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2021

2021 bydde som for de fleste på flere utfordringer og begrenset aktiviteten vår. Hverdagen og

musikklivet til mange har endret seg mye i løpet av de to siste årene, og mye har blitt avlyst, utsatt

eller flyttet digitalt. For AKKS Bergen sin del ble flere kurs og konserter avlyst eller utsatt – noe ble

også gjort digitalt, og øvingslokalene ble periodevis stengt. Takket være støtte fra flere

tilskuddsordninger og gode samarbeidspartnere har vi klart oss, og vi er stolte over aktiviteten vi har

klart å tilby til tross for pandemien.

Tilbakemeldinger fra medlemmer og brukere av tilbudene våre i år har bekreftet vår posisjon som en

viktig kursaktør, øvingslokaletilbyder og arrangør. Det er et tydelig ønske og behov for å møtes og

delta i musikkaktivitet sammen, noe vi håper at det blir mer av i 2022.

AKKS Bergen har siden opprettelsen i 1995 fungert som en av de viktigste rekrutteringsarenaene til

det rytmiske musikkmiljøet i Bergen. Organisasjonen tilbyr musikkopplæring, utleie av øvingslokaler

og driver konsertvirksomhet. Årlig arrangerer AKKS Bergen konserter og arrangementer som

AKKS-bingo, AKKS presenterer: Torsdagsrock og AKKS-konserten, i tillegg til den tradisjonsrike

Eggstockfestivalen – festivalen for unge, uetablerte band og artister fra Vestland.

AKKS Bergen rekrutterer også til arrangørfeltet, blant annet gjennom ungdomsarrangørgruppen og

konsertserien UFLAKKS, samt Ung Arrangør. Vi arrangerer også Ung Delegat under bransjefestivalen

Vill Vill Vest, i samarbeid med Brak. De siste årene har organisasjonen også arrangert utvalgte

spesialkurs direkte rettet mot jenter, ikke-binære og transpersoner. En har sett et behov for å løfte

frem og motivere jenter, ikke-binære og transpersoner på visse områder innen musikkfeltet, og dette

har ført til produsentprosjektet GAIN, lydteknikkprosjektet GRIP og en årlig gjennomføring av

Bandleiren LOUD! i høstferien.

I dag er AKKS den eneste musikkorganisasjonen som daglig arbeider med tiltak for kjønnsbalanse i

musikklivet. AKKS bidrar til fokuset på likestilling, både lokalt og nasjonalt, med sitt formål om å å

rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet. AKKS Bergen har i løpet av sine

26 år vokst seg til å bli den største av seks avdelinger i Norge, både med tanke på antall ansatte i

administrasjonen, men også i antall medlemmer. I tiden fremover håper vi å kunne fortsette å

investere i, både menneskelige og økonomiske, ressurser i vår virksomhet, i tillegg til å opprettholde

og videreutvikle nye prosjekter.

Bergen 10.02.2022

Trine Gabrielsen

Daglig leder AKKS Bergen
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Administrasjon

AKKS Bergen har per 31.12.2021 2,8 årsverk fordelt på tre stillinger.

Trine Gabrielsen
Daglig leder

Victoria Moldekleiv
Kurs- og øvingslokaleansvarlig

Ragnhild Severeide
Arrangementsansvarlig,
i permisjon 01.09.21 - 31.08.22

Marte Ljøkelsøy Ådland
Arrangementsansvarlig,
vikar fra 01.09.21 - 31.08.22

Marte Ljøkelsøy Ådland overtok stillingen som arrangementsansvarlig 01.09.21 etter Ragnhild

Severeide, og har i 2021 hatt 80 % stilling. Stillingen som arrangementsansvarlig har i 2021 inkludert

30 % stilling som festivalsjef for Eggstockfestivalen, 30 % stilling som prosjektleder for UFLAKKS og

Ung Arrangør, og 20 % stilling til avvikling av øvrige arrangementer.

Kurs- og øvingslokaleansvarlig, Victoria Moldekleiv og daglig leder, Trine Gabrielsen har begge 100 %

stilling. Daglig leder er inne i sitt tredje år i åremålet på fire år.
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Styret

Styret i AKKS Bergen består pr. 31.12.2021 av åtte styremedlemmer og tre varamedlemmer.

Sam Patricia Melo

Styreleder

Anney Niyokindi

Nestleder

Unn Thorsen

Økonomiansvarlig

Torleif Bay

Styremedlem

Helene Oestreich

1. vara

Marthe Serck-Hanssen

Styremedlem

Sofia Marie Hamnes

Styremedlem

Veronika Heilund

Styremedlem

Dipha Thiruchelvam

Styremedlem

Sveinung Igesund

2. vara

Martine Aase Vaage

3. vara

Styret ble valgt på digitalt årsmøte 22. mars 2021.
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Styrets beretning

AKKS Bergen ledes av et delvis arbeidende styre. Styret har styremøter fem til ni ganger i året, samt

arbeidsmøter ved behov. Videre deltar styret i aktiviteter sammen med administrasjonen ved

konsertavvikling og øvrige arrangement. Styret er blant annet ansvarlig for internkurs, dugnader og

interne sosiale aktiviteter og skal være en kontinuerlig støtte for administrasjonen. Som arbeidsgiver

skal styret bidra til et sosialt og godt arbeidsmiljø, og være en synlig og aktiv part i organisasjonen.

Siden frivilliggruppen ble opprettet i 2019, har de frivillige vært med på å ta mer av arbeidet på

arrangementer og plakatopphenging, slik at styret kan fokusere mer på kompetanse, økonomistyring

og de store linjene i organisasjonen.

På årsmøtet 22. mars 2021 ble følgende styre valgt:

Samila Melo (Ny styreleder, tidligere styremedlem)

Anney Niyokindi (Ny, konstituert som nestleder)

Unn Thorsen (Gjenvalgt, konstituert som økonomiansvarlig)

Veronika Heilund (Gjenvalg)

Dipha Thiruchelvam (Ny)

Torleif Bay (Ny)

Trym Eilertsen (Ny)

Sofia Marie Hamnes (Nytt styremedlem, tidligere vara)

Helene Oestreich (Ny vara, tidligere styremedlem)

Sveinung Igesund (Ny vara)

Marthe Serck-Hanssen (Ny vara)

I løpet av året har det har vært noe omrokkering i styret. Trym Eilertsen trakk seg fra sitt verv i august

pga. flytting fra Bergen. Marthe Serck-Hanssen gikk da fra vara til å bli ordinært styremedlem, og

styret valgte å supplere inn Martine Aase Vaage som ny vara.

Styrearbeid

Det har vært åtte styremøter i 2021. Årsmøtet ble avholdt digitalt 22. mars 2021.

Styrekurs

På grunn av smittesituasjonen i store deler av landet ble styrekurset gjennomført digitalt av AKKS

Norges generalsekretær, Pia Korsnes. Styret hadde kurs sammen med andre lokallag.

Administrasjon, økonomi og aktivitet

Året 2021 var et uforutsigbart og utfordrende år for AKKS Bergen såvel som andre

kulturorganisasjoner. Takket være god økonomistyring de siste årene og ved hjelp av

kompensasjonsordninger forårsaket ikke pandemien like store økonomiske konsekvenser som fryktet.

Den største effekten påvirket aktivitetstilbudet til organisasjonen, som avlysning av konserter og kurs,

og begrenset bruk av øvingslokaler. 2021 har også vært påvirket av kanselleringene i 2020. Flere

aktiviteter ble flyttet fra 2020 og gjennomført i 2021. Forskyvelsen av gjennomføringen av

aktivitetene har lagt ekstra press på administrasjonen dette året. Det skal understrekes at

administrasjonen har, både i 2020 og 2021, tatt løpende utfordringer på strak arm og funnet gode

løsninger for både kursdeltakere, instruktører og samarbeidspartnere. Administrasjonen har også fått
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et nytt tilskudd i 2021. Marte Ljøkelsøy Ådland har gått inn i ett års vikariat for arrangementsansvarlig

Ragnhild Severeide fra 1. september.

Nye samarbeid og prosjekter ble også startet opp, som kurs i musikkteori, GRIP – kurs i lydteknikk og

låtskriving med Myra på Laksevåg bibliotek. Sistnevnte var et samarbeidsprosjekt med Papillon og

Norsk Forfattersentrum, og er en del av AKKS Bergens ønske om å samarbeide med flere og nye

aktører, og arrangere musikkaktiviteter også i andre bydeler enn Bergenhus. Prosjektet GRIP er et

samarbeid på tvers av kulturelle disipliner med Bergen Kjøtt, BIT Teatergarasjen og Carte Blanche –

alle med et ønske om å øke andelen kvinnelige, ikke-binære og transkjønnede lydteknikere.

Vi er også glade for at vi igjen fikk gjennomført Bandleiren LOUD! i høstferien. Årets leir var fulltegnet

med 15 deltakere. Ung Arrangør endret navn fra UFLAKKS Mentorprogram og fikk en noe ny form.

Programmet ble lansert på slutten av året, med oppstart i januar 2022.

Landsstyrerepresentasjon

Styreleder har vært AKKS Bergens landsstyrerepresentant og deltatt på fem landsstyremøter i 2021.

Hun har representert AKKS Bergens synspunkter og meninger etter at styret i AKKS Bergen har

behandlet sakene lokalt.

Landsmøte

Det ble avholdt ekstraordinært landsmøte i AKKS 25. september 2021 for valg av nye

sentralstyremedlemmer og godkjennelse av strategi- og handlingsplan.

Bergen, 07.01.2022

Samila Melo

Styreleder AKKS Bergen
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Økonomi

AKKS Bergen har en stabil økonomi etter flere år med nøktern økonomistyring og jobber kontinuerlig

med å sikre en god egenkapital og bærekraftig drift. Det er imidlertid utfordrende å holde inntektene

og kostnadene på et forutsigbart nivå, og det økonomiske spillerommet er ikke stort. De siste to

årene har det vært ekstra utfordrende og uforutsigbart som følge av koronapandemien og stadig

skiftende restriksjoner – både lokalt og nasjonalt. Vi har flere prosjekter som avhenger av tilskudd,

samtidig som vi er nødt til å investere i og oppgradere både utstyr og øvingslokaler, samt

videreutvikle kursvirksomheten og nye prosjekter. Organisasjonen har over lengre tid jobbet

målrettet for både å kunne øke antall årsverk og kunne tilby ansatte et konkurransedyktig lønnsnivå, i

tråd med økning i aktivitet og arbeidets art i organisasjonen.

Tilskudd

I 2021 har AKKS Bergen mottatt driftstilskudd fra AKKS Norge, Kulturstyret, Bergen kommune og

Vestland fylkeskommune. For å kunne gjennomføre ekstra kurs, tiltak og arrangementer utover vårt

ordinære program, har tilskuddsordninger som er tilgjengelige for prosjekter og enkeltarrangementer

vært avgjørende. I 2021 har AKKS Bergen mottatt prosjekttilskudd og gavemidler fra Bergen

kommune, Vestland fylkeskommune, Kulturrom, Norsk Musikkråd, Norsk Kulturråd, NOPA, OBOS,

Sparebanken Vest, Fana Sparebank og Kulturtanken via AKKS Norge.

UFLAKKS, Eggstockfestivalen, GAIN og Bandleiren LOUD! er prosjekter som er helt avhengige av

tilskudd, og her har ulike støtteordninger i Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Norsk

Kulturråd og Frifond v/ Norske Konsertarrangører vært helt uvurderlige for aktivitet og vekst.

