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ÅRSMELDING 2018 

AKKS BERGEN 
 
 

STYRETS BERETNING 

 

I henhold til vedtektene er AKKS sitt mål å «arbeide for å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i                  

musikkbransjen». AKKS Bergen gjør dette hovedsakelig gjennom instrument- og vokalkurs, andre typer kurs for              

utøvende artister, samt kurs i arrangering og teknikk. I tillegg drifter AKKS Bergen fem øvingslokaler på USF                 

Verftet, er ansvarlig for UFLAKKS – en konsertserie for ungdom under 18 år, AKKS-bingo, UKM-festivalen i                

Hordaland og den tradisjonsrike Eggstockfestivalen.  

 

AKKS Bergen ledes av et arbeidende styre. Styret har styremøter én gang i måneden, 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. 

 

På AKKS Bergens årsmøte 13. mars ble det valgt inn ni ordinære styremedlemmer, fire varamedlemmer og                

styreleder. Etter konstitueringsmøte 20. mars så styret slik ut:  

 

Styreleder:      Ragnhild Severeide (gjenvalgt styreleder) 

Styremedlem: Gunnhild Hodnekvam (gjenvalg, konstituert som nestleder) 

Styremedlem: Ann Therese Kjenes (nytt styremedlem, konstituert som økonomiansvarlig) 

Styremedlem: Aksel Persen (ny) 

Styremedlem: Magnus Kostøl (gjenvalg) 

Styremedlem: Samila Melo (gjenvalg) 

Styremedlem: Veronika Heilund (ny) 

Styremedlem: Jennifer Gunn (gjenvalg) 

Styremedlem: Charlotte Todnem (gjenvalg) 

Styremedlem: Susanne Lohne Iversen (ny) 

 

Varamedlem:  Aleks Wilhelmsen (ny vara, tidligere styremedlem) 

Varamedlem:  Yvonne Holter Kringstad (ny vara, tidligere styremedlem) 

Varamedlem: Agnes Smørholm (ny vara, tidligere styremedlem) 

Varamedlem: Tracy Kheder (ny) 

 

Vi har av diverse grunner hatt noe frafall og utskiftning innad i styret. Tidligere styreleder Ragnhild Severeide                 

har blant annet blitt ansatt som ny arrangementsansvarlig i administrasjonen, og har derfor overlatt              

styreledervervet til tidligere nestleder Gunnhild Hodnekvam. Andre styremedlemmer har også fått endringer i             

sin jobbsituasjon som har ført til at de har trukket seg fra styret, herunder faller Charlotte Todnem, Jennifer                  
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Gunn og Agnes Smørholm. Flere styremedlemmer har i løpet av året vært ute i permisjon, av ulike årsaker.                  

Blant annet i forbindelse med ansettelse av vikar for daglig leder og ny arrangementsansvarlig. Ettersom vi                

hadde et stort styre etter årsmøtet har ikke frafallet påvirket styrearbeidet i veldig stor grad. Per dags dato er                   

følgende styre konstituert: 

  

Styreleder:      Gunnhild Hodnekvam (Konstituert fungerende styreleder) 

Styremedlem: Susanne Lohne Iversen (Konstituert som nestleder) 

Styremedlem: Ann Therese Kjenes (konstituert som økonomiansvarlig) 

Styremedlem: Aksel Persen  

Styremedlem: Magnus Kostøl  

Styremedlem: Samila Melo  

Styremedlem: Veronika Heilund 

Styremedlem: Yvonne Holter Kringstad (nytt styremedlem, tidligere vara) 

 

Varamedlem:  Aleks Wilhelmsen  

Varamedlem: Tracy Kheder  

 

 

Styrearbeid 

Det nye styret som ble valgt på årsmøtet bestod av både gjenvalgte styremedlemmer og nye styremedlemmer.                

Både de nye og de gamle har vært aktive og bidratt på en positiv måte i styrearbeidet og på aktiviteter.                    

Spesielt økonomiansvarlig Ann-Therese og nåværende nestleder Susanne Lohne Iversen har vist stor kunnskap             

om organisasjonsarbeid gjennom sitt arbeid i arbeidsutvalget. Ettersom det har vært noe frafall i løpet av året                 

så har styret gått fra ti ordinære styremedlemmer inkludert styreleder til åtte. Dette har vi gjort for at det skal                    

være mindre sannsynlighet for at styret ikke er vedtaksdyktig. Ettersom vi i utgangspunktet hadde et stort                

styre har vi ikke merket nedgangen i styremedlemmer betydelig.  

