt virke 
gjennom 40 år for folkedansen. Forestillingen ble ledet av to av Egil sine kollegaer på Rff-senteret, Bjørn Aksdal 
og Siri Mæland, som bant sammen innslagene med informative og kunstneriske innslag. I tillegg til de som hadde 
vært medhjelpere for Egil gjennom mange år, var det innslag med yngre dansere som skal føre tradisjonene 
videre. Et av innslagene var en framføring av moderne ballet som var en gave frå teaterdansmiljøet i Norge.
Rammen for forestillinga, var i tillegg til personer Egil har samarbeidet tett med, framføring av danser som Egil 
har medvirket som «fødselshjelper» for.
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Det var en i forestilling der det kunstnerlige 
var knyttet sammen med informative
mellomstikk, filmkutt fra tradisjonsarkivet
ved Rff-senteret, humor, underholdende
sceniske innslag og tidsreiser – alt i alt en
allsidig forestilling som gav smakebiter fra 
Egil sitt rikholdige virke for folkedansen.
Etter forestillinga var det mottakelse for 
særskilt inviterte gjester. 120 personer var 
kommet fra inn- og utland for å være med
å hylle Egil. Her fikk representanter frå
over 20 organisasjoner og institusjoner
komme med hilsninger til kommandøren. 
Dette var en hyggelig avslutning på kvelden
med mange varme hilsninger. 

Oppgaver knyttet til høyere utdanning
Alle de faglig ansatte ved Rff-sentret har undervist eller ytet tjenester til tilbud i høyere utdanning innenfor folke-
musikk 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 19. 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. 
Siri Mæland har ytet undervisningstjenester for studiet og er en del av fagadministrasjonen for studiene, som en 
del av stillingen sin ved Rff-sentret. 

Bachelorstudiet
Våren 2008 tok 21 studenter eksamen i
DANS1002 Tradisjonskunnskap, folke-
dans II (15 sp). Siri Mæland hadde hoved-
delen av undervisningen. Gjesteforelesere
har vært Per Tore Granrusten, Ingar 
Ranheim og Jörgen Torp. Spelmenn har
vært Christer Skog og Ivar Mogstad. Egil
Bakka, Anne Margrete Fiskvik, og Siri
Mæland delte på sensureringen. Høsten
2008 tok 12 studenter eksamen i emnet
DANS1006 Allmenn folkedanspedagogikk
(15 sp). Gjesteforelesere har vært Ola Kai
Ledang, Ami Peterson, Ellika Frisell,
Per Tore Granrusten, Wenche Waagen,
Bjørn Alterhaug, Vegar Vårdal, Hallgrim
Hansegård, Stig Ivan Nygård og Tore
Kristian Aune. Spelmenn har vært Ellika
Frisell og Torkjel Bruland Lavoll. Egil Bakka,
Anne Margrete Fiskvik og Siri Mæland delte
på sensureringen.

Nordisk mastergrad i dansevitskap (No-MA-ds) 
Fra høsten 2007 har mastergraden i dansevitenskap vært et fast studietilbud ved NTNU. Det er basert på ekstern 
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Faglig samtale mellom lærere på emnet Tradisjonskunnskap, folke-
dans II, Egil Bakka, Bente Hjellum og Siri Mæland. Foto: Rff-sentret.

Fylkesmann Kåre Gjønnes overrekker Den Kongelige Norske
St. Olavs Orden til Egil Bakka. Foto: Vegard Schwartz.
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støtte fra Nordisk Ministerråds Nordplusprogram.
No-MA-ds (Nordic MA in Dance Studies) er et samarbeid mellom Teatervetenskapliga Institutionen ved Stock-
holms universitet; Dansevitenskap, Institutt for Musikk ved NTNU, Afdeling for Dans og Teatervidenskab, Institut 
for Kunst og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet og 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 et spesielt koor-
dinerende ansvar. Dermed får studiekonsulenten i dansevitenskap ved NTNU også et særskilt ansvar og
deltar på minst ett nettverksmøte i året.  