I tillegg er Kulturrom, samt Frifond kompetanse og aktivitet, KOMP og VO-tilskudd fra Norsk

Musikkråd viktige tilskuddsytere, og helt avgjørende for at vi kan opprettholde standarden på våre

øvingslokaler og kurs, samt tilby rimelige priser på våre kurs, og på den måten være et

lavterskeltilbud.

De siste seks årene har vi søkt om midler hos Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) via

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. Vi har fått tilsagn og blitt tildelt midler via

Bergen kommune de siste seks årene, og dette er et viktig bidrag til organisasjonens arbeid. I tillegg

til å kunne tilby barn og unge fra lavinntektsfamilier gratisplasser på kurs gjør søknadsordningen det

mulig å arrangere Bandleiren LOUD!

Nøkkeltall årsregnskap 2021

Egne inntekter 657 234

Tilskudd (offentlig/annet) 2 893 134

Varekostnader 1 576 443

Lønn/personalkostnader 1 636 846

Driftskostnader 260 193

Totalt driftsresultat
76 886
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Vi har vanligvis en jevn egeninntjening gjennom kurs, konserter og øvingslokaler, men

egeninntjeningen varierer likevel fra semester til semester og år til år. De to siste årene har vært

spesielle med flere avlyste og/eller utsatte kurs og konserter, samt periodevis stengte øvingslokaler

pga. lokale og nasjonale smittevernrestriksjoner. I 2021 hadde AKKS Bergen en egeninntjening på kr

657 234, noe som er en nedgang på kr 727 933 fra normalåret 2019.

Vi har i 2021 hatt en inntjening på kr 33 243 i medlemskontingent til tross for 637 medlemmer à 50

kr. Dette skyldes at en del av medlemskontingentene innkreves sentralt av AKKS Norge via vårt

medlemssystem, og vi får utbetalt medlemskontingentene for året før på nyåret.

Vi har hatt en økning i antall kurs i 2021, både fra året før som i større grad ble preget av pandemien,

men også flere enn i normalåret 2019. Dette har ført til at både kursinntektene, men også utgiftene

til kurs og honorarer er økt. Kursinntektene utgjør kr 304 941, mens kursutgiftene er på kr 175 145 og

honorarer utgjør kr 651 237 – en økning på i overkant av kr 191 000 fra året før. Dette skyldes at vi

arrangerte gratis sommerkurs, og gjennomførte flere ordinære- og ekstra kurs i 2021. En rekke

deltakerne fikk også sitt kurs avlyst i november 2020 og flere av disse takket ja til kursplass med

oppstart i februar 2021. Vi beholdt kursavgift for disse i 2020, men fikk ikke noen inntekt for disse

kursplassene i 2021.

Drift av øvingslokalene er vanligvis en av våre viktigste inntektskilder og utgjorde i overkant av kr 313

691 i 2019. I 2020 ble inntektene nesten halvert og utgjorde kun kr 168 395. I 2021 var inntektene på

kr 195 130. Dette er en følge av at øvingslokalene var stengt i flere perioder i løpet av året i tråd med

smittevernrestriksjoner. Før pandemien hadde vi en oppgang i inntekter fra øvingslokalene i flere år.

Kostnadene for øvingslokaler er hovedsakelig leie av lokaler på USF Verftet. I tillegg gjorde vi en

nødvendig oppgradering av adgangssystemet. De to siste årene har vi fått øremerkede midler til

musikkutstyr til kurs- og øvingslokaler, og har derfor brukt mer enn opprinnelig budsjettert.

Konsertvirksomheten har hatt en betydelig økonomisk nedgang siden 2019 som følge av flere avlyste

og utsatte konserter pga. koronapandemien. Eggstockfestivalen ble også gjennomført for deltakerne,

men uten publikum og vi mistet dermed billettinntekter derfra. I 2021 utgjorde konsertinntektene kr

41 546, en økning på kr 19 411 fra året før, men fremdeles over en halvering fra 2019.

Markedsføringskostnader på kr 187 988 er nesten en dobling fra året før og er tilbake på nivå med

2019. Vi fikk designet nye plakater og annet markedsmateriell høsten 2021, og Eggstockfestivalen

betalte 50 % forskudd for design til neste års festivalprofil. AKKS Bergen gikk også til innkjøp av to nye

rollups.

Eggstockfestivalen har et positivt resultat på kr 52 895. UFLAKKS sin resultatrapport viser et

overskudd på kr 18 091. Begge prosjektenes overskudd skyldes hovedsakelig endret eller begrenset

aktivitet som følge av pandemien. Overskuddet overføres og brukes på mer aktivitet i 2022.

Prosjektet GAIN har et overskudd på kr 115 938. Dette skyldes tilskuddsmidler utbetalt i 2021 for

prosjektperioden høst 2021 - vår 2022. Overskuddet er øremerket kursaktivitet våren 2022.

AKKS Bergen er i regi av flere tiltak og prosjekter, som alle har egne prosjektregnskap. Dette har vi

gjort for å ha en god oversikt over alle prosjektene, i tillegg til at dette er et krav fra flere

tilskuddsytere. Totalt, inkludert alle prosjekter, viser regnskapet et overskudd på kr 76 886. Årets
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resultat for AKKS Bergen, ekskludert alle prosjekter, viser et underskudd på kr 94 019. Dette dekkes

inn av fjorårets overskudd som blant annet skyldes tilskudd for 2021 som ble utbetalt høsten 2020.

Dersom vi ser bort i fra unntaksårene 2020 og 2021 med pandemi er organisasjonen i vekst, både

lokalt og nasjonalt, og det neste året vil vi arbeide for å fortsatt drifte virksomheten på en god måte

og sikre videreføring av de gode tiltakene og prosjektene. Våre tilskuddsytere er uvurderlige for

organisasjonens arbeid, samtidig som vi må jobbe videre for å øke egeninntjening. Økonomisk

kontinuitet og forutsigbarhet bidrar til høyere aktivitetsfrekvens og styrker aktivitetstilbudet vårt.

Helse, miljø og sikkerhet

AKKS Bergen skal være en god arbeidsplass, med et godt og sikkert arbeidsmiljø og vi skal yte god

service til våre kunder og samarbeidspartnere. Våre ansatte og frivillige er den viktigste ressursen i

organisasjonens virke, og administrasjon og styret har fokus på at sikkerhet, fysisk og psykososialt

arbeidsmiljø skal prioriteres og evalueres. Gjennom bedriftens HMS-plan er styret og administrasjon

forpliktet til å bidra til å skape en god arbeidsplass. Dette innebærer blant annet

medarbeidersamtaler, forebygging av sykefravær, gode instrukser ved arrangement og ikke minst

fokus på trivsel i organisasjonens daglige virke.

Lokaler

AKKS Bergen har kontor- og øvingslokaler på USF Verftet, et unikt kulturhus som huser flere typer

kunst- og kulturvirksomheter. I desember 2021 flyttet vi fra Musikkorridoren – det tidligere

kontorlandskapet til Vestland Musikkråd, til MADE og Standing Ovation sine tidligere lokaler i samme

etasje. AKKS Bergen har ved årsskiftet to kontorer, et møterom og lager i 4. etasje. I tillegg

administrerer vi fem kurs- og øvingslokaler og et lagerlokale i 2. etasje.
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Samarbeidspartnere

For AKKS Bergen er samarbeid med andre aktører svært viktig og en god måte å promotere AKKS

Bergens brede kompetanse innen kurs, øvingslokaler, konserter og andre arrangement. Flere av våre

kurs, workshops og arrangementer er i samarbeid med andre. Ikke minst gir mange av våre

samarbeidspartnere gode fordeler til våre medlemmer. Samarbeidspartnerne som gir barteravtaler

promoteres i forbindelse med produktene de gir. Tilskuddsytere får sine logoer på nett, blir merket

med navn i foldere, på plakater og blir nevnt både muntlig og skriftlig i presentasjonssammenhenger.

AKKS Bergens samarbeidspartnere i 2021 i tilfeldig rekkefølge:

Bergen kommune Hulen Dada Hårstudio AS

Vestland fylkeskommune Det Akademiske Kvarter Bergen Realistforening

Vestland Musikkråd Kulturstyret Paperclip Studios

Norsk Musikkråd Kristoffer Øen Photography Molvik

Kulturrom 4Sound Bergen Jazzforum

Norsk Kulturråd Musikkmiljø Pro Perc Amatørkulturrådet

Norske Konsertarrangører Apollon Platebar USF Verftet

Brak Gitarhuset Feriekolonien

Bergenhus og Årstad kulturkontor MADE NOPA

Arna og Åsane kulturkontor Aktive Studenters Forening Kulturfordel

Overhaus Bufdir Vill Vill Vest

Fana Sparebank Perfect Sounds Forever Standing Ovation

Balansekunst Frifond Emerchandise

Bergen Kjøtt

BIT Teatergarasjen

Carte Blanche

Høydenfestivalen

Tune Park Studio

Kulturtanken

Norsk Forfattersentrum Vestlandet

Tidsskriftet FeTT

Kaibosh

Sommerkvarteret

Sonovo Mastering

Fotograf Johanne Karlsrud

Poesy Studio

OBOS

Papillon

Sparebanken Vest

Duper Studio

Åsane Kulturhus

Ungdomshuset U82

Kopibutikken

D2 Merch

Laksevåg bibliotek
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Kommunikasjon og synlighet

Det er viktig for AKKS Bergen å være en aktiv organisasjon som er tilstede, deltakende, aktuell og

representativ både lokalt og nasjonalt, samt at vi har god kommunikasjon med våre medlemmer.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendes ut én gang i måneden til våre medlemmer og andre tilknyttet organisasjonen. Ved
slutten av 2021 var det 2745 som mottok vårt nyhetsbrev.

Sosiale medier

Vi er også synlige i sosiale medier. Vi har i overkant av 2550 følgere på Facebook og 2310 følgere på
Instagram.

Media

AKKS Bergen var representert i media i 2021. Bergensavisen var på besøk og skrev en reportasje om

Bandleiren LOUD! i oktober. Journalisten fikk snakke med noen av deltakerne, samt

bandinstruktørene og leirlederne. Festivalsjef for Eggstockfestivalen, Ragnhild Severeide uttalte seg

til Bergens Tidende i vår om usikkerheten og utfordringene ved å være konsertarrangør under

pandemi. Severeide var også gjest i podkasten Braksnakk og snakket om veien inn i musikkbransjen. I

april uttalte daglig leder, Trine Gabrielsen seg til Studvest i artikkelen “På jazzlinja er ni av ti

instrumentalister menn”. Vi samler alle pressesaker om AKKS på våre nettsider,

akks.no/bergen/presse.
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Deltakelse på kurs, seminar og konferanser

Vi etterstreber å være synlige i musikkmiljøet i Bergen ved å delta på arrangementer, debatter og

seminarer som er nyttige og relevante for arbeidet vårt. I tillegg er det verdifullt å være tilstede på

ulike arenaer for å knytte nettverk og nye bekjentskap. I 2021 har vi deltatt på by:Larm i Oslo, Vill Vill

Vest i Bergen, Arrangørkonferansen i regi av Norske Konsertarrangører i Hamar og

SAMSTEMT-konferansen som ble avholdt digitalt. I tillegg har vi deltatt på ansattsamling i Oslo i regi

av AKKS Norge og lederutvikling i Lillestrøm i regi av AKKS Norge, JM Norway og LOUD-prosjektet.

