
Kragerøkonferansen 2019
Konsertplanlegging



Rune Hannisdal - BFO
• Bli inspirert! – 6. trinn

• 4 deler
• Skolebesøk
• Jobbe på nettsiden
• Besøk i Grieghallen
• Anmeldelse

• Musikk for minnet
• Kreativt prosessorientert kunstprosjekt

• Orkesterkupp!
• Ungdom – Sitte i lyden!

• Familiekonserter
• 4 konserter i året
• Tematisk – Musikk
• Musikere presenterer





Korps! – i alle livets faser.
• Skjold skoles Musikkorps – musikant, styremedlem, dirigent
• Fana Musikklag
• Manger Skulemusikklag
• Os Musikkforening
• Kleppe Musikklag
• Manger Musikklag
• Nidarholm Musikkforening



Menti.com
• Hvem lager årshjul?
• Logg inn på Menti.com
• Hva bruker dere tid på i styremøtene?
• Hva må ordnes i forbindelse med en konsert?



Årshjul - styremøter
• Hvilken rolle har et styret i konsertplanlegging? Hvilke 

oppgaver må løses?
• Finnes det ressurser hos andre enn styret? Kjenner vi til 

disse?
• Loppefest - Dugnad
• Manger Skulemusikklag



ÅRSHJUL - REPERTOARPLAN

• Hvem bestemmer hva som skal spilles? Bare dirigent eller finnes det 
musikkutvalg med musikanter? Foreldre? 

• Noe som alltid er med (17.mai, julekonsert -> tradisjoner alltid av det gode?)
• Noe som du tenker burde være med, men som det aldri «blir tid til»?
• Utfordrer du deg selv og korpset til ny musikk/nye genre? Variasjon
• Terminplan – Hva er det korpset trenger repertoar til?
• Nye musikanter – mestring - utfordring



Konsertplanlegging
Mulighets-studie

• Tilstandsrapport
• Styrker, svakheter, muligheter, trusler

• Verktøykasse
• Hvilke verktøy og hjelpemidler har dere i planleggingen og produksjon?

• Mål og misjon
• Hva ønsker dere å oppnå?

• Motivasjon - forankring
• Hva motiverer dirigent, korpset, enkeltmusikanten, styret, publikum



• Identitet
• Hva kjennetegner korpset?

• Kunstnerisk utvikling
• Hvor er vi i dag, hvor er vi etter konserten?

• Organisering
• Hvilke oppgaver skal løses? Hvem gjør hva?

• Samarbiedspartnere
• Markedsføring – Sosiale medier



Din Facebook-side Post "Likes" Kommentarer Deling

Facebook

500

100
200

350
450



Nyttige apper
• Spilice : https://gopro.com/v/rDDKQdBl38W7O
• Quik
• Hyperlapse
• Wordswag

• GDPR…….

https://gopro.com/v/rDDKQdBl38W7O


Søknad om støtte
Hvor kan man søke om støtte?
• Underskudds-garanti i kommunen
• Stiftelser
• Sponsing
• Medlemmer
• Andre?



Musikantene som ressurs
• Korpsrepresentanter i styret, sammen med dirigent. - På 

hele møtet??
• Musikkutvalg
• Musikantene som ressurs – kjenn ditt korps!
• Dirigenten må være den som er lettest å bli kvitt! Men den 

viktigste ressursen??
• Kleppe Musikklag
• Kan, vil… og tør!



Opedals korpsskole
• «Gode musikalske kunnskaper bringer deg bare en tredjedel av veien, 

resten er hva du gjør med god planlegging, hardt arbeid. Du må bruke 
hele deg selv for å håndtere menneskene som er involvert; musikanter, 
styre, instruktører og omgivelser. Kort sagt: utvikle lederegenskapene 
dine, og kreve mer av deg selv enn av alle andre. Dette vil gi resultater 
over tid.»

• Før sesongen – noter – terminplan – besetningskart – infobrev om 
forventninger og krav

• De eldste musikantene som ressurs



Den gode øvelsen = den gode konserten?
• Hvorfor blir konserten bedre enn øvelsen?

• DEN BLIR IKKE DET
• Hva er en dårlig generalprøve?

• EN DÅRLIG GENERALPRØVE!
Prosessen er like viktig som selve konserten, men vi liker jo å spille for 
folk!

Nidarholm



Hvorfor spiller vi konserter? Hva er en god konsert?
• Vi fremfører fordi vi øver (Amatører) 
• Vi øver for å fremføre (Proffe)

• Så, Hva er en god konsert?



Min drømmekonsert
• Hvordan ser min drømmekonsert ut, og hva må jeg ta hensyn 

til i planleggingen?  Fyll ut skjema.

• https://www.youtube.com/watch?v=lh1dqF31kS8

https://www.youtube.com/watch?v=lh1dqF31kS8


Sånn kan det også gjøres…

Interlochen – Center for the arts – Michigan:
www.interlochen.org/media/archived-webcast-band-performance-2-14-
2015



TAKK FOR SEG!

Min drømmekonsert!
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