Våren 2008 hadde kull III samling i Stockholm. Anne Fiskvik og Egil Bakka bidro med undervisning. Høsten 2008 
ble det 4. kullet tatt opp. Disse fulgte undervisningen til kull III og hadde sin første samling i København. Kull III 
hadde samling med forberedelse til masteravhandling i forbindelse med samlingen i København. Anne Fiskvik og 
Egil Bakka bidro både med undervisning i København, og på samlingen om masteravhandlingen. 
I 2008 oppnådde 1 student graden «Master of Arts» ved NTNU. Egil Bakka og Anne Margrete Fiskvik har vært 
veiledere for de mastergradsoppgavene som har blitt fullførte i 2008.
2 studenter tok eksamen i emnet DANS3002 Individuelt prosjekt (7,5 sp) våren 2008, og 2 høsten 2008. 2 studenter 
tok eksamen i emnet DANS3004 Individuelt prosjekt (15 sp) våren 2008. 1 student tok eksamen i emnet DANS3003 
Danseanalyse (15 sp) høsten 2008.
Dansevitenskap fikk støtte fra Erasmusprogrammet til intensivprogrammet DANS2011 Etnokoreologi (IPEDAK) 
(7,5 sp) som ble holdt i april 2008 med vel 60 studenter og vel 20 lærere fra 11 forskjellige europeiske univer-
sitetet. Det var 40 studenter som tok eksamen våren 2008.

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

Videreutdanningskurset Innføring i norsk folkedans, 15 studiepoeng
Videreutdanningskurset Innføring i norsk folkedans er et praktisk-pedagogisk kurs rettet mot lærere i skolever-
ket. 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 ansvarlig 
og kursleder og har en stor del av undervisingen sammen med Sigurd Johan Heide. Ivar Mogstad bidrar med 
dansespel og undervising i musikkteori.
Våren 2008 ble det 7. kullet studenter uteksaminert. 12 studenter gikk opp til eksamen. Høsten 2008 ble 13 stu-
denter tatt opp til det 8. kullet på emnet. Siri Mæland hadde mesteparten av undervisingen siden Sigurd Johan 
Heide var i studiepermisjon. 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. Synnøve Jørgensen har det adminis-
trative ansvaret.
Våren 2008 ble det 5. kullet studenter uteksaminert. 14 studenter fullførte og stod til eksamen. Tor Stallvik var 
sensor sammen med hovedlærar Vegar Vårdal.
Høsten 2008 startet det 6. kullet, og 10 studenter ble tatt opp på emnet.

Videreutdanningskurset Drakt og samfunn, 30 studiepoeng
Dette emnet er et samarbeid mellom NTNU Videre, Folkekulturforbundet (fram til mai 2008 da de trakk seg ut) og 
Bunad- og folkedraktrådet. Egil Bakka er faglig ansvarlig. Kurset blir holdt på Fagernes. Jon Fredrik Skauge og 
Mette Vårdal var hovedlærere for kullet som var ferdig våren 2008. Det var 10 studenter som tok eksamen våren 
2008.
Høsten 2008 ble det i tillegg til Drakt og samfunn I startet opp et fordypningskurs som heter Drakt og samfunn II. 
9 studenter ble tatt opp på Drakt og samfunn I, og 20 studenter på Drakt og samfunn II. Egil Bakka står som faglig 
ansvarlig for disse emnene, og Anne Kristin Moe og Camilla Rudrud er hovedlærere.
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Teaterdansens historie I og II, 15 + 15 studiepoeng, er to emner drevet av Dansevitenskap og førsteamanuensis 
Anne Margrete Fiskvik, NTNU. 8 studenter stod til eksamen i teaterdansens historie II våren 2008.
Våren 2008 inngikk dansevitenskap et samarbeid med Dans i Skolen om et videreutdanningskurs. Dette kurset 
fikk navnet Improvisasjon som kreativt verktøy (7,5 sp). Anne M Fiskvik var kursansvarleg, og Siri Mæland,
Sigurd J Heide, Hilde Rustad, Bjørn Alterhaug og Tone Pernille Østern var lærere på kurset. Siri Mæland og
Sigurd J Heide var hovedkurslærere. 7 studenter tok eksamen.
Høsten 2008 ble videreutdanningskurset Populærdans på skjerm og scene (15 sp) tilbudt. Anne Fiskvik var 
hovedlærer på dette, og 8 studenter tok eksamen.
Sigurd Heide og Siri Mæland har hatt undervisningstimer i dans for studenter på idrett ved NTNU.
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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. Siri og Ivar administrererte den tekniske delen av utkopieringa til 
DVD og CD. De har også arbeidet med utprøving av folkedansporten.no. Rff-sentret hadde et 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 vi kunnet finansiere noe digitalisering av arkivmaterialet 
vårt, men vi har i meldingsåret 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
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 og innlegg
Bjørn Aksdal: Arbeidet med den immaterielle kulturarven i Norge. Innlegg under nordisk folkemusikkforsker-
møte, Helsingfors i september.
Bjørn Aksdal: Rapport fra arbeidet ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans 2007-2008. Inlegg under nord-
isk folkemusikkforskermøte, Helsingfors i september.
Egil Bakka: No-MA-ds Nordisk mastergrad i dansevitskap. Nordplus informasjonsmøte, NTNU, Trondheim. 