På SAMSTEMT-konferansen i regi av Vestland Musikkråd 13. mars ledet daglig leder, Trine Gabrielsen

en digital panelsamtale om hvordan man kan lykkes med inkludering, mangfold og likestilling når

musikkorganisasjoner skal rekruttere medlemmer og tillitsvalgte. Panelet besto av Vincent Mrimba

fra Bergen kommune, Silvelin Havnevik fra Norges musikkorps forbund og Rune F. Brunslid fra Norges

korforbund.

Daglig leder deltok også i samtale med byråd for kultur, likestilling og mangfold, Katrine Nødtvedt på

Bergen kommune sin digitale konferanse om kvinner i musikken 28. mai, innspilt på Forum Scene.

Under Vill Vill Vest deltok daglig leder i frokostsamtale om Balansemerket, med Eivind Breilid fra

Balansekunst og Elise Hessevik fra Brak.

Frokostsamtale om Balansemerket under Vill Vill Vest
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Digital panelsamtale under SAMSTEMT-konferansen

Daglig leder, Trine Gabrielsen (t.h.) sammen med daglig leder i Borealis festival, Tine Rude under

Bergen kommunes digitale konferanse om kvinner i musikken

14



Medlemsorganisasjon

AKKS Bergen er en medlemsorganisasjon, åpen for alle. Et medlemskap i AKKS er gyldig i
inneværende kalenderår og må fornyes hvert år. De fleste medlemmer rekrutteres fra våre kurs,
konserter, bingo eller øvingslokaler. Et medlemskap koster 50 kr per år.

I 2021 hadde AKKS Bergen totalt 637 medlemmer. Av dette er 299 kvinner, 310 menn og 28 annet. Av
aldersspenn er 56 % av medlemsmassen under 26 år, mens 28 % er studenter. Vår viktigste
målgruppe er ungdommer og mange av våre tilbud er rettet mot nettopp denne målgruppen. Det er
derfor gledelig at de er godt representert i medlemsmassen.

AKKS Bergen har en jevn kjønnsfordeling blant medlemmene våre, 46,8 % av AKKS Bergens
medlemmer er kvinner, 48,8 % er menn og 4,4 % av AKKS Bergens medlemmer identifiserer seg som
annet.
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Medlemstall

Lokallag Antall Totalt U 26 Kvinner Menn Annet Student

AKKS avdlag. 1 505 287 263 217 26 162

Bandmedlem 20 82 29 23 59 1 9

Bandlag 12 50 41 13 36 1 9

Totalt 2021 33 637 357 299 310 28 180

Totalt 2020 26 507 261 241 248 17 118

I årene før pandemien har AKKS Bergen hatt rundt 800 medlemmer. I 2020 hadde vi en nedgang på
36 % fra medlemstallet i 2019, mens i 2021 har vi hatt en økning på 26 % fra medlemstallet i 2020. Vi
er fremdeles ikke tilbake til nivået vi var på før pandemien, og dette var forventet grunnet noe
mindre aktivitet som følge av covid-19.

Vi har to typer medlemskap i AKKS Bergen: ordinært medlemskap og bandmedlemskap.

Ordinært medlemskap

Ordinært medlemskap er for enkeltpersoner og gir medlemmer tilgang til alle medlemsfordelene.

I 2021 hadde AKKS Bergen 637 ordinære medlemskap.

Bandmedlemskap

Bandmedlemskap er et tilbud til de som ønsker å melde seg samlet inn som band i organisasjonen.
Bandet må ha tre eller flere medlemmer for å kvalifisere som et bandmedlem av AKKS. Ved en samlet
innmelding har bandet mulighet til å søke Voksenopplæringsmidler og få støtte til øvingene sine fra
Musikkens Studieforbund. Bandene som har ⅓ medlemmer under 26 år kvalifiserer også for å søke
AKKS Frifondmidler og kalles bandlag. Alle bandmedlemmer har tilgang til AKKS sine
medlemsfordeler.

I 2021 hadde AKKS Bergen 32 band tilknyttet oss, 12 av disse bandene har tittelen bandlag da de har
⅓ medlemmer under 26 år og har levert årsrapport for 2021.

Medlemsfordeler

Som medlem i AKKS Bergen får man tilgang til en rekke fordeler. Man kan også benytte seg av
medlemsfordelene i de andre AKKS-avdelingene i Oslo, Kristiansand, Trondheim, Stavanger og Nord.
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Medlemsfordeler AKKS Bergen:

AKKS Bergen Medlemspris på leie av øvingslokaler

AKKS Bergen Medlemspris på AKKS-kurs

AKKS Bergen

Medlemspris på konserter i regi av AKKS Bergen,

UFLAKKS og Eggstockfestivalen.

AKKS Bergen

Mulighet til å søke Frifond-støtte opptil 50 000 kr for

bandlag med 1/3 antall medlemmer under 26 år

AKKS Bergen

Mulighet for bandmedlem til å søke støtte for øvingstid,

inntil 45 kr per time fra Musikkens studieforbund

Apollon Platebar 10 % rabatt på ordinære varer

Café Opera 10 % rabatt på mat og drikke

Pro Perc/Musikkmiljø 10 % rabatt på ordinære varer

Gitarhuset

20 % rabatt på rekvisita og 5 % rabatt på øvrige

produkter

Aktive Studenters Forening (ASF) Studentpris på billetter til ASF sine arrangementer

Realistforeningen (RF) Studentpris på billetter til RF sine arrangementer

Hulen Gratis inngang på Torsdagsrock

Kaibosh 10 % rabatt på briller og solbriller

Oslo Digitaltrykk 15 % på trykk av plakater, flyers, o.l.

Tidsskriftet Fett 10 % rabatt på abonnement

I tillegg kan våre medlemmer benytte seg av Norsk Musikkråd sitt fordelsprogram Kulturfordel og

få tilgang til:

Kulturfordel

Rabatter på hotellrom og møterom hos Nordic Choice

Hotels

Kulturfordel Gratis instrumentfrakt hos SAS

Kulturfordel

15-40 % rabatt på formstøpte ørepropper, in-ear

monitors og annet tilbehør hos Hantek Audio
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Kurs

Kurs er en viktig del av AKKS Bergen sin kjernevirksomhet. Våre ordinære kurs settes opp fire ganger i
året, fordelt på to kursperiode per semester. Hver kursperiode går over seks uker.

Ordinært kurstilbud:

Akustisk gitar

Elgitar

Bass

Trommer

Vokal

Piano

DJ

Elektronisk musikk (musikkproduksjon)

Kursene arrangeres i grupper på 3-5 deltakere, avhengig av type kurs og hvor mange påmeldte vi får,
med en instruktør som underviser gruppen. Valget om kun å arrangere gruppekurs er gjort bevisst.
Vår erfaring er at gruppekurs gir deltakerne en møteplass, muligheter til å knytte bekjentskap og
utvikle seg sammen med andre. Tilbakemeldingene fra deltakerne er at gruppekurs øker selvtilliten,
øker kompetansen om samspill og kommunikasjon, og at kursdeltakerne får det ekstra pushet som
trengs for å ta steget videre med musikken. Gruppekurs skiller også AKKS fra andre aktører som tilbyr
opplæring innen det rytmiske og elektroniske musikkfeltet.

Våre ordinære kurs har en nedre aldersgrense på 14 år, men ingen øvre. Vi setter opp egne kurs for
barn 9-13 år, kalt juniorkurs. F.o.m. 2022 går vi vekk ifra juniorkurs. Vi vil i stedet sette opp
ungdomskurs 12-16 år.

Låtskriverkurs høst 2021. Foto: Johanne Karlsrud
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På våre kurs ønsker vi at deltakerne skal oppleve spilleglede, mestringsfølelse og sosial tilhørighet. Vi
har derfor fokus på å skape trygge kurs med mulighet for å utvikle seg sammen med andre. For å
skape trygghet benytter vi trivselsregler på kursene våre, som vi sender ut til alle kursdeltakere i
forkant av kurset. I spørreskjema utsendt etter endt kurs har vi fått gode tilbakemeldinger, der hele
30 av 37 besvarelser sa at de var helt enige i at det ble skapt et trygt og hyggelig miljø.

Alle kursene våre følger Musikkens studieforbund sine studieplaner for kursvirksomhet. Gjennom
øvelser i generell spille- eller sangteknikk får deltakerne grunnleggende eller viderekommen
opplæring på sitt instrument med grunnlag til musisering alene eller i samspill med andre, for
eksempel i band. På kurset i elektronisk musikk jobber man med å produsere egne låter i
musikkprogramvare, mens man på DJ-kurset får grunnleggende innføring i DJ-ing og hvordan mikse
låter.

I tillegg til kursdagene har kursdeltakerne også mulighet for å øve gratis i våre øvingslokaler på dagtid
ukedager og i helger. Dette er et tilbud mange kursdeltakere benytter seg av, noe vi er veldig glade
for. Egenøving er viktig for progresjon i læringsprosessen og å tidlig sette av tid til å øve er viktig.

Hvert semester arrangerer vi også bandkurs hvor kursdeltakerne melder seg på og blir satt sammen i
band. I løpet av kursets uker velger bandet seg ut 2-3 låter de vil jobbe med underveis og som de
opptrer med på AKKS-konserten ved slutten av kursperioden.

Alle kursene våre arrangeres på USF Verftet, i våre kurs- og øvingslokaler. Vi har nådd maksgrensen
på antall kurs som vi kan arrangere på USF Verftet og skulle gjerne hatt flere kurslokaler tilgjengelig.

Kurs i musikkteori. Foto: Johanne Karlsrud

20



Kursåret 2021

Vår 2021 Høst 2021

Kursperiode 1 Uke 5-11 Uke 36-42

Kursperiode 2 Uke 14-19 Uke 44-49

Som fjoråret har 2021 vært et turbulent kursår. Med fokus på smittevern, hånd- og overflatesprit og

avstand har vi likevel fått gjennomført en rekke kurs. Som følge av smittevernrestriksjoner har antall

deltakere på våre gruppekurs blitt nedskalert og vi har tilpasset kursrommene slik at man kan holde

god avstand. Vi satte også opp pleksiglass mellom deltakerne på vokalkurs. På grunn av et forholdsvis

lite kursrom og kun ett DJ-sett å dele på valgte vi i første kursrunde i 2021 å gjøre DJ-kurset om til

en-til-en undervisning, ellers har alle andre kurs beholdt gruppekursmodellen. Heldigvis hadde vi en

del erfaringer fra 2020 som vi kunne ta med oss inn i arbeidet for å skape trygge kurs.

For kursene med oppstart i februar fikk vi startet opp, for så å måtte pause dem med igjen uken

etter grunnet smittesituasjonen i Bergen og omegn. Det ble en ukes opphold, før de åpnet opp for

kurs for de under 20 år, mens de over 20 år fikk tilbud om digitale kurs. Forskyvningene førte til mye

ekstra oppfølging, med både organisering og kommunikasjon med deltakere. Totalt fikk vi startet opp

22 kurs i denne perioden, med totalt 67 deltakere.

For kursperioden i april ble det også ny smitteoppblomstring og restriksjoner fra nasjonalt hold.

Dette gjorde at vi utsatte kursoppstarten for kursene fra uke 15 til uke 16 og kortet ned kursene fra

seks uker til fem uker. I uke 16 ble det så innført lokale restriksjoner som gjorde at kurs for de under

20 år ikke var tillatt. Dermed ble kursene i piano og trommer, som ikke kunne gjennomføres digitalt,

avlyst. De kursene som lot seg gjøre å gjennomføre digitalt ble gjennomført på Zoom. Vi retter en

stor takk til våre fleksible instruktører som raskt omstilte kursene sine. Totalt fikk vi gjennomført 13

kurs i april, mens fire kurs ble avlyst som følge av restriksjonene.

