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Styret

Melding fra styret
Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) er ein sjølvstendig institusjon organisert som ei stifting. Verksemda blir 
drive i Trondheim, i tillegg har stiftinga tilsette som har arbeidsplassen sin knytt til prosjektet Bygda dansar i 3 
ulike fylke.

Stiftinga blir leia av eit eige styre. Ho omfattar eit utoverretta, samordnande organ, Rådet, og eit utøvande organ, 
Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret).

Hovudmålet til stiftinga er å fremje, verne og føre vidare norske folkemusikk- og folkedanstradisjonar som eit 
uttrykk for kulturell identitet og som berar av særeigne kvalitetar.

I meldingsåret har det vore aktivitet på alle områda til stiftinga: Samhandling på sektoren; sakkunnskap for det 
offentlege; og utdanning og formidling og publisering. Stiftinga (ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans) 
driv utstrakt undervisings- og forskingssamarbeid med NTNU. Sentret står òg for drifta av prosjektet Bygda 
dansar.  

I meldingsåret har det i tillegg vore gjort ekstraordinært arbeid med infrastruktur ved Sentret. Rff-sentret fekk 
også i 2012 ei løyving frå Furestiftinga til digitalisering av folkemusikksamlingane, og Dansevitskap har tidligare 
kunna setja i drift store serverar for lagring av digitalmateriale takka vere tidlegare løyving frå NTNU.
Aktiviteten i stiftinga blir hovudsakleg finansiert av fast ordinært driftstilskot frå Kulturdepartementet. Om lag 15 
% av dei totale inntektene på omlag 13 millionar kr var andre tilskot og eigeninntekter. 

Årsresultatet for 2012 vart eit underskot på kr 34 837. Underskotet blir dekt av stiftingskapital / innskote annan 
eigenkapital.

Styret vurderer likvidsituasjonen som tilfredsstillande og slår fast at grunnlaget for fortsatt drift er til stades. 
Ved Sentret har det i 2012 vore 1 foreldrepermisjon som tilsvarer ca. 0,5 årsverk, og det har vore to 
langtids¬sjukefråvær som tilsvarer ca. 0,35 årsverk. I tillegg har det vore noko mindre korttids¬sjukefråvær. 
Det er ikkje meldt om skader og ulykker ved verksemda i meldingsåret. Verksemda står heller ikkje for særskilt 
påverknad av det ytre miljøet. Styret meiner verksemda blir drive utan forskjells¬behandling, i samsvar med lov 
om likestilling mellom kjønna.

Styret retter også i år ein stor takk til dei tilsette ved sentret og samarbeidspartar for innsatsen for stiftinga og for 
ideen som stiftinga er bygd på.

Vegard Opheim
Styreleiar
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Om Stiftelsen
For å gi et overblikk over de ulike organene og prosjektene knyttet til Stiftelsen Rådet for folkemusikk 
og folkedans, 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 
Representantskapsmøtet med de delmålene som Rådet har hovedansvaret for, og så til sist rapporten fra Norsk 
senter for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret) 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 sakkunnig 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 utøverretta, 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 og midlar avsette for drift av Rådet til Rådet og Representantskapsmøtet.
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 prinsipielle og faglege spørsmål. 
Det godkjenner årsmelding, langtidsplan med budsjett og rekneskap for midlane Rådet har råderetten over. Det 
skal og 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 det sittende 
styret ble konstituert ved det andre møtet i 2012. 

Tre medlemmer velges av Rådet, ett medlem er valgt av de ansatte, og ett medlem er oppnevnt av NTNU. 

Styret hadde 6 møter i 2012. Styret behandlet totalt 46 saker.

Det vil velges et nytt styre i slutten av 2015.

Det sittende styret i 2012, som var valgt for perioden 2012 – 2015, var:

Vegard Hernes Opheim, styreleder

Jo Asgeir Lie, nestleder

Marit Jacobsen, styremedlem

Ingrid Aukrust, styremedlem, representant oppnevnt av NTNU

Siri Mæland, ansatterepresentant. Ansattes varamedlem: Ivar Mogstad

Det avgåtte styret bestod av:

Vegard Hernes Opheim, styreleder

Marit Jacobsen, nestleder

Mari Skeie Ljones, styremedlem (f.o.m. 13. desember 2010)

Magnar Breivik, styremedlem, representant oppnevnt av NTNU

Siri Mæland, ansatterepresentant. Ansattes varamedlem: Ivar Mogstad
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Rådet for folkemusikk og folkedans i 2012
Rådet har syv medlemmer med personlige varamedlemmer og sitter for fire år om gangen. Seks av medlemmene 
representerer ulike sektorer i arbeidet med folkemusikk og folkedans. Rådet er valgt for perioden 1. januar 2012 
til 31. desember 2015.

Rådet for folkemusikk og folkedans pr. høsten 2012: Fra venstre: Johan Einar Bjerkem, Endre Kleiveland, Astrid 
Nora Ressem, Ragnhild Knudsen, Anne Tone Hageland, Jo Asgeir Lie og Ole Aastad Bråten. Foto: Rff-sentret.

Sektorer Medlemmer/varamedlemmer
PRESENTASJON OG FORMIDLING ......................................................................................Anne Tone Hageland, leder

Tom Willy Rustad, vara
Ole Aastad Bråten, medlem

Dagfinn Krogsrud, vara
HØYERE UTDANNING, FORSKNING, ARKIVDRIFT ........................................................ Astrid Nora Ressem, medlem

Ola Graff, vara
Ragnhild Knudsen, medlem

Sigrid Randers-Pehrson, vara
UTØVING OG GRUNNOPPLÆRING ................................................................................Johan Einar Bjerkem, medlem

Anne Berit Heide, vara
Endre Kleiveland, medlem

Elin Grytting, vara
ÅPEN PLASS .............................................................................................................................Jo Asgeir Lie, nestleder

Mari Andrea Ness, vara

Rådets arbeidsutvalg har i 2012 bestått av: Anne Tone Hageland, Jo Asgeir Lie, Bjørn Aksdal og Egil Bakka.  
Arbeidsutvalget har hatt 1 ordinært møte og 1 telefonmøte.Arbeidsutvalget har ikke hatt ordinære møter.

Sekretærer/saksbehandlere har vært: Bjørn Aksdal, Egil Bakka, Truls Sørensen, Lill Hege Pedersen og Lisbet 
Eikrem Vinje. 

Rådet for folkemusikk 
og folkedans
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Rådet har hatt følgende underutvalg:
Innstillingskomité for tiltaksmidler og arbeidsstipend: Ragnhild Knudsen (leder), Ole Aastad Bråten og Endre 
Kleiveland.

Rådet har hatt 4 ordinære møter, 1 telefonmøte og 1 e-postmøte. De har behandlet 60 saker i 2012 (2011:56). I 
tillegg var Bjørn Aksdal ansvarlig for et innføringsseminar til medlemmene og varamedlemmene i det nye Rådet 
på Dragvoll 11. januar. 

Rådet har en egen klagenemnd som er valgt for perioden 2012-2015. Den sittende klagenemnda består av Hans-
Hinrich Thedens, Elisabeth Kværne og Jarnfrid Kjøk.  Nemnda har ikke mottatt klager til behandling i 2012. 
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Forord frå Rådslederen

2012 var dette Rådets første år i valgperioden. Møtene har vært prega av entusiasme og vilje til framdrift, og til å 
gjøre en forskjell. Samarbeidet oss imellom og mellom rådet og sekretariatet har vært konstruktivt. Fra tidligere 
periode lå det noen føringer i forhold til arbeidsoppdrag for oss. Disse har vi tatt fatt i etter tur, i tillegg til at vi 
også har vært opptatt av å følge opp andre aktuelle saker og selvfølgelig arbeide for Rådets målsettinger.     

Rådet for folkemusikk og folkedans blei stifta i 1972 og fylte 40 år høsten 2012. Jubileet blei markert med et lite 
jubileumsseminar i tilknytning til representantskap og fagdager. Tre av Rådets tidligere ledere ga oss interessante 
betraktninger om temaet "Veien videre – Rådets framtidige rolle" der de satte arbeidet inn i både ei historisk og ei 
framtidsretta ramme. 

De tre fagseminarene under fagdagene 2012, sier noe om arbeid og prioriteringer det året; Den immateriell 
kulturarven – listeføring og oppfølging, Perspektiver på videreføring av instrumentbyggetradisjoner og annen 
handlingsbåren kunnskap som nasjonalt ansvar og Skråblikk på folkedansutredninga Dansearven – elleve år etter 
Arnestadutredninga.   

Miljøet har gjennom året registrert musikk- og dansearv på nettsida Kulturarvporten. Tidlig vår 2012 hadde vi 
møte i Norsk Kulturråd om arbeidet med den immaterielle kulturarven. Fortsatt er Kulturrådets oppfølging av 
listeføring åpen, men Rådet ser det som strategisk å få opp ei grunndatabase for vårt fagområde og bidrar derfor 
med å spre informasjon om dette. 

Rådet har også arbeida med måter å videreføre og styrke de særnorske instrumentbyggertradisjonene, bl.a. 
gjennom å peke på behovet for formalisert utdanning for felemakere. Dette er fulgt opp gjennom ulike møter, 
seminar og ved at satsingsområdet for større prosjektmidler 2012, blei knytta opp mot dette området.  

Dansearven – utgreiing om folkedans i Noreg på 2000-talet, utarbeida av Johan Einar Bjerkem på oppdrag fra 
Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff), Noregs ungdomslag (NU) og FolkOrg, blei ferdigstilt høsten 2012. Den er 
under oppfølging også i 2013. 

Av spesielle saker som lå klar for oppfølging var spørsmålet om mulig endring av deler av vedtektene. Etter 
samtaler og vurderinger, blei det kontakta juridisk bistand. Sekretariatet har sammen med advokat arbeida med 
revisjon av vedtektene gjennom heile året. Målet har bl.a. vært å gjøre vedtektene mer tidløse og overordna, i 
tillegg til å justere dem i samsvar med stiftelsesloven.    

Ei av hovedoppgavene til Rådet er å fordele tilskudd til ulike gode prosjekt og tiltak i sektoren. Det har vært 
arbeida kontinuerlig med kriterier og retningslinjer, og det blei satt av en større sum til videreutvikling av det 
nettbaserte søknadssystemet for støtteordningene.      

Rådet hadde fra 2009 gitt tilskudd gjennom sine tiltaksmidler til nytt bachelorstudium i utøvende tradisjonsdans 
ved NTNU. Dessverre blei det ikke i denne perioden funnet tilstrekkelig permanent ekstern finansiering til studiet, 
og Rådet så seg ikke i stand til å binde et så stort tilskudd for en ny treårsperiode. Det er sterkt beklagelig at 
studiet dermed blei lagt ned.       

Mye har stått på agendaen og flere innspill er sendt i aktuelle høringer og saker. Som. Kulturrådets evaluering 
av det 3årige prosjektet med regionale kompetansenettverk for rytmisk musikk, inkludert folkemusikksentre og 
initieringa av utredning om folkemusikkarkivene i Norge. Rådet fortsetter arbeidet optimistisk videre i 2013 med 
gamle og nye saker.

Anne Tone Hageland
Rådsleder
Rådet for folkemusikk og folkedans
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«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 ligger 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 2012 engasjert seg sterkt når det gjelder arbeidet med den immaterielle kulturarven. Anne Tone 
Hageland og Egil Bakka hadde sammen med Kirsten Bråten Berg et møte om saken med Vibeke Mohr og Beate 
Strøm i Norsk kulturråd. Endre Kleiveland deltok sammen med flere av de ansatte ved Rff-sentret på seminaret 
«Immateriell kultur» i Trondheim arrangert av Norsk kulturråd, og på seminaret «Fagmetodikk i praksisfeltet» 
samme sted arrangert av SIKA/NHU. I tillegg har Rådet fått inn en rekke forslag til listene via Kulturarvporten, og 
man har gitt sin støtte til tre konkrete listeforslag som er planlagt fremmet overfor Norsk kulturråd. Det dreier 
seg om den norske hardingfelebyggertradisjonen (rødlisten med hastetiltak), den norske kappleiken (listen for 
beste praksis) og folkemusikk- og folkedanstradisjonen i Setesdal (den representative listen).

Rådet har kommet med flere innspill til innholdet i folkedansutredningen og deltatt i et møte med Noregs 
Ungdomslag og FolkOrg om den videre strategien etter at utredningen ble levert.

Rådet har satt ned et utvalg som skal utrede situasjonen ved de norske folkemusikkarkivene. Utredningen er 
forventet ferdig og overlevert til Rådet i løpet av våren 2013.

Rådet leverte høringssvar til rapporten «En kunnskapsbasert kulturpolitikk» fra Kulturdepartementets eksterne 
FoU-utvalg.

Bjørn Aksdal har på vegne av Rådet engasjert seg i arbeidet med å få på plass en hardingfelemakerutdanning 
lagt til Ole Bull Akademiet på Voss og var sammen med rektor Jo Asgeir Lie ved Ole Bull Akademiet vert for en 
idédugnad om saken arrangert på Voss 5. september 2012. Ole Aastad Bråten var ordstyrer. Bjørn Aksdal og Jo 
Asgeir Lie hadde også et møte om saken i Bergen 9. mai.

Bjørn Aksdal har gjort en betydelig innsats i forarbeid til Nordisk instrumentseminar som skal arrangeres i 2013.
Jo Asgeir Lie deltok på vegne av Rådet på et møte om de regionale kompetansesentra.

Rådet sendte et brev til Universitetet i Oslo hvor man tok opp den uavklarte situasjonen når det gjelder framtiden 
til Norsk folkemusikksamling.

Som en oppfølging av vedtak under Representantskapsmøtet i 2011, startet Rådet i 2012 arbeidet med å revidere 
vedtektene, og man hadde blant annet et møte om saken i Oslo 5. juni 2012 med FolkOrg og Noregs Ungdomslag. 
Ved utgangen av året ligger utkast til reviderte vedtekter til juridisk betenkning hos et advokatfirma.
Rådet bevilget i 2012 kr. 50 000 til et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans, 
Førde internasjonale folkemusikkfestival og Riksscenen om produksjon av en forestilling til markeringen av 
200-årsjubileet for 1814. Gro Marie Svidal er prosjektleder, mens Egil Bakka representerer Rff i styringsgruppen 
for 1814-prosjektet. 

Representantskapsmøte med fagdager
Rådet avholdt Representantskapsmøte i Trondheim 1. november. For tredje gang ble det arrangert Fagdager for 
folkemusikk i tilknytning til Representantskapsmøtet.
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Fagdagenes seminarer
Det ble arrangert tre ulike seminarer i løpet av dagene 1. og 2. november 2012. I tillegg hadde Rådet invitert til et 
jubileumsseminar 31. oktober som en markering av at det høsten 2012 var 40 år siden Rådet for folkemusikk og 
folkedans ble opprettet.

Jubileumsseminar: Veien videre – Rådets framtidige rolle
Seks av de tidligere lederne i Rådet var på bakgrunn av sine erfaringer i og med Rådet, invitert til å komme med 
sine synspunkter på Rådets framtidige rolle innenfor folkemusikk- og folkedansfeltet. Tre av rådslederne, Hilde 
Bjørkum, Tor Stallvik og Lene Furuli, hadde anledning til å komme og bidro gjennom sine betraktinger til en 
interessant og perspektivrik debatt sammen med de andre deltakerne på seminaret. Synliggjøring av hele feltet 
og bedret informasjonsstrategi var viktig for flere av de tidligere Rådslederne. Det ble også fremmet ønske om å 
videreutvikle Fagdagene til Rådet til en større årskonferanse. 

Den nåværende rådslederen, Anne Tone Hageland, var ordstyrer.

Tre av de tidligere rådslederne deltok på jubileumsseminaret. Fra venstre: Tor Stallvik, Hilde Bjørkum og Lene 
Furuli. Foto: Rff-sentret.

Seminar 1: Den immaterielle kulturarven – listeføring og oppfølging
Hovedintensjonen med dette seminaret var å sette fokus på den konkrete oppfølgingen av den immaterielle 
kulturarven og spesielt arbeidet med listeføringen. Det er særlig Senter for immateriell kulturarv på Maihaugen, 
Lillehammer og Stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans som har arbeidet konkret med disse spørsmålene, 
og Eivind Falk (SIKA) og Egil Bakka (Rff) var derfor bedt om å være hovedinnledere. Dessverre måtte den tredje 
hovedinnlederen, Anne Kristin Moe ved Norsk folkemuseum, melde forfall. 