Formidlingstiltak
Bjørn Aksdal var leder i juryen for Egil Storbekkens musikkpris som årlig blir delt ut under Olsok i Tolga. 

Bjørn Aksdal er medlem i ressursgruppa i Hardingfeleprosjektet i Bø. Som en fortsettelse av seminaret om 
kroppslig refleksjon og pedagogiske prinsipper 18. september 2007, tok Folkekulturforbundet ved Mette Vårdal 
initiativet til prosjektsøknad og prosjektet «Pedagogikk på dansegulvet».  Prosjektet har som mål å se på ny 
metoder for folkedansundervisning. 21.-22. november var prosjektet på besøk på «Lea de»-samling på Gjøvik. 
Sigurd Heide og Stian Roland underviste, mens 5 andre dansepedagoger deriblandt Siri Mæland var til stede for 
observasjon av opplegget og undervisningen.

Gunnlaug Lien Myhr var på besøk i arkivet 23.-24. juni sammen med Martin Myhr. Målet for besøket var å skaffe 
seg en oversikt over Hallingspringarmaterialet i arkivet, og å få diskutert en del problemstillinger i forhold til 
materialet. Siri Mæland losa dem gjennom arkivmaterialet.

• «Torsdagsprosjektet» for øvde dansere som ble startet i 2006 av Folkedanslaget i BUL i Nidaros fortsatte i 2008. 
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 2008 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.

• Siri Mæland var instruktør på Noregs Ungdomsring sin samling på Lillesand 21.-23. juli der ril og hamborgar 
var tema. Hun var dansedommer på Vestlandskappleiken på Voss.

Læremiddelproduksjon
Arbeidet med DVD-produksjonen for Noreg i dans og spel del II (NIDS II) ble sluttført 2008. Bjørn og Siri var i 
arbeidsmøter med Randi Størseth, og fikk ferdigstilt materialet. Det står igjen noe arbeid med tekstmateriale før 
DVDen kan publiseres.
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Prosjektet Bygda dansar er finansiert med 
overføringer fra Kultur-og kirkedepartementet, 
og med støtte fra Oppland fylke. Det blir drevet 
i et samarbeid mellom Rff-sentret, folkemusik-
klagene og ungdomslagene i fylket. Egil Bakka 
er prosjektansvarlig. Prosjektet blir drevet av 
Sigurd Johan Heide og Stian Roland som er un-
dervisingsledere og hovedinstruktører i prosjek-
tet. Prosjektet har ingen musikalske ledere, men 
henter inn musikere etter behov. Silje Sølvberg 
fører regnskapet for prosjektet. Det har blitt lagt 
ned arbeidsinnsats fra de fagansatte ved Rff-
sentret i prosjektet, både når det gjeld bruk av 
danse- og musikktradisjoner i prosjektet.  

Målet for prosjektet er blant annet å føre ung-
dommene opp mot et profesjonelt nivå innenfor 
sin sjanger, slik at noen av ungdommene skal 
kunne etablere seg som tradisjonsdansere på 
frilansbasis. I tillegg vil en utvikle gruppa til et 
ensemble som skal jobbe fram en scenepresen-
tasjon som sluttprodukt for arbeidet. Prosjektle-
delsen brukte flere dager ved Rff-sentret på å gå 
gjennom dansematerialet, og lage pedagogiske 
opplegg for både skoleturne, lokale grupper og
helgesamlinger. 

Informasjonshelg for miljøet i Oppland
Bygda dansar arrangerte en informasjonshelg for miljøet i Oppland på Lillehammer 11. - 13. januar 2008. Om lag 
25 personer fra miljøet i Oppland møtte opp. Her informerte prosjektledelsen om prosjektet Bygda dansar, og 
miljøet bidro med mange gode råd om ressurspersoner og samarbeidspartnere i fylket. 

Nettsider for Bygda dansar
Bygda dansar har fått egne nettsider: 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. 