Til tross for restriksjoner har det vært godt med påmeldte og henvendelser ang. kurs. Vi har merket

at deltakerne har vært på jakt etter trygge og åpne fritidsaktiviteter, og kurs med kun tre andre

deltakere og instruktør har flere meldt om at føles trygt. Det ble et slitsomt vårsemester med mye

endringer, ofte i siste liten. Vi er samtidig stolte over å ha fått gjennomført så mye bra likevel.

Høstsemesteret startet med gjenåpning av landet. Vi valgte likevel å fortsatt begrense antall

deltakere på kurs for september. Vi merket noe mindre pågang på kurs, noe som er forståelig med

tanke på at alle andre aktiviteter også åpnet opp igjen. Totalt fikk vi gjennomført opp 21 kurs med 55

deltakere.
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I november gikk påmeldingen noe tregere, men vi fikk gjennomført 20 kurs med totalt 62

kursdeltakere. I desember ble det igjen innført strenge smittevernrestriksjoner, men dette påvirket

ikke vår kursaktivitet som var ferdig for høstsemesteret.

Det har vært høyt fravær på kurs, både grunnet karantene og sykdom, både for instruktører og

deltakere. Vi er derfor glade for at Musikkens studieforbund har hatt unntak for oppmøte på kurs for

å kunne få tilskudd. Med færre kursdeltakere og mer fravær på kurs har vi måtte benyttet oss av

dette på de fleste kurs.

2021 har vært et bedre kursår enn fjoråret. Vi er veldig fornøyde med å ha gjennomført 822

kurstimer fordelt på 71 ulike kurs gjennom hele året. Interessen for kursene våre har vært stabil

gjennom hele året og vi opplever stor interesse for kursene. Kvinner har vært overrepresentert blant

kursdeltakerne, noe som er formålstjenlig. Blant kursdeltakerne har kjønnsfordelingen på kursene

vært 150 kvinner, 85 menn og 15 annet/ikke-binær. Totalt har vi hatt 252 kursdeltakere innom

kursene våre i 2021. Yngste deltaker var 9 år og eldste var 55 år. 69,4 % av kursdeltakerne er under 26

år, mens 30,6 % er over 26 år.

Ableton Live-kurs. Foto: Johanne Karlsrud
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Kurs i 2021

Antall

kurs

Antall

timer

Totalt antall

deltakere

Under

26 år Kvinner Menn Annet Student

Ableton Live 1 6 6 4 5 0 1 0

Akustisk gitar 1 2 24 6 3 4 2 0 0

Akustisk gitar 2 2 16 4 4 1 3 0 0

Akustisk gitar junior 1 9 3 3 2 1 0 0

Bandkurs 4 67 16 15 7 8 1 1

Bandleiren LOUD! 1 32,5 15 15 15 0 0 0

Bass 2 2 22 5 5 4 0 1 0

DJ 1 3 36 8 4 6 2 0 3

DJ 2 3 32 8 1 2 6 0 0

DJ sommerkurs 1 20 3 3 0 1 1 0

Elektronisk musikk 1 4 46 9 3 6 3 0 2

Elektronisk musikk 2 2 22 4 3 1 3 0 0

Elgitar 1 3 34 10 10 7 3 0 2

Elgitar 2 2 22 5 5 3 2 0 0

Elgitar junior 1 3 27 7 7 5 2 0 0

Elgitar sommerkurs 1 20 3 5 2 1 0 0

GAIN – musikkproduksjon 1 18 5 5 3 0 2 2

GRIP – lydteknikk 1 18 6 4 2 2 2 4

GRIP – introkurs engelsk 1 3 15 1 12 1 2 3

GRIP – introkurs norsk 1 3 14 5 9 2 3 7

Låtskriving med Amalie Holt Kleive

og Sverre Breivik 1 6 4 3 2 2 0 0

Låtskriving med Marie Kristin Dale 1 6 3 2 1 0 2 0

Låtskriving for ungdom

med Marie Kristin Dale 1 6 6 6 5 1 0 0

Låtskriving med Myra 1 6 10 7 4 6 0 0

Låtskriving for ungdom med Myra 1 6 3 3 2 1 0 0

Musikkteori 1 1 12 3 1 3 0 0 0

Piano 1 3 34 8 5 3 5 0 2

Piano junior 2 18 6 6 3 3 0 0

Piano sommerkurs 1 20 3 3 1 2 0 0

Trommer 1 3 36 7 4 2 5 0 2

Trommer junior 1 2 18 6 6 4 2 0 0

Trommer junior 2 1 9 3 3 2 1 0 0

Trommer sommerkurs 1 20 3 3 2 1 0 0

Vokal 1 6 68 18 11 15 3 0 3

Vokal 2 3 34 10 4 8 2 0 1

Vokal junior 1 3 25,5 10 9 6 3 0 0

Vokal sommerkurs 1 20 3 3 2 1 0 0

Totalt 71 822 258 182 160 80 16 32
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Kursutstyr

I 2021 er det blitt kjøpt inn et nytt elpiano, mikser med høyttalere og akustisk gitarer til ungdom,

samt samt mindre utstyr som hodetelefoner til DJ-kurs, kabler, mikrofoner, lydopptakere, lydkort,

trommeskinn, cymbaler og gitarstrenger.

Ekstra kurs

Hvert år setter vi opp ekstra kurs i tillegg til våre ordinære kurs. AKKS Bergen etterstreber å være
aktuelle og gi et kurstilbud til de som allerede kan spille et instrument.

I januar og februar holdt vi to låtskriverkurs med Silja Sol Dyngeland på USF Verftet, flyttet fra høst
2020 pga. smittevernrestriksjoner. 27. og 28. januar hadde vi kurs for fem deltakere fra 17 år, og 27.
februar for fire ungdommer i alderen 11-16 år.

I mars startet vi produsentkurs i samarbeid med Paperclip Studios, med Johannes Hallanger som
instruktør. AKKS Bergen inngikk et samarbeid med Paperclip Studios i 2019 og har siden arrangert
produsentkurs sammen med fokus på innføring i musikkproduksjon. Produsentkurset tok for seg
stegene fra ferdig låtidé til produksjon, innspilling og grunnprinsippene for miksing av en låt. Kurset
skulle gå over fem uker i deres studio på Gyldenpris, men ble noe forskjøvet pga. nye
smittevernrestriksjoner i slutten av mars. For å kunne holde avstand i studio ble kurset begrenset til
tre plasser.

30. juni og 1. juli ledet Amalie Holt Kleive og Sverre Breivik, kjent under artistnavnet Metteson,

låtskriverkurs for fire deltakere på USF Verftet. Kurset fokuserte på melodi, samt det å være kreativ

og utfordre seg selv i ulike prosesser og oppgaver innen låtskriving.

Mandag 5. - torsdag 8. juli hadde vi sommerkurs på dagtid for ungdom 12-15 år. Det ble fire dager

med instrumentopplæring innenfor vokal, DJ, gitar, trommer og piano. Det ble sosiale dager med en

god gjeng ungdommer. I løpet av dagene hadde vi også låtskriverkurs og jam der kursdeltakerne fikk

spille låter sammen. Sommerkurset hadde totalt 15 deltakere, fordelt på fem kurs med tre

kursdeltakere på hvert.

23. og 24. august avholdt vi Ableton Live-kurs for seks deltakere med Peder Niilas Tårnsvik (Niilas) og

Monika Engeseth (Moyka) på USF Verftet. Kurset tok for seg grunnopplæring i

musikkproduksjonsprogrammet Ableton Live.

I oktober 2021 arrangerte vi to låtskriverkurs med Marie Kristin Dale på Kulturhuset i Bergen. 19. og

20. oktober hadde vi kurs for tre deltakere fra 17 år, og 23. oktober for seks ungdommer i alderen

11-16 år. Flere av disse deltakerne var også med på Bandleiren LOUD! uken før. Kursene tok for seg

låtskriving, komponering og videreutvikling av en som musiker. Deltakerne jobbet kreativt med ulike

oppgaver innen låtskriving og kreative metoder som gjør det lettere å ferdigstille egne låter.

I samarbeid med Bergen Kjøtt, BIT Teatergarasjen og Carte Blanche startet vi i oktober kurs i

lydteknikk, som en del av prosjektet GRIP. GRIP har som formål å øke andelen kvinner, ikke-binære

og transpersoner som får teknisk kunnskap og praktisk erfaring innenfor lydteknikk. Hovedinstruktør

på kurset er Irene Bjørke. Les mer om prosjektet på side 50.
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Vi avholdt også produsentkurs for jenter, ikke-binære og transpersoner som en del av prosjektet
GAIN, 18 timer fordelt på seks kursdager i perioden 10. november - 2. desember. Les mer om dette
prosjektet på side 51.

I høstferien gjennomførte vi Bandleiren LOUD! for jenter, ikke-binære og transpersoner i alderen
11-16 år på USF Verftet. Les mer om prosjektet på side 53.

I november gjennomførte vi to låtskriverkurs med Regina Tucker (Myra) på Laksevåg bibliotek.

Kursene ble holdt i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Vestlandet og Papillon, støttet av

Kulturtanken. Hvert kurs gikk over to dager og tok for seg hvordan å komme i gang med låtskriving,

samt strukturering av tekst og tekstoppbygging. Kurset for de fra 16 år ble fulltegnet med 10

deltakere, mens kurs for ungdom 12-15 år hadde tre deltakere.

Vi avholdt også kurs i musikkteori for første gang i november. Nybegynnerkurset ble avholdt på

Kulturhuset i Bergen, med Birgitta Alida Hole som instruktør.

I november gjennomførte også AKKS Norge og LOUD et lokalt kurs i vokalopptak på Kulturhuset i

Bergen for jenter, ikke-binære og transpersoner. Kurset ble holdt i flere byer rundt om i Norge, hvor

AKKS har avdelinger. Instruktører var produsent, låtskriver og artist Julie Enger Børresen, og

lydtekniker og produsent Elaine Maltezos.

Låtskriverkurs vår 2021. Foto: Johanne Karlsrud
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Instruktører

AKKS Bergen er heldige som har gode instruktører på laget. Flere har undervist hos oss i flere
semestre, og har unik kunnskap og formidlingsevne om AKKS-pedagogikken. Instruktørene våre
velges ut i fra musikalsk erfaring og bredde, pedagogisk formidlingsevne og personlighet. For oss er
det viktig at instruktørene tilknyttet oss er aktive musikere og fremstår som gode forbilder for våre
kursdeltakere. Kjønnsbalanse er viktig for AKKS, derfor etterstreber AKKS Bergen å ha 50/50
kjønnsfordeling blant våre instruktører.