Mange har tidligere sagt at de føler dette området som lite oversiktlig og til dels vanskelig å få tak på. De to 
innleggene bidro til en nødvendig klargjøring som mange av seminardeltakerne uttrykte stor tilfredshet med. 
Samtidig ble det blant annet klargjort hvilken rolle Rådet for folkemusikk og folkedans kan spille i dette arbeidet. 
Johan Einar Bjerkem fra Rådet var ordstyrer.

Seminar 2: Spiller det egentlig noen rolle hvor det blir laget? Perspektiver på 
videreføring av instrumentbyggetradisjoner og annen handlingsbåren kunnskap 
som nasjonalt ansvar
Hensikten med dette seminaret var å rette fokus på videreføringen av de norske instrumentbyggertradisjonene 
spesielt, men også annen handlingsbåren kunnskap. I hvilken grad kan dette sies å være et nasjonalt ansvar som 
de store kulturintensjonene og den offentlige kulturpolitikken skal ta hensyn til? Innledere var kulturpolitikerne 
Olemic Thommessen (H) og Trine Skei Grande (V), felemaker Ottar Kåsa og Cecilie Eskild fra Heimen husflid. 
Dessverre var det ingen representant fra regjeringspartiene som kunne stille opp.

Det ble et interessant seminar med gode bidrag fra alle innlederne. Thommessen og Skei Grande viste langt 
på vei sammenfallende synspunkter på flere av de temaene som ble tatt opp av ordstyrer Ole Aastad Bråten fra 
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denne formen for handlingsbåren kunnskap.

Seminar 3: Skråblikk på folkedansutredningen Dansearven
I 2012 ble folkedansutredningen Dansearven lagt fram, ført i pennen av Johan Einar Bjerkem. Samtidig er det 
11 år siden kulturforskeren Georg Arnestad i 2001 la fram sin utredning om situasjonen for folkemusikken og 
folkedansen i Norge, den såkalte Arnestadutredningen. På den bakgrunn ble Arnestad invitert til å lese gjennom 
den nye folkedansutredningen og komme med sine synspunkter under fagseminaret i form av et skråblikk på 
utredningen. Det ble et friskt innlegg, ikke minst på grunn av Arnestads noe kritiske holdning til innholdet i 
Dansearven. Johan Einar Bjerkem fikk anledning til å kommentere Arnestads synspunkter. I tillegg var den en 
åpen debatt som engasjerte mange. Ordstyrer var Endre Kleiveland fra Rådet.

Johan Einar Bjerkem fra Rådet takker Eivind Falk (SIKA) og Egil Bakka (Rff) etter seminaret om den immaterielle 
kulturarven. Foto: Rff-sentret.

Representantskapsmøtet 2012
Rådet avholdt det årlige Representantskapsmøtet 1. november i Trondheim ved Norsk senter for folkemusikk og 
folkedans på Dragvoll. Det var i år 28 stemmeberettigete som deltok på møtet, en liten nedgang fra 2011.

Den saken som fikk mest oppmerksomhet, var Rådets langtidsplan (sak 7). Planen ble vedtatt med enkelte 
kommentarer og tilføyelser. Representantskapsmøtet ønsket blant annet tidsperspektiv inn i planen, det vil si 
et skille mellom hva som skal gå over kortere og lengre perioder. I tillegg til Rådets forslag ønsket møtet å ta 
inn Rådets fagdager og kulturskolene som nye tiltak, samtidig som man ba om at det ble gjort enkelte mindre 
endringer i punktene som gjelder den immaterielle kulturarven, aktivitetsmidlene og folkedansen. 

Når det gjelder godkjenning av sakslista (sak 3), ble Rådet bedt om å komme med mer utfyllende 
saksdokumenter til neste Representantskapsmøte, herunder også forslag til vedtak i sakene, på forhånd.

Representantskapsmøtet vedtok under møtet følgende resolusjon vedrørende den immaterielle kulturarven:

«Norsk folkemusikk- og folkedans inn på Unesco sine lister!
Representantskapsmøtet for Rådet for folkemusikk og folkedans samlar alle dei store aktørane innanfor folkemusikk- 
og folkedansfeltet i Norge og hadde sitt årlege møte 1. november 2012. Norske folkemusikk- og -dansetradisjonar med 
alle sine lokale variantar representerer ein unik og verdfull del av verdas kulturelle mangfald. Representantskapen 
krev at staten ved Norsk Kulturråd fremjar norsk tradisjonsmusikk og -dans blant Norges forslag til Unesco sine 
lister over immateriell kulturarv.  Norge har eit sjølvsagt og særskilt ansvar for å ta vare på og synleggjere eigne 
kulturtradisjonar som har levd og utvikla seg over fleire hundreår i Norge.»
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Torsdag kveld ble Elisabeth Kværne tildelt Rff-prisen for 
2012 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V). Hun 
takket for prisen med et inspirerende og perspektivrikt 
kåseri ispedd bilder, musikk- og danseinnslag som alle de 
som var til stede, satte stor pris på. Etter prisutdelingen 
og presentasjonen, var det festmiddag, danseforestilling 
med choreomundus-studentene, og spill og dans til langt 
på natt.

Prisvinner Elisabeth Kværne. Foto: Rff-sentret.
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Delmål II: Sakkunnskap i offentlig 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 legger enkelte føringer når det gjelder Rådets aktivitetsmidler, men både Styret og Rådet 
har et visst handlingsrom med tanke på fordelingen på ulike tiltak. I 2012 fordelte Styret kr. 2.230.000 (2011: 
2.680.000, inkludert kr. 400.000 øremerket til Noregs Ungdomslag) av tilskuddet fra Kulturdepartementet til 
Rådets virksomhet. 

Den totale budsjettrammen til Rådet i 2012 var 2.558.000 fordi underforbruket frå 2011 på 328.000 ble lagt til 
budsjettrammen av styret.

Regnskapet viser følgende fordeling av midlene: 
Tilskuddsordningene (tiltaksmidler/arbeidsstipend, små og raske, større prosjektmidler): ....................kr. 1.166.949 
Andre aktivitetsmidler: ...................................................................................................................................kr. 497.814
(bl.a. Utøverutdanning i dans kr. 300.000, Norsk folkemusikklag inkl. utgivelse av skriftet kr. 100.000)
Drift av Rådet og Fagdager med Representantskapsmøtet/Rff-prisen: .......................................................kr. 541.199

Fordeling av tiltaksmidler/arbeidsstipend
Rådet deler hvert år ut midler til arbeidsstipend og mindre tiltak for folkemusikk og folkedans ut fra bevilgninger 
gitt av Kulturdepartementet og rammer vedtatt av Styret. I 2012 var det to tildelingsrunder.

Det ble tildelt 10 (2011:9) arbeidsstipend à kr. 25.000, totalt kr. 250.000 (2011: 225.000). Totalt mottok Rådet 19 
(2011:19) søknader om arbeidsstipend på til sammen kr. 493.760 (2011: 470.000). Fra tiltaksmidlene ble det 
bevilget samlet kr. 1.051.500 (2011: 877.000) fordelt på 47 (2011:35) søknader.  Det totale søknadsbeløpet var på 
kr.3.394.294 (2011:2.547.880) fordelt på 98 (2011:94) søknader.

Søknadssummer og tildelte summer er oppgitt i tusener. (Tallene i parentes er fra 2011.)

Støtteordning for større prosjekter
Rådet vedtok å sette av inntil kr. 100.000 til støtteordningen for større prosjekter i 2012 med en ramme på kr. 
50.000-100.000 pr. søknad. Rådet ville denne gang prioritere søknader som omfatter arbeidet med å fremme 
videreføringen av eldre norske instrumenttradisjoner, men også andre typer prosjekter ville kunne komme i 
betraktning ved tildelingen.

Det kom inn 2 søknader med en samlet søknadssum på kr. 106.000 (2011:860.000), og det ble delt ut kr. 50.000 til 
en søknad (2011:100.000). (Tallene i parentes er fra 2011.)

Små og raske midler
Rådet har delegert søknadsbehandlingen av de små og raske midlene til Rff-sentret. Rådet satte en 
maksimumsramme på totalt kr. 300.000 som kunne tildeles fra denne ordningen i 2012 (se referat 2012/1). I 
tillegg vedtok Rådet at frigitte midler fra urealiserte prosjekter innen denne ordningen kunne benyttes til nye 

Tildelinger
Antall 
søknader

Antall 
innvilget

Prosentandel Søknadssum Bevilget sum Prosentandel

Tildeling 1 63 33 52% 2631 600 23%

Tildeling 2 35 24 69% 847 451 53%

Sum 98 (113) 57 (44) 58% (39 %) 3478 (3018) 1051 (877) 30% (29%)

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

1515



tildelinger (se referat 2012/6). Dette utgjorde kr. 76.000, slik at man totalt hadde kr. 376.000 som man kunne dele 
ut til ordningen med små og raske midler i 2012. 

Det var 10 tildelingsrunder i 2012, noe som innebærer at man i gjennomsnitt hadde en søknadsbehandling nesten 
hver eneste måned.

Det ble bevilget kr. 349.500 (264.500) til 54 (41) søknader. Det kom totalt inn 83 (78) søknader med en samlet 
søknadssum på kr. 612.999 (588.350).

Nytt søknadssystem for Rådets støtteordninger
Rådet tok i bruk et nytt webbasert søknadssystem for behandling av søknader i 2010. Saksbehandlingssystemet 
har vært benyttet i 2011 og 2012.  Systemet har hatt noen feil som gjorde at Rådet vedtok og sette av midler til 
eventuelle behov for videreutvikling. Midlene ble ikke benyttet på 2012, og ble regnskapsmessig periodisert over 
til 2013.

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 foreslår medlemmer fra folkemusikk- og 
folkedanssektoren. 

Komiteen konstituerer seg selv og velger leder under sitt første ordinære møte. Lill Hege Pedersen var sekretær 
for komiteen i 2012, mens Bjørn Aksdal var ansvarlig for komiteen på vegne av Rådet. 

Komiteens medlemmer for perioden 2010-2012 var Solveig Torgersen Grinder (leder), Frithjof Rudstaden, Kari 
Margrete Okstad og Mats Johansson. 

I 2012 hadde komiteen innstillingskvote på tre arbeidsstipend, ett arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere 
og beløpskvote på kr. 204.000 for diverse stipend. Totalt antall søknader var 45. I tillegg innstilte komiteen tre 
kandidater til stipend for eldre fortjente kunstnere.

Den sittende komiteen hadde sitt siste funksjonsår i 2012, og Rådet oppnevnte derfor en ny komité for perioden 
2013-2015. Den nye komiteen har følgende sammensetning:
Medlem:  ........................................................................... Hanne Yndestad Aadland, Årland (Norsk folkedraktforum)
Vara:  ............................................................................................. Jakob Bjerkem, Steinkjer (Norsk folkedraktforum)
Medlem:  ........................................................................................................ Sverre Valdal, Oslo (Norges Husflidslag)
Vara:  .................................................................................................. Solveig Torgersen Grinder (Norges Husflidslag)
Medlem:  ................................................................................................................ Mats Johansson, Oslo (Rff-musikk)
Vara:  .................................................................................................................................... Berit Opheim (Rff-musikk)
Medlem:  .........................................................................................................................Margot Solli, Røros (Rff-dans)
Vara:  ...............................................................................................................................................Ola Stave (Rff-dans)

Tildelinger
Antall 
søknader

Antall 
innvilget

Prosentandel Søknadssum Bevilget sum Prosentandel

Tildeling 1-10 83 (78) 54 (41) 65% (53%)
612.999 

(588.350)
349.500 

(264.500)
57% (45%)
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Regnskap for Rådet
Rådet vedtar fordeling av midlene i begynnelsen av året, men mindre endringer foretas også fortløpende gjennom 
året. Inntekstfordelingen  tilskuddet fra Kulturdepartementet i delregnskapene baserer seg på vedtak i Rådets 
første eller andre møte. Styret fordelte 2 280 000.- av Kulturdepartementets tilskudd til Rådets aktiviteter i 2012.
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Rådet ( avd. 1)

RESULTAT Rådet for folkemusikk og folkedans

Avdeling 1 RÅD

Rådet (avdeling 1 råd)

2012 2011

Inntekter:
Kulturdepartementet 2 280 000 2 680 000

Diverse inntekter 133 018 15 582

Sum driftsinntekter 2 146 982 2 664 418

Kostnader:
Lønnskostnad 376 545 228 845

Annen driftskostnad 1 829 417 2 107 083

Sum driftskostnader 2 205 962 2 335 928

Driftsresultat 58 980 328 490

Finansielle poster:
Renteinntekter

Finansresultat 0 0

Resultat 58 980 328 490

Årsunderskudd 2012 kr. 58 979,87

Merknad

Annen driftskostnad omfatter bl.a. bevilgninger fra støtteordningene og andre aktivitetsmidler.
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Drift av Rådet og Representantskapsmøtet (delregnskap for Rådet)

Tiltaksmidler og arbeidsstipend (delregnskap for Rådet) 

RESULTAT Rådet for folkemusikk og folkedans

Underavdeling 11 DRIFT RÅDET M.M.

Drift Rådet og Representskapsmøtet (inkl. andre prosjekt Rådet)

Merknad 2012 2011

Inntekter
Kulturdepartementet 450 000 380 000

Diverse inntekter 1 200 000 1 400

Sum driftsinntekter 250 000 381 400

Kostnader
Lønnskostnad 312 221 142 320

Annen driftskostnad 228 978 118 202

Sum driftskostnader 541 199 260 522

Resultat 291 199 120 878

Årsunderskudd 2012 kr. 291 198,66

Merknad 1

Rådet satte av midler til utvikling av saksbehandlingssystem som ikke ble forbrukt, og disse midlene ble overført til 2013.

RESULTAT Rådet for folkemusikk og folkedans

Prosjekt 100 TILTAK

Tiltaksmidler og arbeidsstipend

2012 2011

Inntekter:
Kulturdepartementet 1 000 000 1 000 000

Sum driftsinntekter 1 000 000 1 000 000

Utgifter:
Lønnskostnad 64 324 73 525

Løyvinger 1 051 500 877 000

Annen driftskostnad 274 375 139 367

Sum driftskostnader 841 449 811 158

Resultat 158 551 188 842

Årsoverskudd år 2012 kr. 158 551,13
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Små og raske midler (delregnskap for Rådet) 

RESULTAT Rådet for folkemusikk og folkedans

Prosjekt 130 STØRRE PROSJEKTMIDLER

Større prosjektmidler

2012 2011

Inntekter:
Kulturdepartementet 100 000 100 000

Sum driftsinntekter 100 000 100 000

Utgifter:
Lønnskostnad 0 0

Løyvinger 50 000 100 000

Annen driftskostnad 0 0

Sum driftskostnader 50 000 100 000

Resultat 50 000 0

Årsoverskudd år 2012 kr. 50 000,00

RESULTAT Rådet for folkemusikk og folkedans

Prosjekt 120 SMÅ OG RASKE MIDLER

Små og raske midler

2012 2011

Inntekter:
Kulturdepartementet 300 000 300 000

Sum driftsinntekter 300 000 300 000

Utgifter:
Lønnskostnad 0 13 000

Løyvinger 349 500 264 500

Annen driftskostnad 74 000

Sum driftskostnader 275 500 277 500

Resultat 24 500 22 500

Årsoverskudd år 2012 kr. 24 500,00
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RESULTAT Rådet for folkemusikk og folkedans

Prosjekt 140 ANDRE AKTIVITETSMIDLER

Andre aktivitetsmidler

Merknad 2012 2011

Inntekter
Kulturdepartementet 430 000 900 000

Diverse tilskudd 50 000

Andre inntekter 2 66 982 66 982

Sum driftsinntekter 496 982 883 018

Utgifter
Lønnskostnad 0 0

Løyvinger 1 400 000 750 000

Annen driftskostnad 2 97 814 130 123

Sum driftskostnader 497 814 880 123

Resultat 832 2 895

Årsunderskudd år 2012 kr. 832,34

Merknad 1
Utøvarutdanning, NTNU 300 000 200 000

Norsk Folkemusikklag 100 000 100 000

Noregs Ungdomslag 400 000

Trykking av Feleverket 50 000

Sum 400 000 750 000

Merknad 2
Andre inntekter er overføring av midler fra 2011 til prosjektet Folkedansutgreiinga. Andre driftskostnader er forbruk på

prosjektene Folkedansutgreiinga og Utredning om folkemusikkarkivene.