Turne og rekruttering
I samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Oppland fylke var vi i uke 10 og 11 våren 2008 på besøk hos disse vi-
deregående skolene i Oppland fylke: Valle, Brandbu, Lom, Gausdal, Valdres, Hjerleid (Dovre), Otta, Gjøvik, Vinstra.  
På noen av klassene på Gjøvik, Valdres og Vinstra hadde vi vært innom også høsten 2007, mens de øvrige møtte 
oss bare en gang.  I tillegg var Stian Roland med Jan Beitohaugen Granli på turne på noen ungdomskoler i Valdres 
gjennom prosjektet «Spel og dans med Ola» hvor elevene fikk informasjonsmateriell om Lea de, samt fikk en liten 
innføring i laus, reinlender og springar.   Etter våren 2008 har vi sett oss som ferdige med den viktigste rekrut-
teringsfasen i prosjektet. Det har likevel kommet til noen nye i prosjektet som har blitt rekruttert via venner som 
allerede er med. Lea de har nå en liste med om lag 250 navn over ungdom som synes prosjektet er så interessant 
at de ønsket å stå på en liste hvor de kan få tilsendt informasjon om prosjektet på e-post. 
Lea de har en kjerne på om lag 30 stk i prosjektet gjennom 2008. I tillegg til disse 30 ungdommene er det en del 
som bare møter på de lokale øvingene, men ikke på helgesamling.  Mange som var med i 2007 er ferdige med den 
videregående skolen og har flyttet vekk fra fylket. En del av disse har ikke fått til å fortsette i prosjektet etter at de 
flyttet. I tillegg er det en del som dukker opp i ny og ne, men som enn ikke er helt «bitt av basillen» ennå. Totalt er 
det vel slik ca 70 stykker som på en eller annen måte deltar i prosjektet. 

Prosjektlederne i Lea de, Stian Roland og Sigurd Johan Heide på 
Bygda Dansar-samling i Oppland. Foto: Rff-sentret.
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Ungdommene i Lea de fordeler seg slik i fylket:
Jevnaker: 2 stk, 
Hønefoss: 3 stk
Hov i Land: 2 – 3 stk
Valdres: 15 – 17 stk 
Lillehammer/Gjøvik: 5 stk
Gausdal: 3 stk
Deltakere utenfor fylket som går på Vinstra vgs: 4
Ottadalen: 12 – 13 stk (En del av disse er for unge for helgesamlingene)
De som er med i «kjernen» av prosjektet er svært ivrige. Vi merker stadig at de blir mer ivrige og tar ansvar. Om 
lag 10 stk er svært interessert i lausdans, mens de andre er mer interessert i runddans og bygdedans. Vi har nok 
fått med ganske mange «spreke» ungdommer, noe som kanskje har sammenheng med rekrutteringsprofilen 
som vart brukt.  Mange av ungdommene spiller instrument i tillegg til å danse. 

Som en arbeidsmåte i prosjektet forsøker vi på alle helgesamlinger å ha med noen «unge forbilder» som er noe 
eldre enn de andre ungdommene. Disse har i tillegg til å danse fått oppgaver som nattevakter, handling, kjøring, 
i tillegg til å danse med ungdommene. I 2008 har disse vært med som unge forbilder i Lea de: Margrete Morken, 
Gudrun Folkedal, Solveig Hårdnes, Bendik Brenna, Ole Aa. Bråten, Per Robert Fredriksen, Elin Eidsand, Anne 
Eidsand, Tone Voldhaug, Kent Are Engjom mfl. 

Lokale øvinger og instruktører
Lea de har hatt lokale øvinger i Valdres, Gjøvik, Jevnaker, Lillehammer, Vinstra og Vågå/Skjåk i 2008. Noen steder 
som i Valdres er øvingene fast etablert i samarbeid med Ung i Valdres og går hver uke. Andre steder har det vært 
øvinger om lag annenhver uke i lengre eller kortere økter.  Oppmøte har variert noe og det har vært mellom
4 – 15 stk på hver øving. Noen steder har det vært rimelig faste instruktører fra gang til gang, mens det andre 
steder har vært innom mange forskjellige. De som har instruert på lokale øvinger i 2008 er: Tor Stallvik, Randi 
Rust, Øyvind Sandum, Nina Rudi Ovrum, Magne Langseth, Vegar Vårdal, Håkon Sandum og Eva Rusten,