I 2021 har vi hatt 21 forskjellige instruktører innom våre kurs, derav 21 kvinner og 16 menn.
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Navn Kurs og workshops Kjønn

Amalie Holt Kleive Låtskriving K

Anna Østrem Trommer K

Arne Toivo Fjose Bass M

August Riise Elpiano og sommerkurs M

Birgitta Alida Hole

Vokal, sommerkurs vokal, musikkteori og

bandinstruktør LOUD! K

Dipha Thiruchelvam Sommerkurs K

Eivind Breilid v. Balansekunst Normkritikk LOUD! M

Embla Karidotter Trommer LOUD! K

Fredrik Mekki Widerøe Trommer M

Gabriel Innocent Trommer M

Hedda Grønhaug Sceneformidling LOUD! K

Ida Nerbø DJ K

Irene Bjørke GRIP – lydteknikk K

Jakob Hjelmeland Bandkurs M

Johannes Hallanger v. Paperclip Studios Produsentkurs M

Jone Kuven Bass M

Kjersti Valland DJ sommerkurs K

Leon Torskangerpoll Elgitar junior M

Marie Kristin Dale

Låtskriving og

Bandinstruktør LOUD! K

Marie Moe Sommerkurs og bass LOUD! K

Markus Matland Trommer junior og elgitar M

Mira Thiruchelvam Bandinstruktør LOUD! K

Monika Engeseth Elektronisk musikk og Ableton Live K

Nora Schjelderup (Ora the Molecule) GAIN – musikkproduksjon K

Nora Tårnesvik Bass K

Peder Niilas Tårnesvik Elektronisk musikk M

Per Elling Kobberstad

Bandkurs, trommer junior og

trommer sommerkurs M

Regina Tucker (Myra) Låtskriving K

Renate Karin Bandidentitet LOUD! K

Sandra Kolstad GAIN – musikkproduksjon K

Sebastian Jespersen (Nado) GAIN – musikkproduksjon K

Silja Sol Dyngeland Låtskriving K

Sverre Breivik (Metteson) Låtskriving M

Tom Crozier Akustisk gitar, elgitar og elgitar sommerkurs M

Tora Söderström Gaden DJ K

Veronika Heilund Sceneformidling LOUD! K

Vilde Tuv

GAIN – musikkproduksjon

og gitar LOUD! K
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Øvingslokaler

AKKS Bergen har fem øvingslokaler som vi drifter og leier ut på USF Verftet. Rommene er utstyrt med
full backline slik at musikere kun trenger ha med instrumentet sitt, plugge i og begynne å øve.
Rommene er utstyrt med trommesett, mikser med høyttalere og mikrofoner, el-piano, gitar- og
bassforsterkere. Ett av rommene våre inneholder også DJ-utstyr som gir et tilbud til DJ-er som
trenger et sted å øve. Det meste av utstyret på øvingslokalene er innkjøpt med støtte av Kulturrom,
eller gavemidler fra OBOS, Fana Sparebank og Sparebanken Vest.

Våre øvingslokaler er åpne for alle og brukes av ulike musikere innenfor ulike sjangre bosatt i Bergen
og omegn. De øvende er alt fra enkeltpersoner til studentrevyer, nyoppstartede band til mer
etablerte, hobbyband til semiprofesjonelle, og profesjonelle band og artister. I 2021 har vi blant
annet leid ut til Silja Sol, 9 grader nord, Misty Coast og Miss Tati.

I oktober leide også Døgnfluer lokalene våre. I løpet av 24 timer lagde fire band fire ulike konserter,

som de framførte dagen etter på Hulen. Vi er glade for å kunne stille våre lokaler til disposisjon for å

fremme fellesskap og samarbeid blant kulturfolk. I november startet Jusrevyen øvinger i våre lokaler.

AKKS Bergen har også et fast samarbeid med Vestland Musikkråd sitt prosjekt Musikk i fengsel og
frihet (MIFF). MIFF er et musikktilbud til innsatte i fengsel og åpen soning, hvor det overordnede
målet et å gjøre de innsatte bedre rustet til å mestre hverdagslivet etter løslatelse. I 2021 har to band
tilknyttet MIFF øvd fast i lokalene våre.

Man kan booke øvingslokale hos AKKS Bergen på to måter:

Fastleie Bandet booker fire økter eller får en fast øvingstid, f.eks. en økt på en fast dag i uken.
Fastleie gir rabatt på øving og rommet er da fast reservert i perioden man leier.

Drop in Band booker øving etter behov og hva som er ledig. Man må først registrere seg som
kunde ved å sende inn en leiekontrakt. Vi har egne priser for AKKS-medlemmer,
studenter og solister.

All booking skjer ved å sende inn en bookingforespørsel, enten via et skjema på våre nettsider eller
på e-post. Man kan også ringe for å booke øving. Vi er opptatt av god service, vedlikehold og kort
responstid på booking for musikere som vil øve. For å være tilgjengelige for band som skulle møte på
problemer i lokalene, for eksempel dersom de ikke kommer inn i lokalene, har vi en vakttelefon som
vi er tilgjengelige på.

AKKS Bergens øvingslokaler er åpne mandag til søndag, fra kl. 08.00 - 23.00 i hverdagene og kl. 11.00
- 23.00 i helgene. Hver øvingsøkt er på tre timer. For å komme inn i lokalene legger administrasjonen
inn koder manuelt i et låsesystem, slik at koden er aktiv på booket tidspunkt og rom.

Øvingslokalene er stort sett i bruk minst seks timer om dagen, litt avhengig av hvilke rom det er.
Øktene mandag til torsdag kl. 17.00 - 20.00 og kl. 20.00 - 23.00 er mest populære, samt øktene på de
største rommene som blir først booket.

Vi tilbyr kursdeltakere gratis øving i øvingslokalene på dagtid før kl. 17.00 og i helger fredag, lørdag
og søndag. For kursdeltakere som ikke har utstyr eller mulighet til å øve hjemme er dette et
etterspurt tilbud. Særlig DJ-deltakerne har behov for egenøving mellom kursdagene.
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Øvingslokaledrift i 2021

2021 har vært nok et spesielt år for utleie av våre fem øvingslokaler. Vi er likevel glade for å ha hatt

552 artister og band innom lokalene. Totalt er det øvd 4568 timer i våre øvingslokaler, der 1232 av

disse har vært øving for kursdeltakere.

I 2021 har vi hatt 28 % færre øvingstimer enn i normalåret 2019 pga. perioder med nedstengning og

antallsbegrensning i øvingslokalene. Dette er likevel en forbedring fra 2020 der vi hadde hele 41,7 %

færre øvingstimer.

År

Antall

rom

Antall band/artister

(antall besøk)

Øving kursdeltakere

antall timer

Fast leie antall

timer

Drop in antall

timer

2021 5 552 1232 1509 1827

Fjoråret

2020 5 435 480 1933 1302

Normal-

året 2019 5 600 1134 2175 3063

4. januar åpnet vi øvingslokalene igjen etter en lengre periode med nedstenging i november og

desember 2020 hvor kun de under 20 år kunne øve hos oss. De fleste øvende kom tilbake i 2021 og vi

hadde godt med henvendelser på nyåret. 8. februar ble det igjen innført restriksjoner og vi måtte

stenge ned lokalene. Uken etter, 15. februar fikk vi åpne opp for de under 20 år og 22. februar var vi

tilbake i full drift.

Åpningen varte én måned, før det igjen ble nedstenging fra 25. mars som varte til 14. april.

Særlig den siste nedstenging perioden tærte på de øvende. Vi mistet minst to band som fant andre

lokaler, og dropin-booking var det også labert med. Heldigvis ble dette siste nedstengingen av

lokalene i 2021.

Strenge regler for smittevern i lokalene har blitt praktisert hele våren der øvende ikke skulle gå på

øving om de var syke, de måtte sprite over overflater de hadde berørt og holde avstand. I tillegg

hadde vi antallsbegrensninger på hvor mange som kunne vært i lokalene slik at det var mulig å

overholde avstandsreglene. Vi gjennomførte daglig gjennomgang av lokalene, med tilhørende vask av

utsatte overflater, samt utskiftning av mikrofoner slik at alle øvende hadde rene mikrofoner

tilgjengelig. Dette har vært svært tidkrevende, men vi er glade for å kunne ha holdt åpent slik vi har.

Underveis har vi brukt Norsk Musikkråd sin smittevernveileder. Vi er takknemlige for slike ressurser.

Vi er også takknemlige for tilskudd vi fikk fra Kulturrom for tapte leieinntekter i øvingslokalene.

I september gjenåpnet landet og vi kunne endelig slippe litt opp på smittevern. Lokalene har fortsatt

hatt sprit tilgjengelig og vi har oppfordret band til å droppe øving om de er syke eller har symptomer.
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Med oppheving av meteren kunne vi også oppheve antallsbegrensningen på øvingsrommene. Dette

ble strammet inn igjen ved innføring av nasjonale smittevernrestriksjoner igjen i desember.

Øvingsutstyr

Med mange øvende blir det også stor belastning på øvingsutstyret som står på de ulike rommene.
Med bruk gjerne seks timer daglig, syv dager i uken blir det mye slitasje. Når utstyr blir defekt prøver
vi så langt det lar seg gjøre å få det reparert, hvis ikke må det byttes ut.

AKKS Bergen etterstreber å ha en god utstyrspark for å gi øvende band gode øvingsmuligheter.
Gjennom støtte fra Kulturrom og ulike gaveordninger har vi hatt anledning til å opprettholde en
aktuell utstyrspark hvor slitt utstyr byttes ut jevnlig. I 2021 har vi kjøpt inn tre nye gitarforsterkere til
øvingslokalene.

Lokaler

I perioder med nedstengning har vi benyttet anledningen til å male og gjøre vedlikehold i lokalene.
Det har gitt resultater, men det er fremdeles behov for oppgradering av lokalene. Lokalene har noe
lydlekkasje mellom rommene som oppleves negativt for band som øver i naborommet og flere rom
har slitte gulv som trenger utskiftning. Det skal også nevnes at lokalene ikke er universelt utformet. Vi
håper å kunne oppgradere øvingslokalene ytterligere i 2022.

I 2021 ble det bestilt en rullestolsrampe til øvingsrom E via Stiftelsen USF Verftet som vi leier
lokalene av. Rampen skal monteres på nyåret 2022. Stiftelsen er også i gang med å utbedre
ventilasjonsanlegget.

Vi har også oppgradert det 15 år gamle låsesystemet til øvingslokalene, noe som har ført til et mer
brukervennlig kodesystem og mulighet for å legge inn koder digitalt. Vi har i 2021 startet arbeidet
med å se på mulighet for bedre online booking av øving, men vi ser at det er vanskelig å finne et
system som gjør bookingen så strømlinjeformet som vi ønsker.
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Konserter og arrangementer

AKKS Bergen har normalt en høy aktivitetsfrekvens og i 2021 hadde vi planlagt 27 konserter og andre

arrangementer. Etter flere avlysninger og utsettelser på nyåret endte vi på 25 arrangementer, med et

totalt publikumsbesøk på 785 personer.

UFLAKKS-konsert med Safario. Foto: Kristoffer Øen

Dato vår Arrangement Sted Deltakere Publikum

20.01

AKKS-bingo

(avlyst pga. covid-19) Apollon Platebar 0 0

21.01

Jam + Åpen scene

(utsatt pga. covid-19) Det Akademiske Kvarter 0 0

28.01

AKKS presenterer: Torsdagsrock

(utsatt pga. covid-19) Hulen 0 0

12.02

Jubileumskonsert: Silja Sol og Misty Coast

(utsatt pga. covid-19) Det Akademiske Kvarter 0 0

17.02

AKKS-bingo

(avlyst pga. covid-19) Apollon Platebar 0 0

18.02

UFLAKKS-konsert: Safario

(utsatt pga. covid-19) Det Akademiske Kvarter 0 0

25.02

Jam + Åpen scene

(utsatt pga. covid-19) Det Akademiske Kvarter 0 0

08.03 Digital markering av kvinnedagen

Innspilt på Bergen Kjøtt,

streamet på Facebook og Youtube 12 ?

