
Kulturskoleutvikling

Produksjonsledelse 

og 

helhetlige konserter



Dagen i dag

•Kvalitetssikring 

•Forventningsavklaring (roller og ansvar i produksjonen)

•Mål

•Praktiske verktøy 

•Kreative prosesser, idéutvikling 
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Produksjonsledelse

Fra idè til forestilling



Hvor starter vi?



Produksjon

•Oppstart

•Roller i en produksjon

•Forventningsavklaring



Oppstart

Oppstartsmøte

http://www.kulturskolebanken.no/verktoy/sjekklister/moteagenda-for-forste-planleggingsmote/


Oppstart

Rolleavklaring

Roller i en produksjon

http://www.kulturskolebanken.no/kulturproduksjon/prosjektarbeid/rolleavklaring/
http://www.kulturskolebanken.no/kulturproduksjon/prosjektarbeid/rollefordeling/


Spørsmålet er altså:

Hvem gjør hva med 
hvem, for hvem, når, 
hvor, hvor lenge, 
hvorfor og hvordan? 



Faser og rammer

•Idè, bakgrunn og begrunnelse

•Planlegging, rammer og muligheter

• Innøving og produksjon

• Gjennomføring

•Vurdering/refleksjon

•Større enn enkelthetene

http://www.kulturskolebanken.no/kulturproduksjon/produksjon/kvalitetskriterier-og-rammebetingelser/rammebetingelser-for-fremforing/
http://www.kulturskolebanken.no/kulturproduksjon/produksjon/kvalitetskriterier-og-rammebetingelser/rammebetingelser-for-fremforing/


• Verktøy for gjennomføring
• Produksjonsplan

• Prøveplan

• Kjøreplan/dreiebok

• Hensiktmessig i forhold til det dere bruker i dag?

• Påmelding/registrering

• Bemanningsplan

• Sjekklister

• Flere verktøy

Gjennomføring

http://www.kulturskolebanken.no/wp-content/uploads/2013/08/Produksjonsplan-Stevie-Wonder.pdf
http://www.kulturskolebanken.no/wp-content/uploads/2013/08/pr%C3%B8veplan-Stevie-Wonder-en-dato.pdf
http://www.kulturskolebanken.no/wp-content/uploads/2013/08/Kj%C3%B8replan-med-bildeplan-Stevie-Wonder.pdf
http://www.kulturskolebanken.no/verktoy


Idèutvikling

•Kreative prosesser

•Brainstorming

•Idètrakten

•Eierskap

http://www.kulturskolebanken.no/kulturproduksjon/prosjektarbeid/ideutvikling-fra-ide-til-virkelighet/brainstorming/


Forestillinger

• Teaterforestilling 

•Danseforestilling 

•Konsert 

•Utstilling 

•Visninger

Ta publikum på alvor!



Omdømme

I organisasjoner og produksjoner



Viktig?



Hvorfor?



Hva er omdømme?



Hva skaper et omdømme?



Hva kjennetegner vårt omdømme?



Hva kan vi gjøre?
•De viktigste interessentene – hva sier de?

•Viktige punkter – hva vil du de skal si?

• Faktisk omdømme

•Ønsket omdømme

• Tiltak



Målgruppe



Mål

•Utøverne

•Dirigenter/pedagoger

• Forestillingen/konserten

•Publikum



Bli bedre!



Verktøy og kvalitetssikring

•Hva er kvalitet?

•Egne verktøy

•Pr/Markedsføring

•Sjekkliste

•De ti bud

http://www.kulturskolebanken.no/kulturproduksjon/produksjon/kvalitetskriterier-og-rammebetingelser/kvalitetskriterier-for-kulturproduksjoner/
http://www.kulturskolebanken.no/omdomme-og-synliggjoring/pr-og-markedsforing/
http://www.kulturskolebanken.no/verktoy/sjekklister/kvalitetskriterier-for-kulturskoleformidling-sjekkliste/
http://www.kulturskolebanken.no/kulturproduksjon/produksjon/kvalitetskriterier-og-rammebetingelser/de-ti-bud-for-kulturproduksjoner/


Fra idè til forestilling

• Valgets kval

• Form

• Innhold

• Rom

• Tid

• Dramaturgi



Fra idè til forestilling

• Fremtidsbilde 

• Forestillingen - hvordan skal det se ut?

• Begrunnelser 

• Anledning 

• Samarbeidspartnere 

• Ressurser

• Presentasjoner



Gode opplevelser
• Kjennetegn på de gode, de gripende, de…møtene

• Publikum
• Utøver

ZZZUUMMEE LITT!



Gode opplevelser



En øvelse:

•Velg 2 – enten fra utøver, eller publikum.

•Hvordan sørger dere for å oppnå dette?

Gode opplevelser



Banken har mange muligheter

• Her har vi lagt inn materiale knyttet til mange temaer og 
fagområder som vi mener vil styrke arbeidet med 
kulturproduksjoner. Det kan være en forestilling, en konsert, en 
utstilling – det dreier seg uansett om å styrke både prosessen fra 
idé til produkt, og om å kvalitetssikre det endelige resultatet.

• Et viktig utgangspunkt for et godt resultat kan være: «…det hjelper 
å ha tenkt litt på forhånd…»



Kulturskolebanken
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http://www.kulturskolebanken.no/


Refleksjon
•Hva har vært nyttig?

•Hva kan du bruke?

•Hva tar du tak i først?



LYKKE TIL!