Fra Lea de-samling i Valdres i mai. Foto: Rff-sentret.
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Sigurd Johan Heide og deltakere på samling i på Bygda Dansar-samling i Oppland. Foto: Rff-sentret.
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Per Robert Fredriksen, Martina Anderson og Oddbjørn L. Vold, Hallgrim Rogn, Pål Anders Sveen, Elin Eidsand, 
Anita Oslund, Ingar Ranheim, Solveig Hårdnes, Tone Voldhaug, Sigurd Heide og Stian Roland. Spelmenn har vært: 
Kjellbjørn Karsrud, Nina Owren Furuli,  Øyvind Sandum, Jan Beitohaugen Granli, Laura Ellestad og ungdommene 
selv. 

Helgesamlinger
Vi har hatt fire helgesamlinger i Lea de i løpet av 2008.  Den første var på Jevnaker skole 1. – 3. Februar hvor vi 
ble svært godt mottatt av lokale ressurspersoner.  Den neste var lagt til Valdreskappleiken i Øystre Slidre 9. – 11- 
mai. Her deltok Lea de med dans i åpen klasse og vann! Lea de deltok også med par i både junior og senior samt 
et juniorlag med Valdrespringar i lagdans. Denne helgen hadde vi også besøk av Ivar Hemsing og Anne Marit Røn 
som instruerte i ulike stegvariasjoner i runddans. På høsten startet vi opp med en helgesamling i samarbeid med 
Klones - seminaret i Vågå 20. – 21. september.  Den fjerde og siste helgesamlinga ble holdt på Gjøvik. Her hadde vi 
besøk av deltakere fra prosjektet «Pedagogikk på dansegulvet» med Vegar Vårdal, Endre Kleiveland, Siri
Mæland, Mette Vårdal, Bente Hjellum og Synnøve Jørgensen.

Musikere
På helgesamlinger i 2008 har disse vært brukt som spillemenn: Nina Fjeldet, Nina Owren Furuli, Kjellbjørn 
Karsrud, Jan Beitohaugen Granli, Stein Villa. I tillegg har disse ungdommene også spilt noe i tillegg til at de har 
deltatt som dansere: Sivert A. Holmen, Guro K. Nesheim, Bjørn Kåre Odde. 

På hver helgesamling har det vært mellom 20 og 40 ungdommer dersom vi regner inn de unge forbildene. Totalt 
55 ungdommer har til nå vært innom helgesamlingene.  Vi har hatt god hjelp av det frivillige miljøet på helge-
samlingene. Disse har hjulpet til: Per Robert Fredriksen, Ivar Hemsing, Anita Oslund, Marit Steinsrud, Stein Villa, 
Randi Før, Kent Are Engjom, Anne Eidsand og Elin Eidsand. (Pluss et supert lokalt vertskap med mange involverte 
på Jevnaker og Klones)

«Dans og utrykk»
Vi hadde i 2008 som i 2007 et flott samarbeid med Strunkeveko om kurstilbudet «Dans og uttrykk». Det er 
Strunkeveko som legger til rette alle de praktiske sidene ved kurset, samt sørger for finansiering. Bygda danser 
står for det faglige innholdet i kurset, samt stiller med noen av instruktørene. Ungdommer som er eller har vært 
med i prosjektet Bygda danser får en rabatt på tusen kroner i deltageravgiften. Sigurd Heide var kursansvarlig 
gjennom kurset, mens disse var gjesteinstruktører: Hæge Manheim, Silje O. Hålien, Ingar Ranheim, Martin Myhr, 
Ruth W. Meyer og Hallgrim Hansegård. 

Samarbeid på Frikar- Akademiet
Lea de har rekruttert 3 ungdommer (2 jenter og 1 gutt) til Hallgrim Hansegård sitt «Frikar- Akademi».  Lea de 
samarbeider med Hallgrim Hansegård om opplæringa av disse tre ungdommene. 

Lea de på Karl Johan og på Edderkoppen i Oslo 19. april 
I samarbeid med Ung i Valdres sin storsatsing «Bør Børson på valdresvis» som vart vist i på Edderkoppen teater i 
Oslo 19. april, deltok valdresdeltakere fra Lea de med dans og spektakulære gamle karstykker på Karl Johan og i 
foajeen på Edderkoppen teater. 

Lea de på Landsfestivalen i Skjåk 17. - 20. - juli 2008
Lea de - ungdommer fra Gudbrandsdalen åpnet premieutdelinga hver dag under Landsfestivalen i Skjåk med en 
liten dansekoreografi.