Andre aktivitetsmidler (delregnskap for Rådet)



Om Norsk senter for folkemusikk og folkedans, 
Rff-sentret
Rff-sentret hadde ved utgangen av 2012 9 faste stillinger; av disse er det 7 heltidsstillinger; 1 delstilling på 80 % 
og 1 delstilling på 30 %.

Videre arbeidet 13 andre ved sentret i ulike stillingsprosenter i kortere og lengre engasjement og vikariat. 
Det var også mye punktvis innleie av danseinstruktører, musikere og annen kompetanse i Bygda dansar-
prosjektene, og i prosjektet «mangfold i dans» som ikke er med i oversikten nedenfor.

Egil Bakka har vært direktør ved Rff-sentret. Han var også fagansvarlig for fagseksjonen. Han har også en 
delstilling som Professor ved NTNU ved Institutt for musikk, Program for Dansevitenskap.

Truls Sørensen har vært ansatt som kontorsjef, og vært stedfortreder i administrative spørsmål. Bjørn Aksdal 
har vært fagansvarlig for folkemusikksektoren, og har vært stedfortreder i faglige spørsmål. Gro Marie Svidal har 
siden høsten vært Prosjektkoordinator (delstilling) for Bygda dansar-prosjektene.

Egil Bakka, Bjørn Aksdal, Truls Sørensen, Lill Hege Pedersen og Lisbet Eikrem Vinje har utført administrativ 
støtte for Rådet.

Institutt for musikk ved NTNU har dekket 50 % stilling ved Rff-sentret til utføring av studiekonsulentarbeid.

De ansatte ved Rff-sentret i 2012
Egil Bakka ..........................................................................................................................................................Direktør
Truls Sørensen ............................................................................................................................................... Kontorsjef
Bjørn Aksdal ............................................................................................ Seniorforsker og fagansvarlig i folkemusikk
Marit Stranden .................................................................... (vikar) Undervisningsleder folkedans, Førsteamanuensis
Siri Mæland .......................................................................(Ph.d.-permisjon fra høsten 2012) Amanuensis i folkedans
Ivar Mogstad .......................................................................................................................  Amanuensis i folkemusikk
Gro Marie Svidal ..................................... Prosjektleder Bygda dansar  Buskerud/Prosjektkoordinator  Bygda dansar
Sjur Viken ............................................................................................................................Amanuensis i  Folkemusikk
Maj Vester Larsen ................................................................................................................... Amanuensis i Folkedans
Silje Sølvberg ...................................................................................................................................  Økonomikonsulent
Lill Hege Pedersen .............................................................................................................. Administrasjonskonsulent
Lisbet Eikrem Vinje ...............................................................................................................Administrasjonskonsulent
Ina Maria Cyrus ................................................................ (tjenestekjøp) Prosjektleder Bygda dansar Nord-Trøndelag
Ingvild Blæsterdalen .................................................................. Prosjektmedarbeider Bygda dansar Nord-Trøndelag
Vegar Vårdal ....................................................................................................Prosjektleder Bygda dansar Vest-Agder
Agnar Olsen ......................................................  Prosjektmedarbeider Bygda dansar Vest-Agder og Nord-Trøndelag
Thomas Nilssen .................................................................................................Prosjektleder Bygda dansar Hedmark
Inga Myhr .............................................................................................. Prosjektmedarbeider Bygda dansar Hedmark
Martin Myhr........................................................................ (t.o.m. juli) Prosjektmedarbeider Bygda dansar Buskerud
Arild Østraat  .....................................................................................................................................(delstilling) IT-drift
Sonia Carmen Stensen ............................................................................................. (delstilling) Prosjektmedarbeider
Carin Funseth ...................................................................................................Prosjektleder Bygdene danser Norden
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Norsk senter for folkemusikk og folkedans – Rff-sentret 
Vi nevner her at de musikk- og danseansatte er bedt om å rapportere annen virksomhet innenfor sitt fagfelt, også 
den som ikke er gjort på direkte oppdrag fra Rff-sentret. Virksomhet gjort for andre er merket med *. 

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 Fagdager med 
Representantskapsmøtet i november lagt til Trondheim, der det administrative personalet ved Rff-sentret bidro til 
forberedelse og avvikling av arrangementene.

Senterets aktiviteter har økt i omfang de siste årene. Det er flere ansatte, og en større andel aktiviteter er (delvis) 
prosjektorganiserte. Administrasjonsseksjonen bidrar med støttefunksjoner i de fleste prosjektene. NTNU er 
en viktig samarbeidspartner for Rff-sentret i flere prosjekter, og mange ansatte har jevnlig samhandling med 
ansatte ved NTNU.

Truls Sørensen er kontorsjef ved Rff-sentret. Han bistår Direktøren blant annet i spørsmål som gjelder økonomi, 
personal, styresaker og prosjekter.

Silje Sølvberg er økonomikonsulent. Hun har blant annet ansvaret for regnskapsarbeidet for Stiftelsen. Silje 
hadde foreldrepermisjon store deler av året.

Lill Hege Pedersen er ansatt som administrasjonskonsulent. Hun er blant annet ansvarlig for oppgaver knyttet til 
studieadministrasjon ved Dansevitenskap, Institutt for Musikk, og støtteoppgaver for Rådet og støtteordningene.
Lisbet Eikrem Vinje er ansatt som administrasjonskonsulent i delstilling. Hun har blant annet hatt støtteoppgaver 
for Rådet og Representantskapsmøtet, prosjektstøtte og avvikling av arrangementer.

Arild Østraat er ansatt i en deltidsstilling og har blant annet arbeidet med utvikling og drift av IT-systemer og 
innkjøp.

Sonia Carmen Stensen er ansatt i en deltidsstilling og har blant annet arbeidet med postjournal og biblioteket.

Permisjoner og sykefravær
Vi har hatt 1 foreldrepermisjon som tilsvarer ca. 0,5 årsverk i 2012 på administrasjonsseksjonen. Det har vært to 
langtidssykefravær som tilsvarer ca. 0,35 årsverk på fagseksjonen og administrasjonsseksjonen til sammen. 
Det har blitt innvilget betalte eller ubetalte studiepermisjoner tilsvarende ca. 0,7 årsverk.
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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.)

(Delmålene fra vedtektene gjelder hele stiftelsen, men arbeidet under dette delmålet er utført av Rff-sentret.)

Innsamling/feltarbeid
Bjørn Aksdal har sammen med Elisabeth Kværne registrert og målt opp nærmere 60 langeleiker ved Bergen 
museum, Norsk folkemuseum, Valdres folkemuseum, Bagn bygdesamling og Glomdalsmuseet. Dette arbeidet er 
en forberedende del av et forskningsprosjekt rundt langeleikens historie, utvikling og regionale stiltrekk. 
Maj Vester Larsen var på feltarbeidstur med ICTM Sub-Study Group i Vlčnov i Tsjekkia i mai i forbindelse med The 
Ride of Kings. Hun og Sjur Viken gjorde også i august en dokumentasjon av Gangnam style (som oppstod i juli 
2012).

Siri Mæland, Ingrid Marie Torgersen og Ivar Mogstad (sistnevnte med hjelp av sønnene Gaute og Øystein, samt 
NU) gjorde opptak under Nordlek-stevnet på Steinkjer i juli.

Ivar Mogstad dokumenterte Representantskapsmøtet på lyd, og tilliggende seminarer, prisvinner-foredrag og 
forestilling ved Choreomundus-studentene på video 31. oktober - 2. november.

Undervisningen på dansevitenskap er også blitt dokumentert i løpet av året, og her finnes det videoopptak både 
fra BA- og MA-studier (blant annet IPEDAM 2012), forelesninger i tradisjonskunnskap av Egil Bakka og Per Tore 
Granrusten).

Ivar Mogstad og Sjur Viken dokumenterte avsluttende bachelor-eksamener for utøverstudentene i Tradisjonsdans, 
koreografi ved Anna Öberg, i Verkstedhallen på Lademoen 31. mai.

Fra MA-programmene finnes det opptak utført av studenter og ansatte ved Choreomundus. Her finnes blant annet 
materiale fra en Oromo-fest i Oslo, fra Frelsesarmeens tenning av julegrana i Trondheim og fra Choreomundus-
studentenes mange dansefremtredener i Trondheim.

Arbeidet i Bygda dansar-prosjektene  «Danseru’», «Trø te’» og «Egdedans» er blitt dokumentert blant annet av 
Gro Marie Svidal, Martin Myhr, Agnar Olsen, Ina Cyrus, Lill Hege Pedersen og Sina Myhr. 

Nytt videoutstyr
Etter 12 års bruk av videoformatet DVCAM, ble det på slutten av året gjort en større investering i nytt videoutstyr 
til innsamling. Dette innebar 6 kameraer av de 3 minste modellene, for håndholdt bruk eller stativ, innen det 
profesjonelle formatet XDCAM-HD.

Arkivarbeid
Allment arkivarbeid
Ivar Mogstad har fortsatt ansvaret for konserveringen av de gamle, analoge videosamlingene. Det er sikrings-
strategisk viktigst å prioritere digitalisering av video. Han har som før bistått arkivbrukere med å finne fram 
brukskopier av dette materialet, i tillegg til at han bistår innen musikkfaglige spørsmål og har det daglige 
ansvaret for registreringsprogrammet Fiol.

Det blir arbeidet videre med utprøving og setting av standarder for komprimering av video for å erstatte de gamle 
systemene med brukskopier. Det samme gjelder for lydmateriale, men her er situasjonen enklere, siden standard 
for lengst er satt for bruk innen konsumentverdenen. Ivar prøver også ut systematisk lagring av metadata som 
fil-informasjon i komprimerte filer (mp3 og mp4).

Sjur Viken har jobbet med redigering, komprimering og publisering av lyd- og bildemateriale. I tillegg til 
klargjøring og opplasting av filer til streamingportalene folkedans- og folkemusikkporten.no, har han opprettet en 
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profil for Rff-sentret på nettstedet Youtube. Profilen hadde i 2012 17 abonnenter, 9 publiserte snutter fra arkivet 
og ca. 23 100 treff. 
Sjur har også, sammen med Maj Vester Larsen og Ivar Mogstad, ansvaret for nytt videomateriale fra feltarbeidet.
Siri Mæland har et spesielt ansvar for bruksarkivet for dans, og driver med arkivfaglig formidling og gir 
råd og svarer på spørsmål fra brukermiljøene. Hun har ansvaret for systematisering og internrutiner for 
dansebruksarkivet. Høsten 2012 ble det leid inn hjelp til scanning av originale registrerings- og feltarbeidsnotat 
tilhørende 8mm og 16mm filmmaterialet. Marit Stranden har hatt ansvar for arkiv og folkedansportalen for 
studenter på bacheloremner (metodikk og tradisjonskunnskap).

Digitalisering
På nyåret ble det nye utstyret for digitalisering av video installert. Dette ble innkjøpt året før utfra en 
samarbeidsavtale med Institutt for musikk. Det er satt av et eget lite rom for formålet, der leverandøren  Video-4 
AS har montert  maskinene for de gamle profesjonelle videoformatene (U-matic og BetaCAM) i rack-skap, og 
koblet dem sammen i et felles kontrollpanel styrt av videoredigeringsprogrammet Avid MediaComposer. Et 
enklere opplegg for konsument-formatene VHS, BetaMax og video8/hi8 er også prøvd ut, og her er digitaliserings-
prosessen kommet i gang.

Sjur Viken har holdt fram med digitalisering av lyd (for det meste innlånt materiale) og overspilling til harddisk og 
server-lagring av band i DVCAM-samlinga.

Pr. 2012 er 60 MB overført til harddisk fra tidligere års overspillinger til CD.
 
Totalt er det digitalisert ca. 2,6 TB materiale i 2012 som er overført til server. (Truls)

Tilvekst av nytt materiale
Det er kommet inn 42,5 timer dokumentasjonsopptak på video med dans og ca. 48 timer videodokumentasjon av 
musikk. Totalt er det kommet inn nesten 153 timer opptak fordelt på 179 medieenheter i ulike video- og lydformat. 
Det er tatt 4519 fotografier i 2012. Agnar Olsen, Lisbet Eikrem Vinje og Maj Vester Larsen er ansvarlige for 
arkivering av dette.

Bibliotek/boksamling - Bruksarkiv
Samlingen i biblioteket vokser stadig, og innskrivingen i Koha (et gratis biblioteksystem) er videreført. I biblioteket 
er det samlet bøker og tidsskrifter. Sonia Stensen har vært ansvarlig for innføringen av tilvekst til biblioteket. 
Biblioteket er tilgjengelig for ansatte og studenter, samt gjester. Bilder og lyd, samt eldre forskningsoppgaver 
som er tilgjengelig for studenter og ansatte, er samlet i et «bruksarkiv». Bruksarkivet har arbeidsplasser som 
benyttes i forbindelse med studier av filmmateriale, både digitalisert og/eller kopiert analogt. 

Forskning
Bjørn Aksdal driver sammen med Elisabeth Kværne et forskningsprosjekt rundt langeleikens historie, utvikling og 
regionale særtrekk.

Egil Bakka deltok i prosjektet «Dansens historie i Norden 1800–1850». Han var også en av åtte forskere 
i det fireårige nordiske forskningsprosjektet «Dance in Nordic Spaces» sammen med Anne Fiskvik. 
Forskningsprosjektet fikk 4 millioner kroner høsten 2007 og ble avsluttet i 2012. Bakka og Fiskvik deltok i to 
møter i prosjektet. Prosjektet publiserte første bind av de planlagte resultatene i 2011 og bind 2 er i trykken og 
kommer ut på Ashgate forlag i 2013. Fiskvik deltok i sluttseminaret i august.

Egil Bakka og Siri Mæland deltar i NFFs forskningsprosjekt med arbeidstittelen «Menuetten i Norden». 

Faglige verv og kontakt med fagmiljø i innland og utland
Bjørn Aksdal er nestleder i Norsk hardingfelesenter og har deltatt på en rekke styremøter og andre møter med 
blant annet Telemark museum og Bø kommune. Han er også revisor i Norsk folkemusikklag. 

Han er juryleder for Egil Storbekkens Musikkpris og delte ut prisen til Karl Seglem under NOPAs 
jubileumskonsert i NRKs Store studio i Oslo 25. oktober 2012.
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Han er medlem i European Seminar in Ethnomusicology, International Council for Traditional Music (ICTM) Study 
Group for Folk Music Instruments og ICTM Study Group for Historical Sources of Traditional Music. Han er også 
medlem i det nordiske nettverket for folkemusikkforskere og i Norsk musikkforskerlag.

Bjørn Aksdal deltok på møtet i det nordiske nettverket for folkemusikkforskere i København 9.- 11. oktober 2012.
Bjørn Aksdal sitter sammen med Kari Lønnestad og Hans-Hinrich Thedens i komiteen som skal utrede 
situasjonen for folkemusikkarkivene her i landet. Komiteen, som er satt ned av Rådet, har hatt to todagers møter 
i 2012.

Bjørn Aksdal har hatt møter med den irske folkemusikkforskeren Caoimhin Mac Aoidh og Eva Hov om en samling 
med irsk folkemusikk i Trondheim trolig samlet og skrevet ned omkring 1830 av Mary Anne Allingham, tanten til 
trondhjemmeren Thonning Owesen.

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 Substudy group on Round dances - 19th century 
derived couple dances. Han er koordinator for samarbeidsgruppa for Nordisk mastergrad i dans, og koordinator 
for Erasmus mundus-prosjektet Choreomundus som startet i 2012 i samarbeid med universitetene Blaise Pascal, 
Frankrike, Roehampton, England og Szeged, Ungarn.