17.03 AKKS-bingo Apollon Platebar 6 14

18.03 Jam + Åpen scene Det Akademiske Kvarter 12 40

21.04 AKKS-bingo Apollon Platebar 4 21

19.05 AKKS-bingo Apollon Platebar 5 25

20.05 AKKS presenterer: Torsdagsrock Hulen 12 40

25.05 AKKS-konserten Det Akademiske Kvarter 21 45

02. - 04.06 Eggstockfestivalen Det Akademiske Kvarter 103 0
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Dato høst Arrangement Sted Deltakere Publikum

25.08 AKKS-bingo Apollon Platebar 5 15

27.08 Eggstock Etterfest Det Akademiske Kvarter 13 33

03.09 Jubileumskonsert: Silja Sol og Misty Coast Det Akademiske Kvarter 40 4

10.09

UFLAKKS + Vill Vill Vest-konsert:

Paria, From Scratch og Ruben Dawson Det Akademiske Kvarter 4 ca. 50

11.09 Ung Delegat Kulturhuset i Bergen 14 19

22.09 AKKS-bingo Apollon Platebar 6 18

23.09 AKKS presenterer: Torsdagsrock Hulen 12 75

07.10 UFLAKKS-konsert: Safario Det Akademiske Kvarter 9 62

13.10 Intimkonsert LOUD: Shikoswe USF Verftet 8 15

15.10 Avslutningskonsert LOUD USF Verftet 23 50

20.10 AKKS-bingo Apollon Platebar 5 34

26.10 AKKS-konserten Det Akademiske Kvarter 19 66

05.11 UFLAKKS: Jam på U82 U82, Åsane Kulturhus 10 72

17.11 AKKS-bingo Apollon Platebar 4 32

02.12 Jam + Åpen scene Det Akademiske Kvarter 2 11

03.12 Klubbkveld for DJ-kursdeltakere Café Opera 6 ?

07.12 AKKS-konserten Det Akademiske Kvarter 17 44

Totalt 2021 372 785

Deltakere er personer som aktivt har deltatt i arrangementet, eksempelvis som artist/band på

scenen, jobbet på AKKS-bingo eller som frivillig på konserter og arrangement. Flere av

arrangementene er imidlertid i samarbeid med andre, så tall på ”deltakere” er personer som er

direkte tilknyttet AKKS Bergen. Publikum er personer som har vært tilstede som øvrige gjester.   

34



AKKS-konserten

AKKS-konserten arrangeres på Kvarteret som en avslutning for hver kursperiode, hvor deltakere fra

ulike AKKS-kurs blir invitert til å opptre. Det er et populært arrangement med normalt rundt 100

gjester på hver konsert. Her får nye musikerspirer vist seg fram, og for mange er dette deres første

sceneopptreden. Fast innslag på AKKS-konserten er band fra bandkurs og deltakere fra vokalkurs,

men vi åpner også opp for deltakere fra andre kurs, Bandleiren LOUD! og band fra øvingslokalene. I

forkant av konserten får alle prøvd seg på scenen med lydprøve, slik at selve konsertopplevelsen skal

være en så trygg og positiv opplevelse som mulig. Det er en kveld full av spilleglede, nerver på

høykant og utrolig god stemning!

I 2021 arrangert vi tre AKKS-konserter på det Akademiske Kvarter. 25. mai ble årets første

gjennomført med tilviste sitteplasser, totalt 45 publikummere. Seks deltakere fra vokalkurs

opptrådte, samt bandene Vepsestikk og Electric Blue. På AKKS-konserten 26. oktober opptrådte to

vokalkursdeltakere, én gitarkursdeltaker, to band fra Bandleiren LOUD: The Onion Headz og Koffor

isje, samt to band fra bandkurs: Iceburd og Last One Standing. Konserten hadde totalt 66 besøkende.

Årets siste, 7. desember besto av opptreden fra fire deltakere fra vokalkurs, samt to band fra

bandkurs: Mjau og Disgrace. Konserten hadde 44 besøkende.

AKKS presenterer: Torsdagsrock

AKKS presenterer: Torsdagsrock er en konsertserie der unge og lovende band får vise frem hva de

jobber med i øvingslokalet for et publikum. Dette er en god arena for band å teste ut nytt materiale,

spille sin første konsert eller bare spille fordi det er gøy. Bookingen til denne konsertserien skjer ved

at artister og band i øvingslokalene våre tar kontakt med arrangementsansvarlig med beskrivelse av

seg selv og musikken. Hulen arrangerer konsertserien ”Torsdagsrock”, hvor vi siden 2016 har vært

med og kuratert én av disse kveldene hvert semester. I 2021 arrangerte vi kun én utgave av AKKS

presenterer: Torsdagsrock. Da spilte CAJA, Fonella og Gröft.

AKKS-bingo

Siden august 2012 har vi arrangert månedlig AKKS-bingo (tidl. Rockebingo) på Apollon Platebar. To

kjente fjes fra byens musikkmiljø guider publikum gjennom en musikalsk bingoopplevelse. Vi har

alltid et musikalsk innslag i form av en artist eller et band, både etablerte og uetablerte. Fra våre

samarbeidspartnere får vi fine premier i form av eksempelvis gavekort, konsertbilletter og

merchandise. Arrangementet er populært, spesielt blant de unge studentene i byen, og er en fin

arena for synlighet og tilstedeværelse i byen.

I løpet av 2021 spilte Lady of Leasure,, Michelle Ullestad, Hedda Dalen, Queen of Sol, Markella.

Bingoverter var Michelle Ullestad og Thea Omholt. Begge er frivillige AKKS, og har etablert seg som

gode bingoverter. Vi ser at dette har skapt en god fast gjeng som møter opp på bingo hver måned, og

er veldig fornøyd med dem som bingoverter. I 2022 kommer vi likevel til å ha 2 av 5 bingoer med

eksterne bingoverter, for å nå ut til enda flere.
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Jam + Åpen scene

I 2021 arrangerte vi jam og åpen scene i Teglverket på Det Akademiske Kvarter for første gang, 18.

mars og 2. desember. Dette er et nytt, lavterskel arrangement hvor AKKS-medlemmer og andre får

vise eget materiale på åpen scene, og jamme med andre medmusikanter.

Digital markering av kvinnedagen

I 2021 markerte vi kvinnedagen 8. mars ved å arrangere en digital panelsamtale om representasjon i

kunst og kulturbransjen, ledet av Eva Rowson, som er kunstner, kurator og produsent, samt daglig

leder for Bergen Kjøtt. Paneldeltakerne var danseren og koreografen Daniel Mariblanca, også kjent

fra 71BODIES, Majenneh Dukuly, en av grunderne til initiativet VUMA, og Davone Sirmands, som

jobber som leder og produsent i kunst- og kulturbransjen. Etter panelsamtalen var det performance

av Daniel Mariblanca og konsert med Michelle Ullestad. Arrangementet var et samarbeid med

Tidsskriftet Fett og Balansekunst, innspilt på Bergen Kjøtt. Arrangementet ble streamet på Facebook

og Youtube.
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AKKS Bergens 25-årsjubileum

AKKS Bergen fylte 25 år i 2020 og hadde planlagt en ukeslang jubileumsfestival med filmvisning,

debatt, bingo, ungdomskonsert og jubileumskonsert, og med oss på laget hadde vi flere

samarbeidspartnere. To dager inn i festivalen måtte de gjenværende tre arrangementene utsettes for

å begrense smitte i Bergensområdet. I 2021 fikk vi endelig gjennomført de resterende

arrangementene.

Jubileumsutgaven av AKKS-bingo på Apollon ble etter flere utsettelser gjennomført 17. mars, med

Birgitta Alida (duo) som musikalsk innslag og to frivillige fra AKKS Bergen som bingoverter.

Arrangementet var utsolgt og en stor suksess.

UFLAKKS-konsert med Safario på Det Akademiske Kvarter ble også, etter flere utsettelser,

gjennomført 7. september. Les mer om konserten under “UFLAKKS” på side 40.

Jubileumsuken skulle opprinnelig avsluttes med en konsert og mottakelse med tidligere ansatte,

samarbeidspartnere og andre som er knyttet til AKKS Bergen, med blant annet taler og en samtale

mellom grunnleggerne og nyere ildsjeler i AKKS Bergen. Samtalen skulle blitt ledet av kulturjournalist

i Bergen Tidende, Einar Engelstad. Ved utsettelsen utgikk denne mottakelsen, da det ble klart at det

ikke ville åpnes opp for stående konsert og kapasiteten på Kvarteret ble dramatisk redusert. Ett år

etter den planlagte datoen gikk endelig jubileumskonserten med Silja Sol og Misty Coast av stabelen,

3. september. Det ble en fantastisk kveld, med utsolgt arrangement med korona-kapasitet 50

publikum. Vi brukte anledningen til å rekruttere nye medlemmer og spre budskapet om AKKS Bergen

til publikum. Konserten ble gjennomført i samarbeid med Aktive Studenters Forening (ASF).

Jubileumskonsert med Silja Sol. Foto: Kristoffer Øen
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Jubileumskonsert med Misty Coast. Foto: Kristoffer Øen
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Prosjekter

AKKS Bergen har de siste årene utviklet en rekke nye prosjekter. Det er viktig at organisasjonen

videreutvikler tilbudet sitt, og ikke minst er dette prosjekter som i stor grad bidrar til å styrke

arbeidet vårt og formålet om kjønnsbalanse og mangfold i alle ledd av musikklivet. I 2021 arrangerte

vi produsentkurs under prosjektet GAIN. I tillegg var AKKS Bergen med på å planlegge og avvikle Ung

Delegat – et tilbud til unge konsertarrangører under Vill Vill Vest i september. I høstferien arrangerte

vi Bandleiren LOUD! for sjette gang med stor suksess. Ung Arrangør i samarbeid med Vill Vill Vest ble

lansert for våren 2022, etter at det måtte utsettes fra høsten 2021 pga. covid-19.  
 

Navn på prosjekt Beskrivelse av prosjektet

GAIN

Produsentprosjekt for jenter, ikke-binære og transpersoner mellom 16-25

år.

GRIP

Lydteknikkprosjekt åpent for alle, med fokus på å øke andelen kvinner,

ikke-binære og transpersoner til feltet. I samarbeid med Bergen Kjøtt, BIT

Teatergarasjen og Carte Blanche.

Bandleiren LOUD!

Bandleir i høstferien for jenter, ikke-binære og transpersoner mellom

11-16 år.

UFLAKKS En arrangørgruppe og konsertserie av og for ungdom.

Ung Arrangør

Arrangørskole for unge arrangørspirer mellom 15-25 år. I 2021 skulle vi

hatt et samarbeid med Vill Vill Vest, men det måtte utsettes til 2022 pga.

covid-19. Prosjektet gikk tidligere under navnet Arrangørakademiet og

UFLAKKS Mentorprogram.

Ung Delegat

Konferanseprogram for unge arrangører under Vill Vill Vest, i samarbeid

med Brak.

Eggstockfestivalen Bergens viktigste festival for unge, uetablerte artister og band.
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UFLAKKS – en konsertserie for og av ungdom

UFLAKKS er en arrangørgruppe som arrangerer konserter av- og for ungdom. Gruppen besto i 2021

av 15 ungdommer i alderen 14-20 år, som aktivt leter etter ny, spennende musikk og arrangerer

rusfrie konserter med fri aldersgrense. Målet med UFLAKKS er å lære ungdom hvordan man

arrangerer konserter, øke konserttilbudet i Bergen for ungdom, og løfte frem unge og lovende lokale

band.