Bygda dansar på Folkelarm 26. – 28. Oktober og på Festkonserten for Egil Bakka 18. november
 Under Folkelarm i Oslo deltok Bygda dansar med en liten koreografi på lørdag kveld. De som var med på denne 
koreografien representerte ulike delprosjekter i Bygda dansar. En litt omarbeidet versjon av den samme koreo-
grafien ble også vist under festkonserten på Ringve da Egil vart utnevnt til «Kommandør av St. Olavsorden»
Dansere: Sigurd Johan Heide, Silje Onstad Hålien, Stian Roland, Gudrun Folkedal, Anna Gjendem og Bendik
Melbye Brenna. 

Dokumentasjon og pressedekning
Arbeidet i prosjektet «Lea de» har blitt dokumentert av Stian Roland og Sigurd Johan Heide gjennom avisutklipp, 
bilder og filmopptak på helgesamlinger. Videre har Lea de hatt god pressedekning i lokale aviser og på aktuelle 
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Tnettsider i forkant og etterkant av skoleturneer og helgesamlinger. 

Dansekvelder med gamle filmopptak i Valdres.
I samarbeid med miljøet i Valdres har det blitt arrangert to filmkvelder der danseinteresserte frå miljøet sammen 
med ungdommene har sett på og danset etter gamle filmer av valdresspringar.

Tiltak i mangfoldsåret
Dagsseminar om mangfold i tilknytting til Representantskapsmøtet
Rådet arrangerte et dagsseminar om mangfold i tilknytting til Representantskapsmøtet 2008. Se detaljer under 
Representantskapsmøtet.

DVD om innvandret kultur i Trondheim
Mangfoldskveld på Dragvoll
Rff-senteret engasjerte to medarbeidere fra innvandrermiljøet i Trondheim til å redigere en DVD av et stort 
mate¬riale med musikk og dans blant innvandrere i Trondheim som ble samlet inn i 1993.  DVDen ble presentert 
på en Mangfoldskveld på Dragvoll der det møtte ca 40 personer Deltakerne var bl.a. fra Afganistan, Chile, Iran, 
Irak, Yemen, Nigeria og Nepal, og der Rff inviterte til samarbeid om videre arbeid på dette feltet og ønsker å få 
ressurser til å gjøre mer.  Det har også vært arbeidet for å rekruttere innvandrere inn i utdanningstilbudene, noe 
som delvis har lykkes, og flere innvandrere har vært brukt til forefallende timelønnsarbeid ved Sentret.

Egil Bakka sammen med deltakere på mangfoldskvelden i full utfoldelse på dansegulvet. Foto: Rff-sentret.
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Regnskap for 2008
Stiftelsen Rådet for Folkemusikk og folkedans fikk et tilskudd fra Kultur- og Kirkedepartementet på kr. 7 146 000 
(2006: 6 228 000). Av dette ble 3 948 000 disponert til drift av og Norsk senter for folkemusikk og folkedans
(Rff-sentret). Resterende tilskudd på 3 198 000 ble disponert av Rådet som aktivitetsmidler til tiltaksmidler,
formidlingsstøtte, Bygda dansar, Den norske folkemusikkscena, sekretariat for Norsk Folkemusikklag og
aktivitetsmidler til Representantskapsmøtet. 
Utdanningsdirektoratet ga et tilskudd på kr. 223 455.- (2007: 214 243). 
Institusjonen hadde andre inntekter på til sammen kr.1 572 388.- Inntektene kom fra salg av tjenester til NTNU og 
salg av publisert materiale (2007: 1 292 781). Lønnsutgifter ved Rff-sentret var kr. 4 451 493.- (2007: 3 776 157.-).
Samla utgifter til styre/råd/representantskapsmøte i 2007 var kr. 395 849.-(2007: 399 768.-). Driftsutgiftene ved 
Rff-sentret fordeler seg slik: Innsamlingsutlegg på kr. 23 025.-(2007: 16 905 ), reiser kr. 263 617.-(2007: 182 614), 
inventar og utstyr for kr. 343 179.- (2007: 124 307.-) og kontortjenester kr. 402 705.-(2007: 333 552.-). 
Årsresultatet for Rff-senteret var negativt; -92 653.- Årsresultatet for Bygda dansar (Oppland) var imidlertid på 
269 740.-
Det positive årsresultatet for Bygda dansar skyldes i stor grad den naturlige gangen i prosjektet; pga. blant annet 
arrangering av forestillinger andre og tredje året, forventes høyere kostnader i 2009 og 2010.
Rff-senteret har vært igjennom en flytteprosess i 2008 som bl.a. medførte noe behov for innleie av arbeidskraft.
Rff-senteret påbegynte utskifting av pc`er, noe som ble akutt nødvendig etter at NTNU oppgraderte virus-
programmene. Det ble også foretatt mindre innkjøp av kontormøbler.
Det ble også påbegynt en prosess med målsetting om å implementere en ny økonomimodell og å gå til anskaf-
felse av nytt regnskapsprogram tilpasset dette behovet, og det er kjøpt tjenester i forbindelse med dette.