Egil Bakka deltok i møte i Paris i november 2012 i UNESCO-konvensjonen for vern av immateriell kulturarv 
og representerte Stiftelsen Rff som akkreditert NGO. Han fungerte som frittstående ekspert i konvensjonens 
12-personers store «consultative body» som er et ekspertorgan som vurderer og innstiller søknader til «Urgent 
need of Safeguarding»-listen og noen andre lister, og ble i november gjenoppnevt for tre nye år.

*Gediminas Karoblis er førsteamanuensis i dansevitenskap ved NTNU. Han var med i prosjektet «Performer-
audience interaction. A potential for dance art?» som startet i november 2011. 

Maj Vester Larsen er styremedlem og sekretær i Nordisk forening for folkedansforskning (NFF), og sekretær/
nestleder i Norsk folkemusikklag (Nfl). 

Siri Mæland er styremedlem i Nordisk forening for folkedansforskning (NFF). Hun er medlem i International 
Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology, og sekretær i Substudy group of Movement 
Analysis i samme organisasjon.

Marit Stranden er medlem i International Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology inkludert 
Movement Analysis Substudy Group.

*Sjur Viken var dommer under Landskappleiken på Otta.

Publiseringsarbeid og innlegg
Publisering
Aksdal, Bjørn (2012): «Grovt og grant – glimt fra folkemusikkhistorien i Rørosdistriktet», artikkel i Aksdal og 
Stauri (red.): Bergrosa. Festskrift til Sven Nyhus 80 år, Oslo: Novus, 40 sider.

Aksdal, Bjørn (2012): Bergrosa. Festskrift til Sven Nyhus 80 år, redaktør sammen med Rasmus Stauri, Oslo: Novus, 
238 sider.

Aksdal, Bjørn (2012): «Felemakerne i Botnen – hardinger og europeere», artikkel i tekstheftet til CD’en Anima, 
med Knut Hamre og Benedicte Maurset, utgitt av Grappa i mai 2012. 6 sider + 6 sider på engelsk.

Aksdal, Bjørn (2012): «Fra bondefele til hardingfele. Noen perspektiver på hardingfelas utvikling fram til ca. 
1830». Artikkel i heftet Hardingfela. Sentrale trekk i instrumentets utvikling, Bø: Norsk hardingfelesenter 2012. 18 
sider.
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Aksdal, Bjørn (2012): «Hardingfeler på Ringve – en historisk-typografisk gjennomgang». Artikkel i Eikje, 
Guttormsen, Mellemsether (red.): Det begynte med et piano. Ringve museum 60 år, Trondheim: Akademika forlag 
2012. 17 sider.

Bakka, Egil (2012): «Frå norsk folkedans til dansevitskap for verda». I: Musikkopplæring i 100! Hundre år med 
musikkundervisning i Trondheim. Trondheim: Schrøderforlaget 2012, s. 117-121.

Bakka, Egil (2012):  «Ideological discourse and practical priorities of the Norwegian folk dance movement». 
I: From Field to Text & Dance and Space. Proceedings from the 24 Symposium of the ICTM Study Group on 
Ethnochoreology. Cluj-Napoca: ISPMN 2012, s. 109-114.

Bakka, Egil (2012):  «Rise and Fall of Dances». I: Dance, Gender and Meanings - Contemporizing Traditional Dance. 
Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology. Prague: Academy of Performing 
Arts 2012, s. 274-280.
 
Bakka, Egil (2012):  «Testing the Concept of ‘Hybridity’ in Dance Studies: The Case of Halling: Halling on the Ballet 
Stage in Copenhagen, Denmark, 1786». I Nor, Mohd Anis (red.): Dancing Mosaic. Issues on Dance Hybridity. Kuala 
Lumpur: Cultural Centre University of Malaya & National Department for Culture and Arts Ministry of Information 
Communication and Culture Malaysia 2012, s. 238-246.

*Bjerkem, Johan Einar (2012): Dansearven. Utgreiing om folkedans i Noreg på 2000-talet. Oppdragsrapport for 
Rådet for folkemusikk og folkedans, FolkOrg og Noregs Ungdomslag.

Mæland, Siri (2012): «Testing the Concept of ‘Hybridity’ in Dance Studies: The Case of Halling: Halling at 
Competitions, Bergen Norway 1898 to Seljord, Norway 2011». I Nor, Mohd Anis (red.):  Dancing Mosaic. Issues on 
Dance Hybridity. Kuala Lumpur: Cultural Centre University of Malaya & National Department for Culture and Arts 
Ministry of Information Communication and Culture Malaysia 2012.

Konferanseinnlegg
Bjørn Aksdal: «Impulsar på vandring. Musikklivet i bygd og by på Lindeman si tid». Innlegg holdt under seminaret 
«Tonefangst. Møta mellom Folketonesamlaren L.M. Lindeman og kjeldene hans» på Fagernes 13.- 14. september 
2012.  

Bjørn Aksdal: Rapport fra arbeidet ved Rff-sentret og rapport om situasjonen for norsk folkemusikkforskning, 
presentert i møtet i det nordiske nettverket for folkemusikkforskere i København 9.- 11. oktober 2012.

Bjørn Aksdal: «Folkemusikk som immateriell kulturarv». Innlegg holdt under konferansen «Immateriell kultur» 
arrangert av Norsk kulturråd i Trondheim 22.- 23. oktober.

Egil Bakka: «Engelskdans i trønderske storgardsmiljø». Fagseminar Nordlek, juli 2012.

Egil Bakka: «Writing Dance. Epistemology for Dance Research». Memorial Session for György Martin; Department 
of Ethnomusicology and Ethnochoreology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Ungarn, 10. november 
2012. 

Egil Bakka, Siri Mæland, Gediminas Karoblis og Marit Stranden: «How performer-spectator realtionship affects 
private and public place distinction». Roundtable presentation, the 27th Symposium for the Study Group on 
Ethnochoreology/ 50th Anniversary of the study group, Limerick, Irland, 22.-29. juli 2012.

Ivar Mogstad: Policies and practices in access to digitized archival material at The Norwegian Council for 
Traditional Music and Dance (RFF). Reconstruction of former styles by intuitive listening or professional analysis. 
Innlegg under IASA Nordic conference, Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo, 21.-22. mai 2012.
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«Vertical patterns in Feuillet notation». Innlegg på konferansen Colloque International La danse francaise et son 
rayonnement (1600-1800), Versailles, Frankrike, 17.-19. desember 2012.

Siri Mæland, sammen med Anna Liv Skjelten Gjendem, Inga Myhr, Torill Steinjord og Mathilde Øverland: 
«Dansearkivet - fortidas dansing, eller framtidas?» Innlegg på Seminar Norsk Folkemusikklag og Arkivnettverket, 
Trondheim, 21.-23. mars 2012.

Gjesteforelesninger
Egil Bakka holdt diverse gjesteforelesninger ved Blaise Pascal Universitet i Clermont-Ferrand, Roehampton 
Universitet i London og Universitetet i Brest. I tillegg var han opponent i dr. disputas ved Åbo Akademi. 
*Gjesteforelesning ved Rff: Fabrice David, Blaise Pascal University, 28. august 2012: «Staging folkdance in Brittany 
– focus on problems and challenges of fieldwork.»

Faglige møter og seminar
Arkivseminaret 2012
Nettverket for norske folkemusikkarkiv arrangerte 21.- 23. mars sitt årlige arkivseminar ved Rff-sentret, og 
denne gang var seminaret et samarbeid med Norsk folkemusikklag. Den første dagen var rettet spesielt mot 
folkemusikkarkivene. Foruten den tradisjonelle arkivrunden, med korte presentasjoner fra hvert enkelt arkiv, 
orienterte Egil Bakka om registreringsprosjektet knyttet til den immaterielle kulturarven, Per Gudmundson 
presenterte nyheter i FIOL AV 5 etterfulgt av diskusjon, Hans-Hinrich Thedens snakket om framtiden for FIOL, 
også her med påfølgende diskusjon, og Ivar Mogstad tok opp situasjonen på videoområdet med mer. 

De to neste dagene var satt opp med et felles program for arkivnettverket og Norsk folkemusikklag. 
Utgangspunkt for seminaret var det svenske prosjektet «Mixa eller Maxa», som handler om hvordan vi skal forstå 
og tolke materialet som finnes i arkivene våre. Innleder var Dan Lundberg fra Svenskt visarkiv, som er svært 
sentral i det svenske prosjektet. Deretter snakket Anders Christensen fra Dansk Folkemindesamling om hva 
som finnes i arkivet deres i København. Hans-Hinrich Thedens tok så opp spørsmålet om et universitetsarkivs 
rolle og mulige veivalg, før Siri Mæland og de fire utøverstudentene i tradisjonsdans trakk inn danseperspektivet 
i sitt innlegg om «Dansearkivet – fortidas dansing, eller framtidas?». Etter at Norsk folkemusikklag avholdt sitt 
årsmøte om ettermiddagen og felles middag med sosialt samvær om kvelden, fortsatte seminaret dagene etter 
med at Ola Graff tok opp temaet om hvorvidt samlingene våre representerer nedstøvete arkiv, eller om de er i 
dagsaktuell bruk. Seminaret ble avsluttet med en engasjert paneldiskusjon med flere bidrag også fra de øvrige 
deltakerne.

Bjørn Aksdal hadde hovedansvaret for seminaret sammen med styret i Norsk folkemusikklag og styringsgruppen 
i nettverket for norske folkemusikkarkiv. Seminaret samlet i alt 29 deltakere fra Norge, Sverige og Danmark. Fra 
Rff-sentret deltok ellers Ivar Mogstad, Maj Vester Larsen (også Nfl), Egil Bakka, Sjur Viken, Siri Mæland og Arild 
Østråt.

Andre seminar. Møter og arrangement 
Bjørn Aksdal har deltatt i tre møter med Opplandsarkivet, Kultur-IT og flere av folkemusikkarkivene i Oppland 
for å forberede en søknad til Norsk kulturråd om støtte til å utrede digitale verktøy i folkemusikkarkivene. Her vil 
framtiden til programmet FIOL og organisering av støttefunksjoner stå sentralt.

Bjørn Aksdal deltok under 80-årsmarkeringen av Sven Nyhus på Norges Musikkhøgskole, 19. mai 2012 og 
overrakte sammen med Rasmus Stauri, den andre redaktøren, festskriftet til jubilanten.

Bjørn Aksdal er med i planleggingsgruppen for et nordisk instrumentseminar på Voss i 2013 sammen med Jo 
Asgeir Lie og Esbjörn Hogmark. Gruppen hadde møte i Oslo, 25. oktober 2012, foruten flere telefonmøter.
Bjørn Aksdal deltok ved grunnsteinsnedleggelsen til nytt utstillingsbygg på Ringve museum og lanseringen av 
festskriftet til museets 60-årsdag i oktober 2012.

Bjørn Aksdal har deltatt på flere møter og arrangementer i anledning arbeidet med den immaterielle kulturarven, 
blant annet Norsk kulturråds store konferanse i Trondheim og møter med SIKA, Lillehammer.
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Bjørn Aksdal presenterte Sentret og Rådet og ga en oversikt over norsk utdanningstilbud i folkemusikk under et 
besøk av elever fra Kulturskolen i Trondheim, 12. januar 2012.

Memory Presentations 80th anniversary of György Martin’s birth, Department of Ethnomusicology and 
Ethnochoreology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Ungarn, 09. november 2012. Deltagere: Egil Bakka, 
Siri Mæland, Ivar Mogstad og Marit Stranden.

Substudy group of Movement Analyzis inkludert 3D technology in recording dance and dance analysis, Department 
of Ethnomusicology and Ethnochoreology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Ungarn, 10.-11. november 
2012. Deltagere: Egil Bakka, Ivar Mogstad, Marit Stranden og Siri Mæland (co-organisator og sekretær).

Kulturrådets seminar om UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv, Trondheim, 22.-23. oktober 2012. 
Deltagere: Siri Mæland, Bjørn Aksdal, Endre Kleiveland, Gro Marie Svidal, Ina Cyrus, Marit Stranden, Silje 
Sølvberg, Lill Hege Pedersen, Maj Vester Larsen, Ivar Mogstad, Sjur Viken, Truls Sørensen, Agnar Olsen, Carin 
Funseth, Inga Myhr og Ingrid Aukrust.

Fagmetodikk i praksisfeltet - om å verne, videreføre og fornye immateriell kulturarv, Senter for immateriell 
kulturarv (SIKA) og Norsk handverksutvikling (NHU), Trondheim, 24. oktober. Deltagere: Endre Kleiveland, Gro 
Marie Svidal, Ina Cyrus, Marit Stranden, Ivar Mogstad, Sjur Viken, Agnar Olsen, Inga Myhr og Ingrid Aukrust. 

Oppgaver knyttet til høyere utdanning
Alle musikk- og danseansatte ved Rff-sentret har undervist eller ytt tjenester i form av tilbud i høyere utdanning 
innenfor folkemusikk og/eller folkedans, og spesielt dansevitenskap ved Institutt for musikk ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU). 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 23. året for dansestudiet ved NTNU. 

NTNU finansierte undervisningen gjennom en professorstilling foreløpig utvidet til 40 %, to 100% 
førsteamanuensisstillinger, undervisningsplikt for en PhD student, øvrige timelærermidler og administrasjons-
midler. Egil Bakka er studieleder for Program for dansevitenskap (NTNU), Anne Margrete Fiskvik og Gediminas 
Karoblis er ansatt som førsteamanuensis (NTNU), Lill Hege Pedersen er studiekonsulent(finansiert av 50 % av 
NTNU), og Maj Vester Larsen  er 50 % studiekonsulent knyttet til Choreomundus. 

Anne Fiskvik hadde forskningsfri våren 2012. Marit Stranden har vært vikar i 50 % stilling.

Siri Mæland underviser på samtlige emner og er en del av fagadministrasjonen for studiene, noe som utgjør en 
betydelig del av stillingen hennes ved Rff-sentret våren 2012. Fra høsten  2012 har hun 87,5 % permisjon for å ta 
PhD i dansevitenskap og stillingen ble overtatt av Marit Stranden i 80 % vikariat.
 

Bachelor Dansevitenskap: Studieretning Dansevitenskap
DANS1007-DANS1010 Folkedansmetodikk I-IV (7,5 sp. pr. emne)

Metodikkemnene startet opp høsten 2011 og ble avsluttet våren 2012 med to undervisningssamlinger og en 
eksamenssamling. 

Metodikkoppgaven med instruksjonsplan var en sentral del av emnene i tillegg til dansepensum. Tema for 
forelesninger inkluderte fagdidaktikk, metodikk, musikken i danseundervisningen, folkelig læring og variasjon i 
tradisjonsmaterialet og bevegelsesanalyse i et afrikanistisk perspektiv.

Marit Stranden har hatt det fagadministrative ansvaret og har sammen med Siri Mæland hatt hovedtyngden av 
undervisningen. Andre forelesere på emnene har vært Egil Bakka, Wenche Waagen, Thomas Talawa Prestø, 
Per Tore Granrusten, Ami Peterson Dregelid, Ellika Frisell og Ingar Ranheim. Bente Hjellum Syvertsen var 
eksternsensor.
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Det ble uteksaminert til sammen 19 studenter:
DANS1007 Folkedansmetodikk I Runddans og songleik (7,5 sp.): 7 studenter
DANS1008 Folkedansmetodikk II Turdans og songdans (7,5 sp.): 5 studenter
DANS1009 Folkedansmetodikk III Runddans og songleik (7,5 sp.): 5 studenter
DANS1010 Folkedansmetodikk IV Danser fra 1900-tallet (7,5 sp.): 2 studenter

DANS1011 Tradisjonskunnskap folkedans (22,5 sp.) og DANS1012 Tradisjonspraksis folkedans (7,5 sp.)
Høsten 2012 startet tradisjonskunnskapsemnene opp, og det er 12 studenter som tar begge emnene som 
avsluttes våren 2013. Høsten var det to studiesamlinger i DANS1011 og en i DANS1012. Hovedfokus i DANS1011 
for høsten var runddans og bygdedans, mens DANS1012 inkluderte terminologi, analyse, grunnlagsteknikker 
og variasjon med utgangspunkt i eksempler fra vals. Marit Stranden hadde det fagadministrative ansvaret og 
hoveddelen av den praktiske undervisningen sammen med Inga Myhr. Andre forelesere på emnet har vært Egil 
Bakka, Gediminas Karoblis, Per Tore Granrusten, Bjørn Aksdal, Ingar Ranheim, Ola Kai Ledang, Sigurd Johan 
Heide og Siri Mæland.