2021 var preget av korona, og på våren ble dessverre alle planlagte konserter enten utsatt eller

avlyst. Vi fikk likevel til å ha månedlige møter med ungdommene, noen fysiske og noen digitale. Vi

benyttet også tiden til å øke kompetansen i gruppen, og hadde kurs i markedsføring og

innholdsproduksjon. De planlagte konsertene var Safario 18. februar, Finding Neo i mai og TØFL 22.

juni. Safario ble flyttet til 7. oktober, Finding Neo er flyttet til vår 2022 og TØFL er utsatt på ubestemt

tid.

På høsten samarbeidet UFLAKKS med Vill Vill Vest om å programmere to dager under festivalen, og

to av ungdommene fikk sitte i programkomiteen. 7. oktober ble Safario-konserten endelig

gjennomført, og var den første konserten vi gjennomførte uten koronarekstriksjoner siden

nedstengingen. De lokale rapperne LilleMy og Einar var oppvarming. Det var 72 ungdommer på

konserten og utrolig god stemning. Safario har en fantastisk tilstedeværelse på scenen, og fikk

ungdommene til å lage moshpit og stagedivet fra scenen. To ting som hadde vært umulig med

koronarestriksjoner.
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Fredag 5. november arrangerte UFLAKKS jam i samarbeid med Åsane Kulturhus og U82. Dette var

etter initiativ fra ungdommene, da de så et manglende tilbud for ungdom under 18 år. Åsane

Kulturhus har jam én gang i måneden, men én gang i semesteret er det UFLAKKS-ungdommene som

velger innholdet på jammen. De ønsket seg jam, åpen scene, mini-konsert, musikkbingo og

silketrykk-workshop. I følge lederen for jammen var dette den best besøkte jammen siden de startet

opp prosjektet, og vi så opp mot 70 engasjerte ungdommer leke seg med musikk og kunst i trygge,

rusfrie rammer. Vi kommer til å fortsette samarbeidet med Åsane Kulturhus og U82, da vi ser

viktigheten av å skape gode og trygge møteplasser for ungdom. Det er også fint for UFLAKKS å skape

aktivitet i andre bydeler enn i sentrum.

UFLAKKS-konsert under Vill Vill Vest. Foto: Øystein Haara

UFLAKKS på Vill Vill Vest

UFLAKKS har de siste årene kuratert én eller to egne konsertdager på Kvarteret under Vill Vill Vest.

UFLAKKS-dagene på Kvarteret har fri aldersgrense, og vi hadde i tillegg salg av egne, rabatterte

ungdomsbilletter uavhengig av om man deltok på Vill Vill Vest eller ikke. Alle konsertene var godt

besøkt, både av publikum under 18 år og av voksent publikum. Konsertkveldene er et godt eksempel

på et mangfoldig publikum der ungdommen stod side om side med musikkbransjen og et voksent

publikum.

For å sikre ungdomsmedvirkning i forbindelse med programmering og avvikling av festivalen har to

representanter fra UFLAKKS vært med i programkomiteen til Vill Vill Vest. De aldersfrie konsertene er

torsdag og fredag under festivalen. Noen av artistene som ble booket var Paria, From Scratch, Ruben

Dawson, Sid Hart, Resa Saffa Park og Naade.
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Markedsmateriale og profil

UFLAKKS har siden oppstarten samarbeidet med designbyrået Overhaus for å utvikle den grafiske

profilen. I tillegg til plakater og materiale til sosiale medier har UFLAKKS-ungdommene fått være med

å utvikle t-skjorter og gensere som kan brukes når de jobber på UFLAKKS-konsertene.

UFLAKKS-konsert under Vill Vill Vest. Foto: Øystein Haara
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Ung Arrangør

Ung Arrangør er et prosjekt som skal gi unge mellom 15-25 år en mulighet til å lære å lage festival og

større arrangementer av noen av de beste i bransjen. Det er seks deltakere som blir håndplukket til

prosjektet hvert år, og får tilbud om en rekke workshops, praktisk arbeid med å planlegge og

gjennomføre et arrangement, i tillegg til praksis hos en kulturinstitusjon.

Prosjektet skal gi unge bransjetalenter en unik mulighet til å oppleve arrangementer av stor størrelse

allerede i ung alder, og vil forhåpentligvis inspirere flere til å rette seg mot arrangør- og

eventbransjen. Ung Arrangør skal være et springbrett, et type opplæringsløp og praksismulighet for

unge som er interessert i kultur, konsert- og festivalproduksjon.

Bakgrunn: Høsten 2018 opprettet AKKS Bergen i samarbeid med eventselskapet CoEvent AS

prosjektet Arrangørakademiet i forbindelse med planleggingen av Tall Ships Races i Bergen i 2019.

Arrangørakademiet var et pilotprosjekt ledet av AKKS Bergen, og hadde som formål å lære unge

arrangørspirer i alderen 15-25 år å planlegge og gjennomføre større arrangementer. I 2020 hadde vi

et samarbeid med festivalen Borealis. I løpet 2020-2021 endret prosjektet navn, først fra

Arrangørakademiet til UFLAKKS Mentorprogram, og så til Ung Arrangør. Vi har nå tro på at vi har

kommet frem til et navn og opplegg som vi kan fortsette med i flere år fremover.

På senhøsten 2021 ble programmet for Ung Arrangør lansert og det vil gjennomføres våren 2022, i

samarbeid med Vill Vill Vest og Brak. Programmet består av foredrag med tilhørende workshop,

arbeid med et større arrangement og praksis hos Vill Vill Vest. Årets temaer er konseptutvikling,

økonomi, artistbooking, markedsføring, gjennomføring og prosjektledelse. På hver workshop skal det

arbeides aktivt med å planlegge, produsere og gjennomføre et arrangement i forbindelse med

artistslippet til Vill Vill Vest. De får et budsjett og noen få rammer, og utover dette skal deltakerne

bygge opp arrangementet fra bunnen. Ved å ha det så praktisk sikrer vi at deltakerne får brukt

kunnskapen de har lært. Vi har booket noen av Bergens mest sentrale bransjeaktører: Mikal Telle

(Made), Simon Alejandro (Jungelen),  Aleks Wilhelmsen (Standing Ovation), Simen Korneliussen (Vill

Vill Vest), Frida Rød (Bergen Live), Mario Urban (OK Kontor), Ragnhild Severeide (USF Verftet), Espen

Overskeid (Kulturhuset i Bergen), Sofia Hamnes (Bergen Kunsthall), Johanne Øra (Østre) og Frank Nes

(Bergen Live).

Vi har valgt å holde foredragene åpne for alle arrangører, og markedsfører oss mot nyere, yngre

arrangører. Dette for å skape merverdi til prosjektet, og for å kunne tilby arrangører en oppfriskning

av kunnskap etter en lang tid i en pandemi med lite mulighet for normal drift for arrangører.
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Ung Delegat

I 2021 hadde Vill Vill Vest for sjette året på rad en egen satsing for unge arrangører og bransjeaktører

i samarbeid med AKKS Bergen og Brak. Målet med Ung Delegat er å legge grunnlaget for unge

arrangører til å utvikle seg, i form av kunnskap og kompetanse, men også i form av nettverksbygging

og erfaringsutveksling.

Ungdommer mellom 14-21 år som arrangerer konserter, eller har et ønske om å arrangere konserter,

kan melde seg på som Ung Delegat. Som Ung Delegat får man delta på et eget fagprogram rettet mot

ungdom, og deltakerne får delegatpass som gir dem tilgang til hele festivalen. Vi fikk totalt 31 søkere

til Ung Delegat, der samtlige fikk delta på programmet lørdag 11. september. Alle deltakerne fikk

mulighet til å lære mer om konsertvirksomhet, markedsføring, prosjektledelse og en rekke ulike deler

av musikkbransjen som management og booking. I 2021 var det også et ekstra fokus på miljøvennlig

festivalproduksjon. Se program under.

Ung Delegat. Foto: Øystein Haara

Programmet la vekt på faglig kompetanse, inspirasjon og motivasjon til å fortsette, eller bli inspirert

til, å arrangere konserter eller drive annen musikkaktivitet, som bookingbyrå, management eller

plateselskap. Gjennom fokus på kompetanseheving bidrar tiltak som dette til å styrke det unge

musikkfeltet og legge premissene for opplæringen av fremtidige musikkaktører, både på festivaler,

store og små venues, og i artistapparatet. Tilbakemeldinger fra fjorårets digitale Ung Delegat, og

diskusjoner med ungdomsarrangørgruppen UFLAKKS ble spesielt viktig for å lande på hvilke tema

som burde prioriteres. Det ble lagt vekt på å vise de ulike måtene man kan jobbe i musikkbransjen og

hvordan man finner sin inngang og begynnelse, og alle paneldeltakere og foredragsholdere kunne
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fortelle om hver sin unike vei inn i bransjen og hvordan de utviklet sin karriere derfra. I tillegg til de

planlagte innleggene ble det også rom for diskusjoner om blant annet praktikantordninger mellom

både deltakere og paneldeltakere, og det var tydelig at det oppsto god kontakt og trygghet under

fagdagen.

Ved å tilrettelegge for unge arrangører og bransjeaktører, i samarbeid med den etablerte

musikkbransjen, tar vi ungdommen på alvor. De får forbilder i bransjen, og samtidig fungerer de som

forbilder for andre. Gjennom å inkludere ungdom med interesse for musikk og kulturarbeid har vi

bidratt til, og vil fortsette å jobbe for, å heve kompetansen blant fremtidens musikkbransje og

kulturarbeidere.

Ung Delegat. Foto: Øystein Haara

Foredragsholdere og tema Ung Delegat 2021

“Prosjektledelse”

Ketil Hvindenbråthen

“Markedsføring”

Angelica Mancke

“Grønn festivalproduksjon”

Anna Kolås Brun og Astrid Johanne Eskeland, VEKAO

“Q&A – ulike roller og muligheter i musikkbransjen”

Ragnhild Severeide (AKKS Bergen) ledet samtale med Aldin Duratovic (Made), Malin Disco Gulseng

(Hulen), Camilla Christensen (Standing Ovation) og Mariann Bjørnelv (Moldejazz).
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Eggstockfestivalen

Eggstockfestivalen er for unge, uetablerte band og artister i Vestland, og skal tilby en profesjonell

scene og et årlig festivaltilbud for unge publikummere. Vi skal også være et godt første møte med

frivillig arbeid. Vi har oppfylt dette formålet ved å aktivt rekruttere unge artister og frivillige, og

fortsatt tilby svært rimelige konsertbilletter på en universelt utformet konsertscene i Bergen.

I 2020 ble festivalen avlyst som følge av koronapandemien og restriksjoner rundt store offentlige

arrangementer. Artister som skulle spilt i 2020 fikk tilbud om å videreføre sin påmelding til 2021. 15

artister og band videreførte sin påmelding til 2021, og vi åpnet påmelding for ytterligere 5 artister 1.

februar 2021 og fikk raskt fylt opp plassene. Det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder for

Eggstockfestivalen, men alle band og artister må oppfylle noen kriterier: De må ha tilknytning til

Vestland, 2/3 av deltakere i bandet må være under 26 år, artistene må være uetablerte og de kan kun

fremføre egenkomponert materiale.