Regnskap
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Driftsregnskap Stiftelsen/Rff-sentret

Resultatregnskap

Inntekter 2008 2007

Kulturdepartementet 3 948 000 3 333 000

Utdannings- og forskningsdep. 223 455 214 243

Diverse inntekter 1 572 388 1 267 587

Sum driftsinntekter 5 743 843 4 814 830

  

  

Utgifter  

Innsamling 23 025 16 905

Lønn 4 451 493 3 776 157

Reiser 263 617 182 614

Råd/styre/representantskapsm./folkekunst 395 849 399 768

Inventar/utstyr 343 179 124 307

Kontortjenester 402 705 333 552

Sum driftsutgifter 5 879 868 4 833 303

  

Driftsresultat -136 025 -18 473

  

  

Finansielle poster  

Renteinntekter 43 372 25 194

  

Finansresultat 43 372 25 194

  

Ordinært resultat før skattekostnad -92 653 6 721

  

Årsresultat -92 653 6 721



33

Balanse
   
Eiendeler Noter 2008 2007
 
Anleggsmidler   
Samling Super-8 film 2 507 353 507 353
Sum anleggsmidler  507 353 507 353

Omløpsmidler   
Forskudd lønn  2 435 8 922
Reiseforskudd 1 7 000 0
Kundefordringer 1 310 502 237 031
Kasse/bank  626 007 482 332
Sum omløpsmidler  945 944 728 285
 
Sum eiendeler  1 453 297 1 235 638

  
Gjeld og egenkapital   
   
Egenkapital   
Stiftelseskapital  507 353 507 353
Annen egenkapital 3 -88 502 4 151
Sum egenkapital  418 851 511 504

Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld  252 345 65 842
Skyldig offentlige avgifter  390 506 319 739
Annen kortsiktig gjeld  391 594 338 554
Sum kortsiktig gjeld  1 034 445 724 135
 
Sum gjeld og eigenkapital  1 453 296 1 235 639
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Noter til årsregnskapet
    
Note 0 - Regnskapsprinsipper    
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Varige driftsmidler vurderes til historisk kostpris.   
    
Fordringer    
Kundefordringer oppføres til pålydende beløp.
       
Note 1    
Omløpsmidler er vurdert til pålydende.    
    
Kundefordringer hos Bygda dansar, Prosjektkontoen, Formidlingsstøtteordninga og Norsk Folke-
musikklag utgjør kr 228 086. Denne delen av kundefordringene skyldes internfakturering mellom 
Rff-sentret og avdelings- og prosjektregnskap.
       
Note 2    
Samling Super-8 film er taksert til det beløpet som er oppført i regnskapet og godkjent av Fylkes-
mannen.
       
Note 3 2008 2007
Fri kapital pr. 1/1 4 151 -2 570
Årets resultat -92 653 6 721
Fri kapital pr. 31/12 -88 502 4 151
    
    
Note 4  Tillitsvalgte, godtgjørelser    
Rådsmedlemmer og styremedlemmer    
Det er utbetalt kr. 159 550 i honorar og møtegodtgjørelser.
    
Revisor    
Godtgjørelse til revisor for 2007 utgjør kr. 22 938. Godtgjørelsen er i sin helhet revisjonshonorar. 
     
Note 5    
Stiftelsen har ydelsespensjon for sine ansatte. Dette har stiftelsen hatt i flere år.

Denne årsmeldingen er utformet ved Rff-sentret og er godkjent av Styret og Rådet for folke-
musikk og folkedans.

Stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans
Trondheim, juni 2009

For Styret     
Vegard Opheim
Styreleder

For Rådet 
Magnar Sundt p.v.a Lene Furuli
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