Studentene i tradisjonskunnskap på dansegulvet som avslutning av forelesningen om laustradisjonen med Ingar 
Ranheim.

Bachelor Dansevitenskap. Studieretning Utøverstudium i tradisjonsdans
Våren 2012 ble det første kullet noen sinne uteksaminert som utøvende dansere i norsk tradisjonsdans! 
Studiet har som mål å utdanne tradisjonsdansere på et godt kunstnerlig og tradisjonsfaglig nivå til arbeid i 
skjæringspunktet mellom tradisjonskunst- og det frie dansefeltet. Dette unike studietilbudet med 4 eksklusive 
studenter har vært et samarbeidsprosjekt mellom Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret), Ole 
Bull Akademiet (OBA) og NTNU. Studiet er et ledd i profesjonaliseringa av tradisjonsdansen i Noreg, og utheving 
av tradisjonsdansen som en kunstart i seg selv.

Fra høsten 2009 – 2012 ble det igangsatt et prøveprosjekt med to studieretninger på bachelor i Dansevitenskap: I 
tillegg til studieretningen Dansevitenskap som vi har hatt tidligere, fikk vi da en ny studieretning; Utøverstudium 
i tradisjonsdans. Studiet var samlingsbasert de to første studieårene. Det tredje året var studiet lagt opp 
som fulltidsstudium ved Rff-sentret/Dansevitenskap i Trondheim.  Her hadde studentene tilgang til danse- 
og treningssal. Studentene har reist til læremestermiljø og hatt timer på andre kanter av landet, og hatt to 
samlinger ved Ole Bull Akademiet (OBA) på Voss per semester. Arbeidet ved Ole Bull Akademiet var knyttet opp 
mot tradisjonsmusikkstudiet ved OBA. Studentene hadde studieåret 2011/12 et svært vellykket samarbeid med 
studenter fra 4. året i tradisjonsmusikk. Musikkstudentene fra OBA var sentrale musikere i eksamenskonsertene 
til de fire dansestudentene.

Det er fagmiljøene ved Ole Bull Akademiet og Rff-sentret/Dansevitenskap som har utarbeidet planene for 
studiet sammen med Martin Myhr og Ami Peterson Dregelid, som også var faste danselærere. Kari Margrete 
Okstad var fagadministrator fra Ole Bull Akademiet, og Siri Mæland er var fagadministrator fra Rff-sentret/
Dansevitenskap. Studieåret 2011/2012 ble Anna Öberg (Rff-sentret) fagansvarlig for Formidlingsemnet i studiet 
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. Stian Johan Roland kom aktivt inn som dansefaglig bidragsyter studieåret 2011/2012 for Kari Margrete Okstad. 
Fagpersonalet fra OBA, Rff-sentret og Dansevitenskap har bidratt aktivt inn i studiet dansefaglig relatert, og/
eller som dansespelmenn og rådgivere innen tradisjonsspill og arkivmateriale: Egil Bakka, Gediminas Karoblis, 
Anne Fiskvik, Ivar Mogstad, Gro Marie Svidal, Sjur Viken, Berit Opheim Versto, Arne Anderdal, Gunnar Stubseid, 
Jo Asgeir Lie og Håkon Asheim. Lisbet Eikrem Vinje og Lill Hege Pedersen har vært studiekonsulenter. I tillegg 
var Ellika Frisell en sentral undervisningsbidragsyter i musikk-dansforholdet, og Torill Aasegg en sentral 
spelekvinne. Vi har hatt uunnværlige samarbeidspartnere i Håvard Engel 1. året, timelærere, læremestre og 
læremestermiljø, Leif Stinnerbom, Elke Selnes, fagpersonalet ved Drama og teater ved NTNU og Den norske 
balletthøgskolen, «Polenprosjektet», dansiT, Hilmarfestivalen, Osafestivalen og Riksscenen.

I tillegg til ordinær undervisning og intensive eksamensforberedelser i utøvings- og formidlingsfaget, tok 
studentene også de obligatoriske kursa «Kunst, tradisjon og estetikk» og «Andre danseformer II» våren 2012. 
Gediminas Karoblis og Anne Fiskvik var fagansvarlige, Andrée Grau og Georgiana Gore gjesteforelesere, og 
studentene deltok på workshops under MultiPlié dansefestival.

Avsluttende eksamen våren 2012 – DANS 4130 Utøving C
9. - 10. mai 2012 i Dansesalen, Dragvoll, 4. etasje Idrettsbygget:
Sensorer: Bert Persson, Egil Bakka og Kari Margrete Okstad

Hver student utviklet sitt unike og individuelle danseprosjekt. Et viktig kriterium de forholdt seg til, var å vise 
norske tradisjonsdanser i sin fullverdige form, samtidig som dette skulle settes inn i en kunstnerisk ramme – en 
forestillings-/konsertform. Studentene stod i tillegg fritt til å bruke deler av danser og egne koreografier som 
innstikk/mellomstikk/inndansing/utdansing/overganger.  

Anna Liv Skjelten Gjendem – «eksamensforestilling: Hvis du ikke bestemmer deg for neste skritt, 
blir du stående hele livet på et ben.» Trondheim, 9. - 10. mai.

Mathilde Øverland: «eksamensforestilling: Då ho bad om flyt, undra eg over bølgane som kolva båten.» 
Trondheim, 9. - 10. mai.

Torill Steinjord – «eksamensforestilling: Eg vassar til livet – om å bryte grensene for kva ein trur ein kan og kor 
langt ein vågar å gå.» Trondheim, 9. - 10. mai.
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Fra eksamensforestillinga til Torill Steinjord. Foto: Rff-sentret.

Inga Myhr – «eksamensforestilling: TID - Ei forestilling der dans, musikk og tekst tar tida i betraktning». 
Trondheim, 9. - 10. mai.
Fra eksamensforestillinga «Før etterpå». Fra venstre: Inga Myhr, Mathilde Øverland og Anna Liv S. Gjendem.  
Foto: Rff-sentret.

Avsluttende eksamen våren 2012 – DANS 4131 Formidling B
Torsdag 31. mai kl. 19.00 i Verkstedhallen, Svartlamon, Trondheim
Sensorer: Tone Pernille Østern, Gediminas Karoblis og Siri Mæland

Utøverstudium i framtida
Prøveprosjektet «Utøverstudium i tradisjonsdans» ble finansiert av Rådet for folkemusikk og folkedans og 
Institutt for musikk ved NTNU, og en stor arbeidsinnsats fra Rff-sentret og Ole Bull Akademiet ble lagt ned. Etter 
evalueringer ved OBA, Rff-sentret og Dansevitenskap, med sentrale lærekrefter og studenter, var signalene 
svært positive til å fortsette med en slik utdanning. For å kunne videreføre et slikt studium er det nødvendig 
å få til en varig ekstern finansiering. Dette lykkes dessverre ikke i denne perioden, og det vart derfor ikke tatt 
opp et nytt kull høsten 2012. Høsten 2012 ble det søkt omorganisering av studieplanene ved studieretning 
Dansevitenskap, NTNU. Studiet vil da få ny form – en kombinasjon av de to studieretningene, en utøvende 
profil, og et emnesamarbeid med drama og teater ved NTNU. Vi håper en slik omlegging vil gi BA-utdanningen i 
dansevitenskap et nytt løft og nye studenter høsten 2014.

Nordisk mastergrad i Dansevitenskap (No-MA-ds)
Fra høsten 2007 har mastergraden i Dansevitenskap vært et fast studietilbud ved NTNU.

No-MA-ds (Nordic MA in dance studies) er et samarbeid mellom Teatervetenskapliga Institutionen ved 
Stockholms 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 
Universitetet i Tampere. Det er også opprettet et uformelt samarbeid med Vytautas Magnus universitetet i 
Kaunas, Litauen.

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

Våren 2012 hadde masterstudentene samling i Stockholm. Egil Bakka bidro med undervisning. 
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Høsten 2012 var det studiesamling i København. Anne Fiskvik bidro med undervisning og var også med på 
seminar med forberedelse til masteravhandling. 

I 2012 oppnådde to studenter graden «Master of Arts» i Dansevitenskap ved NTNU. Anne Margrete Fiskvik og 
Gediminas Karoblis var veiledere for mastergradsstudentene som fullførte studiet i 2012.

I 2012 tok fire studenter eksamen i emnet DANS 3002 Individuelt prosjekt (7,5 sp.). Fem studenter tok eksamen i 
emnet DANS 3004 Individuelt prosjekt (15 sp.). En student tok eksamen i emnet DANS3003 Danseanalyse (15 sp.).

Dansevitenskap fikk støtte fra Erasmus programmet til intensivprogrammet DANS3011 Etnokoreologi (IPEDAM) 
(7,5 sp.) som ble holdt i april 2012 med 62 studenter og 24 lærere fra 15 forskjellige europeiske universitetet. Av 
de 62 var det bare fem NTNU-studenter.

Det var 48 studenter som tok eksamen i dette emnet våren 2012.

Choreomundus - Internasjonal Master i dans som kunnskap, praksis og arv
I løpet av august kom 17 studenter til den nye masteren – Choreomundus – fra Tyrkia, Filippinene, Ghana 
(2), Hellas, Italia, Libanon, Malawi, Norge, Polen, Serbia, Spania, Taiwan (2), Thailand, Uganda og Ungarn. 
Masteren blir gitt av 4 europeiske universiteter: Blaise Pascal Universitet i Frankrike, Roehampton universitetet 
i Storbritannia, Szeged universitet i Ungarn og NTNU her. Det siste er det samordnende universitetet, og 
masteren er den første Erasmus mundus som NTNU samordner. Det første året studerer 9 studenter i Norge og 
8 Frankrike. Studentene har på egen hånd lagd danseforestillinger og har hatt en rekke oppdrag. De har også 
hatt mange oppdrag for Rff sitt mangfoldsprosjekt. Egil Bakka er akademisk koordinator og Maj Vester Larsen 
adminstrativ koordinator for Choreomundus. Ellers foreleste de tre andre hovedprofessorene László Felföldi, 
Georgiana Gore og Andrée Grau, og to gjesteprofessorer Judy van Zile fra Hawaii og Mod Anis Nor fra Malaysia, 
Anne Margrete Fiskvik og Gediminas Karoblis. Siri Mælands Ph.d. er også knyttet til Choreomundus.

Doktorgrad Ph.d.
Dansevitenskap fikk i 2012 to nye Ph.d.-studenter. Anne Fiskvik og Egil Bakka er veiledere for disse. En Ph.d.-
student disputerte i august. Dansevitenskap har òg en cotutelle-student sammen med Blaise Pascal-universitetet 
i Frankrike med Egil Bakka som veileder.

Etter- og videreutdanningskurs i Dansevitenskap 
DANS6001 Innføring i norsk folkedans (15 sp.)
Våren 2012 hadde emnet to studiesamlinger i Steinkjer. Emnet gir innføring i tradisjonskunnskap, terminologi, 
analyse, metodikk og dans med utgangspunkt i 20 folkedanser. Torunn Hernes Bjerkem, Bjerkem Natur og Kultur, 
har hatt det fagadministrative ansvaret og hovedtyngden av undervisningen sammen med Johan Einar Bjerkem. 
Andre forelesere var Geir Egil Larsen, Berit Bjerkem, Ina Cyrus og Asgeir Heimdal. Johan Einar sensurerte 
sammen med Siri Mæland og Egil Bakka.  12 studenter ble uteksaminert.

DANS6005 Norsk folkelig dans (15 sp.)
Emnet startet høsten 2011 og hadde våren 2012 en studiesamling i Kristiansand og eksamenssamling på Rff-
sentret. Refleksjonsoppgaver og hoveddans står sentralt sammen med å utvikle sin egen dans og språk for dans. 
Emnet ble administrert av Noregs Ungdomslag ved Synnøve Jørgensen for Studieforbundet kultur og tradisjon. 
Hovedansvarlig for undervisningen var Vegar Vårdal. Andre faglærere var Endre Kleiveland og Geir Egil Larsen, 
og Einar Olav Larsen var spellmann. Marit Stranden var sensor sammen med Vegar Vårdal. 12 studenter ble 
uteksaminert.

Prosjekt: Performer – Audience Interaction 
Rff har et samarbeid med NTNU ved Institutt for musikk om prosjektet Performer – Audience interaction 
(artist – publikum interaksjon) gjennom avtale om bidragsfinansiert aktivitet. Fleire ansatte ved Rff er delaktige 
i prosjektet som går i 2012-2013. Dette prosjektet har som formål å kartlegge, teste og å utvikle teknikker for 
interaksjon mellom artister og publikum innen tradisjonsdans.

Tildeling av midler til prosjektet har kommet fra «Program for kunstnerisk utviklingsarbeid», og 
prosjektprogrammet er opprettet med finansiering fra Kunnskapsdepartementet.
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 I 2012 ble de to første av prosjektets fire faser fullført. Første fase i prosjektet gikk i stor grad som planlagt: 
Før mars 2012 ble det gjort et omfattende søk etter relevant litteratur til prosjektet og etter lignende 
prosjekter gjennomført tidligere. Det ble også gjort et forarbeid som ble inkorporert i arbeidet med øvinger 
og eksamensoppgaver for bachelorstudentene i utøvende dans ved dansevitenskap. Koreograf Sigurd Johan 
Heide skisserte en interaktiv kunstnerisk presentasjon av folkelig dans på tilsvarende måte som intendert i 
prosjektet. Publikums reaksjoner var i fokus. En slik første skisse var en viktig og nyttig forberedelse til bedre 
implementering av prosjektets kunstnerisk ambisjon i tredje fase. Dette var ikke planlagt i prosjektbeskrivelsen, 
men det falt naturlig innenfor rammen av prosjektet og det ble en god måte å gjøre et forarbeid på. 

Som planlagt ble det i starten av april 2012 sendt ut spørreskjema til deltakere av IPEDAM. I skjemaer for 
begge gruppene i seminaret - henholdsvis forskere og studenter – ble det spurt det om deres kjennskap til 
lignende kunstnerisk prosjekter hvor interaktivitet mellom artistene og publikum er i fokus. Lenkene til YouTube 
klippene som inkluderer noen interaktive aspekter mellom artister og publikum ble samlet inn. Forskerne fra 
14 forskjellige universiteter i Europa ble spurt om teoretiske innfallsvinkler og metodologisk tilnærming til slikt 
kunstnerisk arbeid. I seminaret 20-29. april 2012, presenterte de vitenskapelige aktørerene i prosjektet - Egil 
Bakka, Anne Margrete Fiskvik, Gediminas Karoblis og Siri Mæland – grunnideen, start fasen og resultatene av det 
teoretiske forsøket. Gruppen fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne i seminaret. 

Den 22-29. juli, 2012 representerte medarbeidere i prosjektet, vitenskapelige ansatte ved Program for 
dansevitenskap ved NTNU et panel på 27th Symposium of the ICTM Study Group for Ethnochoreology (Limerick, 
Irland). Temaet for panelets presentasjon og drøftinger var: “How performer-spectator relationship affects private 
and public place distinction”. I 2013 skal panelbidraget publiseres i Proceedings fra konferansen. 