Utover våren 2021 så vi at koronarestriksjonene igjen ville hindre oss fra å gjennomføre

Eggstockfestivalen i sitt vante format. Vi vurderte å flytte festivalen til høsten, men ved utsettelse

oppsto det raskt problematikk knyttet til omtrent samtlige sponsorer og premier. Etter å ha diskutert

med flere bransjekollegaer valgte vi å utvikle et nytt format på festivalen, for å kunne best ivareta

deltakernes interesser og festivalens formål – nemlig å være et springbrett for unge, uetablerte

artister i Vestland. Det nye formatet besto av en fagdag spesialtilpasset unge, uetablerte artister og

band, og to innspillingsdager hvor artistene fikk spilt inn en live-demo/konsertfilm som de kan bruke

til artistutvikling, demo til plateselskap, management, bookingselskap, arrangører, festivaler, o.l.

ELISABETH på Eggstockfestivalen. Foto: Vilde Kim
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Eggstockfestivalen fagdag og innspilling ble gjennomført 2. - 4. juni på Det Akademiske Kvarter. På

fagdagen var det satt opp foredrag med tema “Bandet som organisasjon” (om økonomi, søknader,

TONO, bandoppsett, kontrakter, ansvarsfordeling) med musiker og tidligere manager, Veronika

Heilund, “Booking og nettverking” med festivalsjef for Eggstockfestivalen, Ragnhild Severeide, og

“Hvordan finne din greie” med prosjektansvarlig i Brak, Kristian Stockhaus. Kursene var interaktive

slik at deltakerne fikk stille spørsmål underveis, og det ble lagt opp til nettverksbygging og å skape en

møteplass for de deltakende artistene. Eggstock Etterfest ble gjennomført i kjent format 27. august

på samme sted, i samarbeid med Aktive Studenters Forening (ASF).

Revolt på Eggstockfestivalen. Foto: Stine Hestdal

Vanligvis deltar rundt 30 ungdommer med avviklingen av Eggstockfestivalen, men med årets

nedskalering deltok åtte frivillige. De hadde oppgaver som artistvert, foredragsvert, innslipp og

smittevernansvarlig.

Arbeidet med Eggstockfestivalen foregår ellers gjennom hele året med søknader, grafisk design,

konseptutvikling, promotering av tidligere deltakere, utvikling av nye samarbeidsavtaler og kontakt

med nye aktuelle artister.
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Artister som deltok på Eggstockfestivalen 2021:

8lanco Erika Nomena Michelle Ullestad

Cauliflower Ida Knutsen Phase Machine

Eda Lady of Leisure Revolt

ELISABETH MARKELLA Tåpelig

Premiene i 2021:

• 8 timer innspilling i studio (Tune Park Studio)  

• Mastering av album (Sonovo Mastering)   

• Hårstyling til musikkvideoinnspilling, konsert eller lignende (DaDa Hårstudio)  

• Spillejobb på Eggstock Etterfest 27. august på Kvarteret  

• Spillejobb på Høydenfestialen 27.-28. august

• Spillejobb på Feriekolonien

• Beste gitarist: Morgan W 400 SE N (veil. 4495,-) (Gitarhuset AS og Morgan)

• Spillejobb på Vill Vill Vest 9.-11. September

Juryen i 2021 besto av Jennifer Gunn (Made Management), Martin Midtbø Rokkones (Vill Vill Vest),

Mira Thiruchelvam (9 grader nord), i tillegg til Bjarte Ludvigsen (Tune Park Studio). Bjarte er utøvende

musiker og studiotekniker, og sponser med innspilling i Tune Park Studio som en del av 1. premien.

Michelle Ullestad stakk av med både 1. plassen og Vill Vill Vest-prisen, Revolt fikk 2. plass og

Høydenfestivalen-prisen, og 8lanco fikk 3. plassen. Phase Machine vant premien for beste gitarist.

Pom Poko skulle vært årets pauseband, men grunnet de nye rammene for festivalen ble ikke dette

mulig.

Årets vinner av Eggstockfestivalen, Michelle Ullestad. Foto: Vilde Kim
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Markedsmateriale og profil

Eggstockfestivalens grafiske profil justeres hvert år. Det lages plakater, samt digitalt

markedsføringsmateriell, nettside og program med presentasjon av alle artister og band, jury,

konferansier og samarbeidspartnere. På grunn av det nye festivalformatet ble det ikke laget et

program i 2021. Store deler av det grafiske arbeidet vil videreføres til 2022, med enkelte endringer og

tilpasninger. Det gjøres også nye vurderinger i trykk av t-skjorter og plakater for å gjøre festivalen

enda mer miljøvennlig, etter at festivalen fikk sertifiseringsmerket Grøn Festival i 2021.

Robert Høyem og Andreas Pilskog i Overhaus har i flere år vært våre illustratører, grafisk designere og

samarbeidspartnere. De har vunnet flere priser for arbeidet de har gjort for Eggstockfestivalen.
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GRIP – for deg som vil lære deg lydteknikk

GRIP har som formål å øke andelen kvinner, ikke-binære og transpersoner som får teknisk kunnskap

og praktisk erfaring innenfor lydteknikk. I samarbeid med oss i AKKS Bergen, BIT Teatergarasjen og

Carte Blanche ønsker Bergen Kjøtt å gi langsiktig, praktisk opplæring, erfaring og veiledning i

lydteknikk på tvers av kulturelle disipliner, som musikk, dans, performance og teater.

Prosjektet er et viktig bidrag til å gjøre noe med at kvinner, ikke-binære og transpersoner er sterkt

underrepresentert i lydteknikkfeltet. Utviklingen av kulturscenen handler ikke bare om å skape et

mangfold av forbilder på scenen, men også bak scenen – i produksjon, lys- og lydteknikk, og i alle de

andre viktige rollene bak kulissene. GRIP er åpent for alle, og vi har et mål om å ønske flere kvinner,

ikke-binære og transpersoner velkommen i lydteknikerroller i Bergens kulturorganisasjoner.

Høsten 2021 mottok vi 26 søknader fra deltakere som ønsket å bli med på kursprogrammet, der seks

deltakere fikk plass. Kurset ble gjennomført gjennom seks kursdager fordelt utover høsten. Vi

arrangerte også to introkurs i lydteknikk à tre timer på Bergen Kjøtt, ett på norsk og ett på engelsk.

Instruktør på kursene har vært lydtekniker Irene Bjørke.
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GAIN – et produsentprosjekt for jenter, ikke-binære og transpersoner

GAIN ble startet opp i 2017 som et samarbeidsprosjekt mellom AKKS Bergen og EDDA Music, og er et

direkte tiltak for å øke antallet produsenter i Norge som identifiserer seg som kvinne, ikke-binær eller

transperson. I samarbeid med Lydriket Studio, ble det igangsatt en målrettet satsing på å rekruttere

flere kvinner, ikke-binære og transpersoner til produsentfeltet. Målgruppen til GAIN er mellom 16-25

år.

GAIN består av en kursserie innen studioteknikk, og tidligere også et mentorprogram. Hittil har

produsenter som Peter Sæverud, Sandra Kolstad, Ary, Kristian Fanavold og Jessica Sligter vært

instruktører for GAIN. GAIN har som målsetting å senke terskelen for unge jenter, ikke-binære og

transpersoner til å produsere musikk, og vi ønsker også å tilrettelegge for kontakt mellom unge

produsentspirer og det profesjonelle feltet.

Høsten 2021, i perioden 10. oktober - 2. desember, ble det avholdt 18 kurstimer fordelt seks

kursdager med fem kursdeltakere som dannet en gruppe, med base på Bergen Kjøtt. Hovedinstruktør

var Vilde Tuv og Sandra Kolstad, og sammen med dem jobbet deltakerne kreativt i produsentrollen

gjennom høstsemesteret. Kurset tar for seg musikkproduksjon, innspilling, miksing og mastering.

Kurset har også fokus på å være et sosialt treffsted, der man jobber sammen, utveksler ideer og lar

seg inspirere av hverandre. Underveis fikk gruppen besøk av produsentene Nora Schjelderup (Ora the

Molecule) og Sebastian Jerspersen (Nado).
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GAIN høsten 2022. Foto: Johanne Karlsrud
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Bandleiren LOUD!

I 2021 arrangerte vi bandleir i Bergen for sjette gang. Bandleiren LOUD! er et tilbud til jenter,

ikke-binære og transpersoner mellom 11-16 år som får bruke høstferien til å få nye venner, prøve

ulike instrumenter, spille i band og lage egne låter. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper for å

delta og leiren passer både for de som er helt nybegynnere og for de som kan spille litt fra før av.

Bandleiren ble ledet av de tre ansatte i AKKS Bergen, i tillegg til dyktige instruktører fra musikklivet i

Bergen. Leiren hadde 15 deltakere, fire instrumentinstruktører, tre bandinstruktører og totalt syv

workshopholdere gjennom uken. Gjennomføring av Bandleiren LOUD! blir muliggjort gjennom

tilskudd fra Barne- og likestillingsdepartementet (Bufdir). Gjennom disse midlene får vi også

muligheten til å tilby gratisplasser til barn og unge fra familier med begrenset økonomi.

Instruktører under Bandleiren LOUD!

Marie Kristin Dale: Gitarist, vokalist og låtskriver i MK´s Marvellous Medicine

Mira Thiruchelvam: Gitarist og fløytist i 9 grader nord

Birgitta Alida Hole: Soloartist, samt vokalist i Lumikide og Strange Hellos

Embla Karidotter: Soloartist i Embla & The Karidotters, trommis i Razika

Vilde Tuv: Soloartist, gitarist, vokalist, låtskriver og produsent

Marie Moe: Bassist og låtskriver i Svenske Tilstander, Slomosa, Brenn, Embla & The Karidotters,

Razika.

Workshops under Bandleiren LOUD!
Låtskriving med Marie Kristin Dale, Mira Thiruchelvam og Birgitta Alida Hole
Bandidentitet – bandnavn og logo med Renate Karin

Normkritikk – om mangfold i musikken med Balansekunst

Sceneformidling med Veronika Heilund og Hedda Grønhaug (Hedda Mae)

Bandinstruktører Mira Thiruchelvam og Birgitta Alida Hole, gitarinstruktør Vilde Tuv
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Workshopholdere Veronika Heilund og Hedda Grønhaug (Hedda Mae)

Uken startet med en instrument-karusell hvor alle deltakerne fikk prøve seg i gitar, bass, elpiano,

trommer og vokal. Utfra dette ble deltakerne satt sammen i band og neste oppgave var å skrive en

egen låt og melodi sammen som en gruppe. Med seg på veien hadde de med seg instruktører med

bred erfaring fra bandlivet som veiledere. I tillegg til mye musikalsk trening, samspill og spilleglede

brukte vi uken til å gi et dypdykk inn i musikkverdenen og deltakerne lærte om låtskriving, bruk av

utstyr i øvingslokalet, sceneformidling, hvordan spille i band, bandidentitet og mye annet.

Bandleiren ble avsluttet med konsert for familie og venner på USF Verftet. Det blir ikke mer musikalsk

lærerikt enn å spille sin første konsert! Bandleiren LOUD! er et viktig tiltak i arbeidet for et likestilt

musikkliv og et verdifullt aktivitetstilbud til barn og unge i høstferien. AKKS Bergen vil videreføre

bandleiren også i 2022.
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Bandleiren LOUD! Foto: Johanne Karlsrud
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Bandleiren LOUD! Foto: Johanne Karlsrud
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