Andre fase i prosjektet var som planlagt et brainstorming-seminar; «Performance-audience interaction», den 30. 
august 2012 i Trondheim. Alle inviterte koreografer og forskere deltok. Ansatte ved Program for dansevitenskap, 
NTNU; Egil Bakka, Gediminas Karoblis, Siri Mæland, Marit Stranden, Agnar Olsen, prosjektets koreograf Sigurd 
Johan Heide, invitert koreograf fra Sverige Leif Stinnerbom, invitert koreograf og forsker fra Frankrike Fabrice 
David, invitert forsker fra Ungarn László Felföldi, Bygda dansar koordinator og musiker Gro Marie Svidal og 
Fagkonsulent Inga Myhr. I siste delen av seminaret var flere ansatte ved Rff senteret og Erasmus Mundus master 
studentene fra Choreomundus invitert til å delta. De inviterte koreografene presenterte sine egne prinsipper i 
koreografisk arbeid og innfallsvinkler og teknikker til interaktivitet med publikum. Det var mange ideer generert 
i retning av målet for prosjektet. Et tema som sirkulerte på seminaret var spørsmålet om kontrakten mellom 
koreograf og publikum. Hvordan kan kontrakten etterleves, utfordres, modifiseres?  I seminaret var man enige 
om at den kunstneriske prosessen kunne finne støtte i eller utvikles fra alle disse ideene og mulighetene, men 
hovedkoreografens frihet og det estetiske budskap han gir gjennom danseverket er det viktigste.
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Delmål IV: Kvalitet og bredde 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
Folkedansporten.no og folkemusikkporten.no
Sjur Viken har vært ansvarlig for redigering, komprimering og opplasting av filer. Han administrerer utlånene og 
er brukerstøtteansvarlig. Egil Bakka, Siri Mæland og Ivar Mogstad bistår med faglige vurderinger i spørsmål om 
tilgangsrettigheter samt hvilket materiale som kan lånes ut. 

Antall registrerte brukere på folkedansporten i 2012 var 230 (149 i 2011).

Antall registrerte brukere på folkemusikkporten i 2012 var 28 (22 i 2011).

Arbeidet og prioriteringen av Folkedansporten.no viser seg å ha vært en viktig investering for Rff-sentret og 
dansevitenskap. NTNU nyter nå godt av utlån via streamingportalen.

Opplærings-, undervisings- og formidlingstiltak
Rff-sentret gir høy prioritet til opplærings-, undervisnings- 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 rapportert der. Her følger først en oversikt over annen virksomhet:

Publiseringer
*Bjørn Aksdal skrev anmeldelse av 4 bøker og plater i bladet Folkemusikk.

Siri Mæland skrev en kommentar til danseklassene under Landskappleiken på Otta:

«Og dansen var den same, eller...?.» Vedlegg til bladet Folkemusikk. 

Foredrag og innlegg
*Siri Mæland: « Hulda Garborg, folkedansrørsla og folkedanskroppen». Innlegg på Garborgseminar under 
opningsveka for Garborgsenteret, Bryne, 7. september 2012. 

*Siri Mæland var fagansvarleg for FolkOrg sitt dommarseminar i dans i samarbeid med Ingar Ranheim og 
Rannveig Djønne under Helgen i Bergen, 22. - 23. september 2012. Ho heldt der innlegga: «Kva er tradisjon? 
Tradisjonsomgrepet.», og «Stil, Estetikk, Teknikk». Saman med Ingar Ranheim: «Samspel musikk dans». 
Ranheim heldt også innlegga: «Tevlingar i dans. Kappleikshistorie» og «Halling/laus».

Intervju og presseinnslag
Bjørn Aksdal: intervju om felemakeren Sveinung Gjøvland og hardingfelebygging på Agder, NRK-Sørlandet.

Bjørn Aksdal: intervju om bevilgning til instrumentmakerverkstedet ved Valdres folkemuseum og situasjonen for 
hardingfelebyggingen, Folkemusikk.

Bjørn Aksdal: intervju om hardingfela, NRK P2.

Bjørn Aksdal: intervju om folkemusikksaker, NRK P 2.

Bjørn Aksdal: Intervju om Rådet og støtteordningene, Folkemusikk.
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Formidlingstiltak
Undervisning
Folkedanslinja på Manger Folkehøgskole besøkte Rff-sentret og Dansevitenskap 24. - 25. januar. Rff-
staben ved Ivar Mogstad, Marit Stranden, Sjur Viken og Siri Mæland gav omvisning, innføring i arkivet og 
danseundervisning med dansespill. Folkehøgskoleelevene fikk også anledning til å følge undervisning sammen 
med utøverstudentene i tradisjonsdans og folkedansmetodikkemna. Utøverstudentene underviste og fortalte om 
studiet, og gav også en husframvisning i forbindelse med besøket.

Manger Folkehøgskole på besøk ved Rff-sentret. Undervisning med utøverstudentene. Foto: Halldis Folkedal.

Mangfoldsprosjekter 
Rff fikk i revidert nasjonalbudsjett for 2012 kr. 500.000 for å utvikle «større kulturelt mangfold innen norsk dans». 
Dette henger også sammen med Kulturdepartementets utredning «Dans i hele landet», der det blant annet 
heter at «Rådet for folkemusikk og folkedans bør se det som en oppgave å inkludere dans fra andre kulturer i sin 
virksomhet».  Stiftinga har satt følgende mål for prosjektet: 

«Skapa grunnlag for ein profesjonell dansekunst som spring frå andre røter enn den vestlege teaterdansen, og 
som kan utvikla seg fristilt frå dominerande teaterdans-tradisjonar. Slik vil vi utvikla ein alternativ dansekunst 
bygd på ein breidde av folkedans i Noreg, også den med bakgrunn i andre kulturar.» Med dette som utgangspunkt 
har Rff-sentret satt i gang en rekke kontaktskapende tiltak mot innvandrermiljøene: Aktiviseringstiltak gjennom 
dans for innvandrere i Trondheim og Steinkjer, dokumentasjon av innvandrerkultur og festarrangementer for 
utvalgte grupper. Dette var høsten 2012 utprøving for å finne arbeidsformer som det kan bygges videre på. Lisbet 
Eikrem Vinje, Truls Sørensen og Egil Bakka har ledet arbeidet, og blant annet studentene på Choreomundus har 
stått for selve aktivitetene og tiltakene.

”Bygda dansar”-prosjektene 
”Bygda dansar” er et prosjekt som har som formål å styrke og utvikle folkedansvirksomheten i et fylke 
gjennom tung satsing over 3 år under Norsk senter for folkemusikk og folkedans sin ledelse. Målet er et tett 
og kompetansebyggende samarbeid mellom lokale fagmiljø og fagfolk og fagmiljøet ved Norsk Senter for 
folkemusikk og folkedans og andre sentrale fagkrefter. Gjennom disse prosjektene ønsker en å styrke folkedansen 
både som samværsdans, som kulturarv og som kunstnerlig uttrykk.

Prosjektet ”Bygda dansar” er hovedsakelig finansiert gjennom tilskuddet fra Kulturdepartementet. De respektive 
fylkene ved Fylkeskommunen er medfinansiører. Det er også Utdanningsdirektoratet.

Fra august ble det opprettet en midlertidig delstilling som koordinator for Bygda dansar-prosjektene. Koordinator 
står for faglig og administrativ koordinering av prosjektene. 
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Stillingen har spesielt fokus på veiledning og opplæring i Bygda dansar-prosjektene, samt oppfølging av nye 
søkere. Gro Marie Svidal har siden høsten vært ansatt i 50 % stilling som prosjektkoordinator.

”Bygda dansar” Buskerud – ”Danseru’”
Bygda dansar i Buskerud startet opp høsten 2009 og ble avsluttet i juli 2012. Gjennom hele prosjektperioden ble 
det registrert ca. 100 deltakere som besøkte lokale øvinger eller fylkessamlinger. I tillegg var det et tusentalls 
ungdommer som fikk møte folkedansen gjennom Danseru’ sine besøk i de videregående skolene. Prosjektet 
hadde tett samarbeid med lokale lag og institusjoner, og dro veksel på den lokale folkemusikkunnskapen ved 
å bruke tradisjonsbærere som instruktører og spelemenn. Tilbakemeldinger fra deltakere, samarbeidsparter 
og andre, signaliserer at prosjektet har vært vellykket. Utfyllende informasjon om prosjektet kan du lese i 
sluttrapporten til Danseru’.

Fra årsskiftet 2012 og til prosjektet ble avsluttet i juli gjennomførte Danseru’ fire fylkessamlinger, deltok på 
Buskerudkappleiken, utarbeidet en stor scenisk framvisning ved navn ”Liti Kjersti” og viste denne på fire ulike 
profesjonelle scener. I forbindelse med ”Liti Kjersti” ble det gjennomført ulike lokale musikalske øvinger for 
sangerne og musikerne i oppsettinga under ledelse av Gunnlaug Lien Myhr og Arild Jensen. Tjueseks dansere og 
to musikere var med fram til siste slutt. Det dansefaglige arbeidet la vekt på å holde vedlike og finpusse danser 
som ble lært ut tidligere i prosjektet, samt at en la dette til rette for bruk i ”Liti Kjersti”. Gro Marie Svidal var 
prosjektleder i 80 %, og Martin Myhr var prosjektmedarbeider i 50 % stilling. 

Helgesamlingene har gjennom hele prosjektet vært de store og viktige møteplassene for ungdommene. Her blir 
nye danser lært ut, gamle finpusset og forbedret, samt at det sosiale rundt samlinga skaper engasjement og 
motivasjon for dem som er med. De fire siste samlingene i prosjektet ble for det meste brukt til konkret øving 
fram til sluttframvisninga ”Liti Kjersti”. Med på alle helgesamlingene var regissør Leif Stinnerbom, koreograf 
Jimmy Meurling, kostymeansvarlig Inger Hallström Stinnerbom, orkesterleder og arrangør Arild Jensen, og 
sangansvarlig Gunnlaug Lien Myhr. Samlingene ble gjennomført på følgende steder:

• 6. til 8. januar på Torpo i samarbeid med Hugnad Ungdomslag
• 17. til 19. februar i Røyken i samarbeid med Leikarringen Huldra
• 15. til 18. mars på Lampeland i samarbeid med Buskerud Folkemusikklag og Numedal Spel og Dansarlag
• 12. til 15. april i Oslo i samarbeid med Hallinglaget og Numedalslaget i Oslo

Liti Kjersti – et folkemusikalsk syngespel
Finalen i Danseru’ var oppsettinga av ”Liti Kjersti” som er skrevet av Hulda Garborg og tilrettelagt for oss av 
Eldgrim Springgard. Dette ble ei 60 minutt lang framvisning der folkedansen, sangen og musikken hadde en 
likeverdig plass på scena. Ungdommene fikk vist lokale danser i tilnærmet autentisk form, eller omgjort i 
spennende koreografier. Musikken som ble brukt, var i de fleste tilfeller hentet fra fylket. Historien som ble fortalt, 
bygde på den kjente mytiske balladen om Liti Kjersti som blir tatt av Bergekongen og ført inn i Berget. 

Arbeidet med Liti Kjersti var krevende, men engasjementet hos ungdommene var stort, og de la ned en stor jobb 
både på helgesamlingene og mellom fellesøvingene.  Mange hadde roller der de skulle både synge, danse og 
spille. Enkelte skulle også legge fram tekst. 

For å sikre informasjonsflyt og gode øvingsforhold mellom samlingene, brukte vi Dropbox til å legge ut noter, 
manus, lydfiler, videofiler og andre viktige dokument. Alle medvirkende på og bak scena hadde tilgang til den. 
Slik kunne alle følge med i utviklingen, og ungdommene kunne repetere danser og koreografier fra samling til 
samling gjennom å se på videoopptak m.m. 

Premieren på ”Liti Kjersti” ble lagt til Riksscenen i Oslo med gjester fra kulturdepartementet, NRK og 
samarbeidsorganisasjonene våre i salen. Etter dette blei framvisninga satt opp under Folkemusikkveka på Ål, 
Landskappleiken på Otta og Jørn Hilme-stemnet på Fagernes. Rundt tusen personer så framvisninga, som også 
fikk god tilbakemelding i pressa.

Fra oppsettinga av «Liti Kjersti». Foto: Christoffer Søreide.
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Andre aktiviteter
Danseru’ samarbeidet med ulike lag og institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. I 2012 var prosjektet 
representert på flere festivaler blant annet Buskerudkappleiken på Lampeland, Folkemusikkveka på Ål, Jørn 
Hilme-stemnet på Fagernes, og Landskappleiken på Otta. I tillegg var det tett samarbeid med Riksscenen i Oslo i 
forbindelse med premieren av ”Liti Kjersti”. Det har ikke vært kapasitet til å reise på tur til utlandet.

Også i 2012 var det et tett samarbeid med Strunkeveko på Leira i Valdres. Strunkeveko er et landsdekkende 
sommerkurs i folkemusikk og folkedans for barn og unge med over 100 deltakere. Kurset blir arrangert en uke i 
juli hvert år. Flere av deltakerne i Danseru’ var med på ulike kurs i spill og dans dette året. Tidligere år har Bygda 
dansar gjennomført et eget kurs under Strunkeveko ved navn ”Dans og uttrykk”. I år ble kurset avlyst på grunn 
av manglende påmelding. Den lave interessen for kurset kan skyldes at flere av Bygda dansar sine ungdommer, 
som er bosatt i grei kjøreavstand fra Valdres, kjenner seg for gamle til å være med eller søker andre utfordringer. 
I tillegg lykkes det ikke å motivere nye ungdommer til å komme. 

Dansemateriale
Generelt i Danseru’-prosjektet brukte vi tradisjonelle danser fra Buskerud som utgangspunkt for det dansefaglige 
arbeidet. En kartlegging av dansemateriale, ressurspersoner og lokale kilder ble gjennomført i forkant av 
prosjektstart i 2009. Det har ført til at både filmopptak av eldre dansere og dansepar, samt levende kilder er 
tatt i bruk i interpretasjonen og innstuderingen av dansene. I tillegg brukte vi musikk fra lokale spelemenn og 
spelemannslag. Under følger et utvalg av danser som er brukt i prosjektet:

• Springdans fra Lier
• Reinlender fra Nore og Uvdal
• Polka med ulike lokale varianter fra hele fylket
• Halling
• Springar fra Numedal
• Gangar fra Numedal
• Springar fra Hallingdal med ulike lokale varianter fra hele dalen
• Springar fra Sigdal
• Masurka fra Sigdal
• En variant av reinlender fra Svene
• Stegaren fra Svene
• Vals 

Ungdommene som var med på «Liti Kjersti», sluttforestillinga til Danseru’. Foto: Christoffer Søreide.
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Markedsføring
Bygda dansar-prosjektene i Buskerud, Nord-Trøndelag og Vest Agder har felles nettsider. Adressa til nettsidene 
er: www.bygdadansar.no På sida ble det gjennom året lagt ut rapporter fra Danseru’ sine arrangement, praktisk 
informasjon til deltakerne og annen relevant informasjon til alle interesserte. Siden var godt besøkt. 

Prosjektet ble markedsført i lokale og nasjonale media med oppslag i flere aviser og nettsider. Dette var blant 
annet: folkemusikk.no, Hallingdølen, Lågendalsposten, NRK P2 (som hadde flere innslag om ”Liti Kjersti” i 
Folkemusikktimen”), NU sitt medlemsblad Ungdom, Ås avis, Røyken og Hurum avis m.fl.

Facebook var flittig brukt for å markedsføre prosjektet. I tillegg var det enkelt å kommunisere med ungdommene 
gjennom dette sosiale mediet. Vi brukte også tjenester fra ARKON.NO slik som felles utsendelse av sms.

Unge forbilder
I 2012 engasjerte vi to personer, Margit Myhr (f.1990) fra Hallingdal og Asgeir Blaavarp Heimdal (f. 1991) fra 
Numedal som unge danseforbilder. Begge er erfarne dansere med solide plasseringer fra nasjonale tevlinger 
i folkedans. Myhr og Heimdal hjalp til i undervisningen på helgesamlingene og var en ressurs inn i gruppa som 
kunne være med og bygge et godt sosialt miljø.

Danseru’ viser igjen 
Mengdetreningen og den personlige veiledningen ungdommene i Danseru’ har fått gjennom prosjektet, har gitt 
resultat som viser igjen også utenfor Danseru’. Gjennom hele 2012 har deltakere markert seg sterkt i lokale og 
nasjonale tevlinger i dans og musikk. Under Buskerudkappleiken på Lampeland stod vi for over halvparten av 
deltakerne. Under Landskappleiken på Otta var det deltakere fra Danseru’ som seiret i dans hardingfele kl C.

Flere av deltakerne satser videre på dans og musikk. Noen studerer på høgskole, folkehøgskole og videregående 
skoler med musikk- og danselinje. Andre arbeider lokalt med videreføring av dans gjennom instruksjon og 
medvirkning i større oppsettinger.  

«Bygda dansar» Nord-Trøndelag - «Trø te’»
Bygda dansar i Nord-Trøndelag startet opp høsten 2010, og det lokale navnet er «Trø te’». Fram til våren 2013 
vil ungdom i Nord-Trøndelag fylke få muligheten til å ta del i det nasjonale satsingsprosjektet på folkemusikk og 
folkedans i sitt fylke. Ina Maria Solberg Cyrus og Ingvild Blæsterdalen leder prosjektet. 

Prosjektledelsen
Ina Cyrus, som er ansatt i Stiftinga Hilmar Aleksander, var prosjektleder i 50 % stilling.  Ingvild Blæsterdalen (40 
%) og Agnar Olsen (20 %) har vært prosjektmedarbeidere.

Aktivitet i Trø te’
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Etter én helgesamling i Steinkjer i januar, ble aktiviteten i 2012 i all hovedsak preget av jobb med 
midtveisforestilling. 

• 16.-18. mars var det helgesamling på Snåsa på Finsås Kurssenter. 
Instruktører: Endre Kleiveland, Cathrine Larsen (swing), Sigurd Klausen og Ina Cyrus 
Spellmann: Jonas Hoksnes 
Danseforbilder: Inga Myhr og Mathilde Øverland 
Antall deltakere: 10 ungdommer

• 4.-6. mai var det helgesamling på Steinkjer. 
Instruktører: Agnar Olsen, Endre Kleiveland, Sigurd Klausen og Ina Cyrus 
Spellmann: Jonas Hoksnes 
Danseforbilder: Inga Myhr, Mathilde Øverland, Anna Gjendem og Torill Steinjord 
Antall deltakere: 3 ungdommer. 
Få ungdommer, men veldig viktig å møtes allikevel, da også danseforbilder, Ina og Agnar skulle være på 
scenen.

• 7.-12. juli Samling i forbindelse med forestilling 2012 under NORDLEK 2012 på Steinkjer. 
Instruktører: Endre Kleiveland, Sigurd Klausen, Agnar Olsen og Ina Cyrus. De to sistnevnte fungerte også 
som dansere i forestillingen. 
Spellmenn: Jonas Hoksnes og Torill Aasegg 
Danseforbilder: Inga Myhr, Mathilde Øverland, Anna Gjendem og Torill Steinjord 
Antall deltakere: 6 ungdommer; Julie Bjerkem Oksås, Berit Tiller, Ane Næss, Jakob Steinar Bjerkem, Stine 
Trondsdatter og Knut Nedregaard (sistnevnte er hentet fra Danseru’)

• 7. juli: Presentasjon av deltakerne for Sommerleiren til NU. Dansetrening. «Nordisk aften» lek og dans 
sammen med sommarleiren for ungdom på kveldstid.

• 8. juli: dansetrening fram til lunsj. Etter lunsj scenisk arbeid. 
«Trøndersk aften» lek og dans sammen med sommerleiren for ungdom på kveldstid.

• 9. juli: visning av 2 scener i felleslunsjen for sommerleiren og Nordic Dance. Ellers scenisk arbeid. 
«Sommarleirfest» lek og dans sammen med sommerleiren for ungdom på kveldstid.

• 11. juli: Gjennomkjøring, generalprøve og forestilling kl. 22.00 i Dampsaga Kulturhus, Saga.  
Musikken til forestillingen er, med unntak av to slåtter, av Hilmar Alexandersen og er valgt ut av Torill 
Aasegg og Jonas Hoksnes. 

På oppdrag fra Hilmarfestivalen ble vi spurt om å sette opp ”Konungs Tafla” igjen under festivalen. Vi møttes til 
øving mandag 5. og fredag 9. november, og forestillingen ble satt opp med suksess den 10. november. Denne 
gangen med en del andre dansere enn til sommeren. 

Konungs Tafla. Foto: Rff-sentret.

På scenen var: 
Jakob Steinar Bjerkem, Berit Tiller Lundsaunet, Ane Sandvik Ness, Julie Bjerkem Oksås, Stine Trondsdatter, 
Hallvard Veium, Sveinung Vaskinn, Nina Sølsnes, Dina Bruun Arnesen, Gry Hellum og danseforbilder Carin 
Funseth og Inga Myhr.
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Spellmenn var Ingvild Blæsterdalen og Torill Aasegg. Musikerungdommer fra Bygdene Danser 
(interregprosjektet) bidro med musikk i flere scener.

Utenom forestillingsarbeidet så vi også flere av festivalens andre konserter. Søndagen hadde vi øving der Carin 
Funseth, prosjektleder for Bygdene Dansar, kom inn som instruktør. 

Vi har fått til en avtale med lærere på Inderøy vgs. om undervisning av 2. klasse dans. I løpet av høsten har vi hatt 
5 dobbelttimer folkedans med denne klassen. På én av disse undervisningene fikk vi instruksjonsstøtte av en 
masterstudent i dans (Choreomundus) fra Ungarn. Klassen skal være med i sluttproduksjonen vår i 2013.
1. desember hadde vi juleavslutning på Kulturgården Bjerkem i Henning. Her fikk vi instruksjonsstøtte av Berit 
Bjerkem, som er ekspert på sangleker fra Henningområdet og den unge hallingdanseren Asgeir Heimdal.

Deltakere
I 2012 har vi hatt ca. 25 ungdommer fra forskjellige kanter av fylket og noen få fra Sør-Trøndelag. De har deltatt 
mer eller mindre fast på samlinger og forestillinger. 

Vi benyttet oss av 1. kull av utøverstudenter i tradisjonsdans ved NTNU som danseforbilder og medinstruktører 
på samlingene; Inga Myhr, Anna Gjendem, Mathilde Øverland og Torill Steinjord. Carin Funseth har også vært 
danseforbilde.

Innleide musikere og instruktører
Vi har benyttet oss av lokale krefter ved innleie av dansespellmenn og instruktører. Av musikere har vi leid inn 
Otto Brustad, Torfinn Hofstad, Jenny Gustafsson, Torill Aasegg og Jonas Hoksnes. 

Oppsummert har danseinstruktører i 2012 utenom prosjektledelsen vært: Endre Kleiveland, Martin Myhr, Asgeir 
Heimdal og Berit Bjerkem.

Dansemateriale
I Trø te´ benytter vi tradisjonelle danser fra Nord-Trøndelag som utgangspunkt for det dansefaglige arbeidet. 
Utvelgelsen av materialet er blitt gjort av prosjektledelsen ved studier av filmopptak som finnes i arkivet på Norsk 
Senter for folkemusikk- og folkedans. Utvalget er gjort i samarbeid med Egil Bakka og ansatte ved senteret.

Danser vi fokuserer på er:
• Polsvarianter fra Innherred og fra Meråker
• Reinlender fra Følling
• Rekkedanser og turdanser (blant annet Seierstadhoppsa, Fandango og Stakkars Per)
• Halling
• Swing
• Fikservals og vanlig vals
• Hoppvals
• Noen sangdanser og sangleker

Utenom konkrete danser har vi brukt mye tid på dansetekniske ferdigheter. 

Trø te‘ sin midtveisforestilling er gjennomført. 
Foto: Rff-sentret.

Kommunikasjon og markedsføring
I tillegg til kontakt på epost, bruker vi aktivt 
en egen side på Facebook som er blitt stedet 
der kommunikasjon mellom deltakere og 
prosjektledelse finner sted. Her legges det ut 
informasjon om helgesamlinger og det som 
ellers måtte skje av relevante danseaktiviteter 
i fylket. Facebook brukes ofte av ungdommene, 
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og her får vi ut informasjon raskt. Det legges i tillegg til facebook, ut informasjon på Trø te’ sin hjemmeside 
www.bygdadansar.no og på www.rff-sentret.no.

Det sendes som regel ut pressemeldinger til alle lokalaviser i forkant av samlingene og spesielt i forbindelse 
med forestillingen vi hadde i sommer og høst. Til nå har vi hatt store oppslag både i Trønderavisa, Verdalingen og 
Namdals Avis. I tillegg er Trø te’ blitt nevnt på radioen i forbindelse med andre intervjuer.

Bygda dansar i Vest-Agder - «Egdedans»
Bygda dansar i Vest-Agder startet opp høsten 2011, og fikk navnet «Egdedans». Det var et sterkt ønske fra 
lokalmiljøet at man tok vare på bykulturen og ungdommene som var knyttet til byene. Derfor er det ikke bare 
tradisjon fra bygdene, men også nasjonale danser og musikk som man finner i bykulturen, er med. Egdedans ble 
valgt som navn på prosjektet, og det spiller på det gamle navnet på Agder – og at man er på kanten av noe. 

Prosjektledelse
Prosjektleder har vært Vegar Vårdal, i 50 % stilling. Vegar er utdannet folkemusiker med master i musikk og dans 
fra Norges Musikkhøgskole (NMH), og med mellomfag i folkedans fra NTNU. Vegar har jobbet aktivt i Vest-Agder 
lenge, både som spelinstruktør, og musiker på Nordsjøfestivalen – men også som danser, danseinstruktør og 
inspirator. Han har vært innom alle barneskolene med rikskonsertproduksjonen ”Folkemusikkverkstedet”, og han 
har besøkt alle de videregående skolene med musikk og dans på timeplanen. 

Prosjektetmedarbeider er Agnar Olsen, som er ansatt i 45 %. Agnar er utdannet faglærer og har en master fra 
Høgskolen i Oslo, avd. Estetiske fag fra 2009. Han har lært å danse på ”gamlemåten” med instruktør i lokallag, 
og han danset aktivt i lokallag og på kappleiker siden 2000. Han har siden 2008 vært a-klassedanser på kappleik. 
Som danser har han sine røtter fra Hedmark og Østerdalen. Agnar har arbeidssted ved Rff-sentret på Dragvoll i 
Trondheim. Agnar har også tatt bilder for prosjektet. 

Prosjektet har også knyttet til seg personer som vi kan jobbe aktivt med når vi er ute på turné. Ulf-Arne 
Johannesen fra Ål i Hallingdal, har vunnet kongepokalen i halling, og har bakgrunn fra dansekompaniet Frikar. 
Anders Aasberg har også bakgrunn fra Frikar, og jobber aktivt med barn og unge i Oslo – og da med halling 
som hoveddans. I tillegg har Inga Myhr vært med på en turné, og hun har bakgrunn fra dansemiljøet i Trysil og 
landslinja for folkemusikk på Vinstra, og er uteksaminert fra Utøverstudiet ved NTNU. 

Dans på Kanten. Foto: Rff-sentret.

Samarbeidspartnere
Vi har gjennom dette året også hatt gode samarbeidspartnere, både lokalt og sentralt. 

Nordsjøfestivalen 
Samarbeidet med Nordsjøfestivalen går veldig godt, og vi ser hvor mye nytte vi har av hverandre.
Deltagelsen på årets festival var en del av dette, og vi klarer å sette mer fokus på ungdom i
folkedansen. Tor Steinar Fromreide og Knut Egil Kristiansen er våre gode kontaktpersoner her, og vi
ser frem til et godt samarbeid videre.  

Vest-Agder Fylkeskommune, avdeling for kultur 
Dette året har det også vært en god dialog og kontakt med Vest-Agder Fylkeskommune, og vi ser at
det er viktig for oss med en god kommunikasjon med fylket. Dette gjelder blant annet turneene og
hvordan vi når ut til skolene, i tillegg til ren lokalkunnskap. Når det gjelder det praktiske, har vi hatt
mest kontakt med Tomas Brøvig, turnéleggeren i fylket. Det er bra at vi har turneen organisert
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gjennom systemet KSYS. Anne Tone Hageland, fylkeskultursjef i Vest-Agder, har bidratt med god dialog 
om prosjektets fremgang og ideer.  Vest-Agder Fylkeskommune styrker Egdedans ved å gi prosjektet andre 
turnéer enn det som ligger i Egdedansbudsjettet. Her kan vi nevne Folkemusikkverkstedet for barneskoler og 
Folkemusikk og folkedans i nåtiden for vgs. Dette styrker fokuset rundt folkedans og folkemusikk lokalt i hele 
fylket. 

Kilden, kulturhuset for begge Agder-fylkene 
Vi har et godt samarbeid med Kilden, som de fleste andre lokale kulturinstitusjonene eller organisasjonene har. Vi 
hadde vår midtvegsforestilling der, og kontaktperson for Kilden var Lillian Nepstad. 

Vest-Agder Ungdomslag 
Det er veldig viktig at de lokale ungdomslagene og fylkeslaget i Noregs Ungdomslag er aktive i prosjektet. I tillegg 
er det bra å ha med seg støttespillere til FolkOrg, og andre organisasjoner og institusjoner som lokalt jobber 
med folkemusikk og folkedans. Prosjektet har hatt en god dialog med dem, for det meste via kontoret deres og 
Borghild Løver – men vi har også deltatt på et styremøte og hatt ansvaret for et møte for alle medlemmene i BUL 
Kristiansand. Her var Egdedans satt på dagsorden, med ord og toner.  

Nøkkelskoler
Vågsbygd vgs har vist et engasjement og en innsats som vi i Egdedans er veldig glade for. Vi har et godt samarbeid 
med dem, og skal i tillegg ha med oss Lister vgs, avd. Lyngdal – musikk, dans og drama-linjen. Vi har god 
kontakt inn mot Byremo vgs, og håper å få de med inn i et lignende samarbeid om avslutningsforestillingen. 
Nøkkelskolene får en ekstra oppfølging når det gjelder turné, informasjon og forestillingserfaring. 

Fra forestillinga Dans på Kanten. Foto: Rff-sentret.

Egdedans på turné – skoler og frivillige lag
En stor del av Egdedans er å gjøre folkedans og folkemusikk tilgjengelig for ungdommer, og da spesielt 
videregående skole. I tillegg har vi også hatt noen opptredener i forbindelse med aktiviteten til lokallag i Noregs 
Ungdomslag og andre frivillige organisasjoner. 

Det er en fryd å reise rundt på skolene, og det er lite motvilje verken fra lærere eller elever. Å koble dette med 
gymtimer er ofte stor suksess, og det er også stor interesse for den lokale dansekulturen. 

• 10.–12. januar: Vegar og Silje Onstad Hålien hadde en liten turné i Kristiansandsområdet, med vekt på 
Vågsbygd vgs. Her var det fokus på scenisk dans – og da med tanke på at de skulle være med på åpningen av 
Kilden – og konserten Folkelig Kraft. 

• 15.–19.januar: Vegar hadde samling med Norsk Folkelig Dans i Kristiansand, og hadde dermed også litt 
undervisning for samarbeidsparter i Egdedans. Dette for å kvalitetssikre hvordan dansene blir lært bort, og 
for å få økt forståelse for den folkelige dansekulturen i Vest-Agder.

• 20.–24.februar: Agnar og Anders Aasberg var på en turné i Flekkefjord, Farsund, Lyngdal og Mandal. De 
besøkte både videregående og ungdomsskoler. Opplegget var som det brukte å være, å presentere litt av den 
lokale og den nasjonale dansetradisjonen i løpet av 90 minutter.

• 27.–30. mars: Vegar og Ulf-Arne Johannesen var på en liten turné i Kristiansand. Den 27 presenterte Vegar 
prosjektet på Kulturtorget i Aust-Agder, og hadde møter med ulike interessenter i Aust-Agder. 28 ble brukt 
til møtevirksomhet i Kristiansand, deriblant med Vest-Agder Fylkeskommune og Kilden. 29 – 30 hadde Vegar 
og Ulf-Arne undervisning på vgs i Kristiansand, med vekt på Vågsbygd vgs. Denne turnéen var støttet av 
Fylkeskommunen. 

• 02.–03. mai: Vegar hadde ansvaret for en lagskveld i BUL Kristiansand, i tillegg til møter i Kristiansand. 
• 06.–11. mai: Vegar hadde undervisning i nærheten av Kristiansand. Turneen var støttet av Fylkeskommunen. 
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• 28.–02. sept: Vegar hadde en liten turné med fokus på scenisk dans, og besøkte da Vågsbygd og Lyngdal vgs. 
I tillegg hadde Vegar Vårdal en liten samling på Nordsjøfestivalen, hvor også Egdedans hadde en opptreden. 

• 24.–26.sept: Agnar og Inga Myhr hadde en liten turné i Flekkefjord, Farsund og Mandal – på både vgs og 
ungdomsskole. Dette året inkluderte vi flere av de litt mer avansert lokale og nasjonale dansene. 

• 15.–17.okt: Vegar var på turné i Kristiansand og Lyngdal, for at nøkkelskolene skulle være mer forberedt til 
midtveisforestillingen. 

• 26.–30. november: Vegar og Ulf-Arne Johannesen hadde noe undervisning samtidig som de var på en 
skolekonsertturné i Kristiansand. Dette med vekt på midtveisforestillingen. 

• 06.–09. desember: Undervisning og samling i Kristiansand, med fokus på midtveisforestillingen lørdag 
8 desember. Vegar, Agnar, Reidar Sjøset og Ulf-Arne Johannesen var med som dansere, mens Knut Egil 
Kristiansen, Kirsten Bråten Berg og Daniel Sandén-Warg var med som musikere.

Egdedans – på scenen
• 11. januar: Innslag under konserten Folkelig Kraft, på Kilden i deres åpningsuke. En helt fullsatt sal fikk se 

norsk folkelig dans fra Vest-Agder på sitt beste. Elever fra Vågsbygd vgs var med, og Silje Onstad Hålien var 
dansesolist. Musikken var ved Vegar Vårdal, Knut Egil Kristiansen og Daniel Sandén-Warg. 

• 06. mars: Opptreden for kulturkomiteen i Vest-Agder. Oppdraget fikk vi fra fylkeskultursjefen i Vest-Agder, 
Anne Tone Hageland. Det var Lyngdal vgs som stod for dette. 

• 31. august: Innslag under Eilert Sundt-kvelden under Nordsjøfestivalen i Farsund.
• 08. desember: Midtveisforestilling ”Dans på Kanten” i Multisalen på Kilden i Kristiansand. Konserten 

ble åpnet av Fylkesordføreren i Vest-Agder, Terje Damman. Deltagerne i prosjektet var for det meste fra 
Vågsbygd vgs, men også to ungdommer utenifra. Musikere i bandet var Kirsten Bråten Berg (sang, harpeleik 
og programleder), Daniel Sandén-Warg (fele, munnharpe og gitar), Vegar Vårdal (feler), Ulf-Arne Johannesen 
(torader og harpeleik), Knut Egil Kristiansen (perkusjon). I tillegg hadde Ulf-Arne Johannesen, Vegar Vårdal 
og Reidar Sjøset laget hver sin koreografi til parhallingen fra Sirdal. 

Dansemateriale
Vest-Agder har mye dansematerialet som er skrevet ned, og som også finnes på film. Noe av det er aktivt i bruk 
i lokallagene, men mye av det har dessverre gått i glemmeboken. Vår filosofi med Egdedans er å finne frem 
lokale danser som igjen kan få en ny ungdommelig glød, og at man leter etter hva som er identiteten til dansen 
i Agderregionen. Vi har hentet både danser og musikk fra boka ”Dansetradisjonar frå Vest-Agder”, skrevet av 
Egil Bakka, Brit Seland og Dag Vårdal (utgitt av Vest-Agder Ungdomslag i 1990) – i tillegg til arkivmaterialet 
fra Rff-sentret. Danser som vi konsentrerte oss om det første året av prosjektet var Slinkompas med kross, 
halling og Lettisk Polka. Vi ønsket å fenge ungdommene, og bruke materialet som er både kjent og ukjent – 
og som er lett anvendelig når vi ikke er med dem. Det andre året utvidet vi repertoaret med flere nasjonale 
danser som reinlender og hoppvals. I tillegg hadde vi et stort fokus på en parhalling fra Sirdal, som også ble det 
gjennomgående elementet i forestillingen ”Dans på Kanten”. Her brukte vi også små danser som «Sju vakre 
jenter i en ring», «Håvard Hedde», springpolka og grunnsteg fra springedans. 

Markedsføring og engasjement
Vi markedsfører oss via Facebook, egen intern side på samme sosiale media, egen blogg, og via nettsidene til 
Bygda dansar. I tillegg har vi god kontakt med Borghild Løver som sender ut informasjon. I tillegg bruker vi mye 
tid på å markere oss i media, men ser at dette er en utfordring vi må jobbe mer med videre.

”Bygda dansar” Hedmark – ”Lek Østa!”
Bygda dansar i Hedmark startet opp høsten 2012 og har fått navnet «Lek østa!». «Lek Østa!» ble valgt etter en 
navnekonkurranse der mange gode forslag kom inn. «Lek østa!» beskriver hvor i landet vi befinner oss – ikke 
bare i øst, men helt «østa». Lek er et ord med flere betydninger; å leke, en slått, å gå på leken, betyr å gå på dans – 
et godt beskrivende ord for aktiviteten i Bygda dansar.

Prosjektledelsen
Thomas Nilssen er ansatt i 50 % som leder for prosjektet. Han har arbeidssted på Glomdalsmuseet i Elverum. 
Inga Myhr er prosjektmedarbeider i 50 % stilling, i tillegg til at Agnar Olsen er ansatt i 25 % stilling for Bygda 
dansar i Hedmark. Begge disse har arbeidssted på Rff-senteret.
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I tillegg har Hedmark Folkemusikklag vært aktive i startprosessen av prosjektet. Det har vært nedsatt ei 
prosjektgruppe som har hatt ansvaret for forarbeidet av prosjektet. Denne gruppa vil under prosjektets gang 
være ei lokal ressursgruppe for ledelsen i Bygda dansar i Hedmark. Gruppa består av Oddmund Myhr, Margrethe 
Nordmoen og Kari Nilssen.

Kontakter har også vært knyttet over fylkesgrensen til Røros og til Sverige. Vi håper at det etter hvert også vil 
være ungdommer derfra som er interesserte i å delta i prosjektet.

Aktiviteten i «Lek Østa!» første halvår
Den «høytidelige» åpningen av prosjektet foregikk med skolisse-klipping i forbindelse med prosjektets første 
helgesamling på Alvdal, 7.-9. desember. På denne samlinga deltok 30 ungdommer fra 13 til 19 år som fikk lære 
lokale runddansvarianter og pols. «Lek Østa!» hadde et svært godt samarbeid med Alvdal spell- og danselag som 
stilte med dugnadsfolk og spellmenn. I tillegg arrangerte de dansekveld for ungdommene lørdag. Vi hadde også 
engasjert Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen til å ha konsert lørdag ettermiddag.

Alvdal ungdomsskole tok kontakt med prosjektet og ønsket danseundervisning for hele skolen. Dette ble 
gjennomført over to dager i oktober og november. Her fikk ca. 100 elever innføring i dansetradisjoner fra 
Nord-Østerdalen. Dette var et vellykket opplegg som førte til at første helgesamling ble lagt til Alvdal, og 20 av 
deltakerne var elever ved skolen.

I tillegg har danseelevene på Stange videregående skole fått informasjon om prosjektet. Det planlegges en 
skoleturné til alle videregående skoler med dans/drama- og idrettslinjer på nyåret 2013.

Danseundervisning på Alvdal ungdomsskole. Foto: Rff-sentret.

Dansemateriale
Hedmark er et fylke med rike og varierte dansetradisjoner. Siden landsfestivalen i gammaldansmusikk skal 
arrangeres på Løten i juli 2013, har vi det første året valgt å fokusere på runddanstradisjonene i fylket. Mye 
materiale er innsamlet og filmet, og er tilgjengelig på Rff-sentret i Trondheim. I tillegg er det flere nålevende 
kilder, blant andre Haldis og Per Dalåsen som også var med på samlinga på Alvdal.

Danser vi har konsentrert oss om i høst, er wienerkryss fra Folldal, lukket reinlender og vals med gå-steg fra 
Alvdal. Videre vil vi arbeide med busserull fra Os, Hambo fra Jordet og ulike masurkavarianter.

Markedsføring og media
Facebook har vært den viktigste kilden til å nå ut til ungdommene. I tillegg har Hedmark Folkemusikklag bidratt 
til å markedsføre prosjektet til sine medlemmer og medlemslag.
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Lokale aviser har vært flinke til å skrive om prosjektet, både i forbindelse med danseundervisningen på 
ungdomsskolen og rundt selve helgesamlinga i Alvdal. Folkemusikk.no har også skrevet om prosjektet ved flere 
anledninger.

Bygdene dansar Norden 
Bygdene dansar Norden er et svensk-norsk samarbeidsprosjekt hovedsakelig finansiert av EU-programmet 
Interreg Sverige-Norge. 

De største partnerne i prosjektet er Rff-sentret og Regionforbundet Jämtlands län.

Prosjektperioden strekker seg fra sommeren 2012 til sommeren 2013.

Bygdene danser bygger på prosjektmodellen for Bygda danser utviklet ved Rff-sentret.

Carin Funseth er prosjektleder og har arbeidssted ved Rff-sentret.

Høsten var preget av et inventeringsarbeid. Det har blitt opprettet kontakter med Svenska folkdansringen, 
distriktene Jämtland-Härjedalens og Meldepad, Spelmansforbunden i Jämtland-Härjedalen og Medelpad, Birka 
folkhögskola , folkemusikk/folkedansfestivalen Umefolk, samt med privatpersoner i området med engasjement 
for folkedans. 

Carin Funseth har besøkt Arkivet for folklig dans i Stockholm og fått låne aktuelt materiale. 

I oktober var Carin Funseth og Truls Sørensen i Åre og møtte Ingrid Printz og Ann-Kristin Olsén fra 
Regionförbundet Jämtlands län. 

I oktober var Carin på Birka folkhögskola og hadde undervisning i lokalene deres. Fem av elevene der ble med på 
tur til Hilmarfestivalen i Steinkjer 8.-11. november, der de medvirket i Trø te’ sin midtforestilling «Konungs Tafla».

Det store fokuset i løpet av høsten har vært på det nordiske seminaret «Bygda dansar ut i Norden» (kalt «Bydun»), 
et delprosjekt finansiert av Nordisk Kulturfond, som skulle undersøke mulighetene til å bruke Bygda dansar-
modellen i de øvrige nordiske landene. Seminar, skoleturné og evaluering ble planlagt og gjennomført i Östersund 
i månedsskiftet november/desember med danseinstruktører og spelemenn fra Sverige, Finland og Danmark. 
Så langt som mulig var skolebesøkene planlagte ut ifra tidligere erfaringer fra Folkdansringen sitt prosjekt 
«Folklig dans i skolan» som tidligere ble gjennomført i Östersund. Som avslutning på prosjektet «Bydun» ble 
det gjennomført en dansekveld i samarbeid med «Klubb 3», en folkedansklubb i Östersund. I forbindelse med 
Bydun-uken ble det gjennomført et skolebesøk under Interregprosjektet. I Östersund ble det opprettet kontakt 
med Östersunds folkdansgille, som besøkte undervisningen på to av skolene, samt med tradisjonsbærer Beret 
Bertilsdotter. 

Totalt har Bygdene dansar vært på 4 forskjellige videregående skoler, og det første halvåret har prosjektet nådd 
ca. 700 elever, derav ca. 600 i den aktuelle målgruppa for prosjektet, i aldersgruppa 16-19 år. 
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Driftsregnskap Stiftelsen/Rff-sentret
Nedenfor blir det gjengitt utdrag fra det reviderte årsregnskapet for stiftelsen med utvalgte delregnskaper. 
Inntektene fra Kulturdepartementet henført på delregnskapene reflekterer vedtak gjort av styret i begynnelsen av 
året. 

Regnskap for 2012
Stiftelsen Rådet for Folkemusikk og folkedans fikk et tilskudd fra Kulturdepartementet på kr. 11 375 000.- (2011: 
10 615 000). Av dette ble 500 000.- bevilget som engangsmidler til mangfold i dans. Engangsmidlene ble tildelt et 
godt stykke ut i kalenderåret.

Av dette ble 9 095 000.- (2011: 7 935 000.-) disponert til drift av Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-
sentret), som inkluderer prosjektene ”Bygda dansar” og andre større og mindre prosjekt.

Resterende tilskudd på 2 280 000.- (2011: 2 680 000.-) ble disponert av Rådet som aktivitetsmidler; 
støtteordningene (tiltaksmidler og arbeidsstipend, små og raske midler og større prosjektmidler), Norsk 
Folkemusikklag, Utøverstudium i dans og drift av Rådet og Representantskapsmøtet.

Utdanningsdirektoratet ga et tilskudd på kr. 243 000.- (2011: 248 000.-).

Rff-sentret hadde andre tilskudd på 675 013.- (2011: 530 143.-) Dette var hovedsakelig ekstern finansiering av 
større og mindre prosjekt, det største tilskuddet ble gitt til digitalisering av musikk og danseopptak .

Egeninntekter på 684 884.- (2011: 562 109.-). Mye av dette er fra tjenestesalg til NTNU.

Lønnsutgifter ved Rff-sentret inkludert ”Bygda dansar”-prosjektene var kr. 7 205 725.- (2011: 6 448 161.-) (andel 
”Bygda dansar-prosjektene: 1 813 533.- (2011: 1 296 762.-)

”Bygda dansar”-prosjektene hadde et forbruk på kr. 3 082 296.- (2011: 2 202 557.-)

Hvert fylkesvise ”Bygda dansar”-prosjekt blir belastet med tilsvarende ca. 15 % stilling fra 
administrasjonsseksjonen.

Årsresultatet for Stiftelsen var negativt; -34 837.- (2011: 1 511 353.-)

Regnskap for 2012
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1 Stiftelsen resultat
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3 Noter til årsregnskap 2012 
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P4 Driftsregnskap avd.  Senter og kortere prosjekter  
(delregnskap avd. 2 Senter) 

RESULTAT Rådet for folkemusikk og folkedans

Avdeling 2 SENTER ,Underavdeling 20 21

Drift av Rff sentret og Styret, inkl. kortere prosjekt

2012 2011
Inntekter:
Kulturdepartementet 5 595 000 5 435 000

Kulturdepartementet engangstilskudd 500 000

Utdanningsdirektoratet 243 000 248 000

Fylkeskommuner

Andre tilskudd 675 013 480 143

Egeninntekt 735 918 612 689

Sum driftsinntekter 7 748 931 6 775 832

Utgifter:
Varekostnad 45 331 10 560

Lønnskostnader 5 392 182 5 151 399

Annen driftskostnad 2 687 873 1 035 505

Sum driftskostnader 8 125 386 6 197 464

Driftsresultat 376 455 578 368

Finansielle poster:
Renteinntekter 104 941 108 274

Andre finansinntekter 606 105

Rentekostnader 4 468 1 836

Andre finanskostnader 69 320

Finansresultat 101 010 106 223

Resultat 275 445 684 591

Årsunderskudd kr. 275 444,67
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5 Samla oversikt Bygda dansar 2012 (delregnskap avd. 2 Senter) 

RESULTAT Rådet for folkemusikk og folkedans

Avdeling 2 SENTER, Underavdeling 19 BYGDA DANSER

Samla oversikt Bygda dansar 2012

Buskerud Nord Trønd. Vest Agder Hedmark Total

Inntekter
Kulturdepartementet 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 3 000 000

Fylkeskommune 50 000 100 000 100 000 50 000 300 000

Andre inntekter 40 120 41 864 81 984

Sum driftsinntekter 590 120 1 141 864 1 100 000 550 000 3 381 984

Utgifter
Lønnskostnad 613 351 355 097 562 411 282 674 1 813 533

Reiser 214 549 99 834 115 681 30 142 460 206

Andre driftskostnader 197 403 462 756 76 511 71 887 808 557

Sum driftsutgifter 1 025 303 917 687 754 603 384 703 3 082 296

Driftsresultat 435 183 224 177 345 397 165 297 299 688

Finansielle poster
Renteinntekter 0

Rentekostnader 61 61

Finansresultat 0 61 0 0 61

Resultat 435 183 224 116 345 397 165 297 299 627
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PDenne årsmeldingen er utformet ved Rff-sentret og er godkjent av Styret.

Stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans

Trondheim, mai 2013

For Styret
Vegard Opheim
Styreleder

2013 © Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret)

Idrettsbygget, Loholt Allé 81
Dragvoll
7491 TRONDHEIM
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