 

Styret har avholdt månedlige styremøter, samt hjulpet administrasjonen med gjennomføring av           

arrangementer. Våren 2018 hadde vi en ny runde med #akksfamilien. Denne lansert på Rockebingo 12. februar                

og kampanjen var en suksess også denne gangen. Styret er veldig fornøyd med plakatene og tydeligheten                

kampanjen har gitt oss i bybildet. De andre lokalavdelingene lanserte sin versjon av #akksfamilien i august, og                 

AKKS Bergen fulgte opp med en relansering. Plakatene henger fortsatt oppe på blant annet Det Akademiske                

Kvarter.  

 

Styrekurs 

Etter at nytt styre ble konstituert i mars ble det arrangert styrekurs med Daglig leder i AKKS Norge, Ane Kiran, i                     

juni. Her gikk vi gjennom hvordan man arbeider sammen som et styre, AKKS’ formål, organisasjonsstruktur og                

styret som arbeidsgiver.  

 

I desember hadde styret internseminar, hvor vi fikk besøk av Liv Skotheim, leder av BTs debattredaksjon, som                 

hadde et foredrag om hvordan man kan skrive gode leserinnlegg.  
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Administrasjon og økonomi 

På våren fikk AU beskjed om at daglig leder Line Eidheim ventet barn, og styret utlyste i mai stillingsannonse                   

for årsvikariat som daglig leder i AKKS Bergen. Ansettelseskomiteén bestod av fungerende styreleder Gunnhild              

Hodnekvam, arrangementsansvarlig Inni Mowinckel, daglig leder Line Eidheim og styremedlem Jennifer Gunn.            

Intervjuene ble avholdt av Gunnhild Hodnekvam, Inni Mowinckel og Evy Sørensen, som er kommunikasjonssjef              

på USF Verftet. Vi hadde fem kandidater til intervju og etter endt intervjurunde ble Linn Frøkedal ansatt som                  

vikar for daglig leder fra 1. august 2018 til 1. august 2019. Kurs- og øvingslokaleansvarlig Victoria Moldekleiv                 

trådte inn igjen i sin stilling i august 2018 etter endt fødselspermisjon.  

 

I år arrangerte AKKS Bergen en markering av Kvinnedagen den 7. mars med liveinnspilling av podkasten “Bra                 

damer”. Her intervjuet Guri Solberg Aurora Aksnes, og noen av instruktørene våre hadde et musikalsk innslag                

etter podkasten. Styret og administrasjonen ønsker å gjenta et lignende arrangement i 2019.  

 

Høsten 2018 ble det utlyst en 80% prosjektstilling som arrangementansvarlig. Ansettelselkomiteen bestod av             

arrangementsansvarlig Inni Mowinckel, daglig leder Linn Frøkedal og Khiem Tran, som er daglig leder på               

Kvarteret. Fem kandidater ble kalt inn til intervju, og etter at ansettelsesprosessen var over ble Ragnhild                

Severeide ansatt som arrangementsansvarlig. Daværende arrangementsansvarlig Inni Mowinckel trådte inn i           

en nyopprettet 100% stilling som UKM-koordinator. Vi har altså fått en økning på 0,9 årsverk i                

administrasjonen frem til 30. april 2019.  

 

Styret vedtok å øke prisene på øvingslokaler og kurs på styremøtet i oktober.  

 

Annet 

Styreleder(ne) har deltatt aktivt på landsstyremøter og vært pådrivere for at alle sider ved sakene som tas opp                  

her skal belyses fra flere sider. Vi har spesielt vært pådrivere for at man skal knytte utfordringer i                  

avdelingslagene til større beslutninger som tas sentralt. Styret har også i stor grad engasjert seg i gjennomgang                 

og diskusjon av sakslister til LS-møter, og resultatene av eventuelle beslutninger.  

 

AKKS hadde landsmøte i Bergen 26.-27. mai. Dette ga oss i AKKS Bergen mulighet til å stille med flere                   

representanter enn vi kunne gjort om møtet ble holdt et annet sted. På selve landsmøtet var vi 10                  

representanter fra styret og administrasjonen, og i tillegg deltok syv styremedlemmer fra AKKS Bergen på               

fagsamlingen på søndagen. Under landsmøtet ble det valgt et nytt sentralstyre. Monica Ifejilika ble valgt som                

ny styreleder, Claus Fibiger og Ingunn Strand som styremedlemmer og Camilla Slåttum Brauer som              

varamedlem. I forkant av landsmøtet ble også Pia Korsnes ansatt som ny daglig leder i AKKS Norge.  
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OM AKKS BERGEN 

 
AKKS Bergen ble opprettet i 1995, og har siden den gang fungert            

som en av de viktigste rekrutteringsinstansene til det rytmiske         

musikkmiljøet i Bergen. Organisasjonen tilbyr musikkopplæring,      

utleie av øvingslokaler og driver konsertvirksomhet. Årlig       

arrangerer AKKS Bergen konserter som Lyden fra Øvingslokalet og         

AKKS-konserten, i tillegg til den tradisjonsrike Eggstockfestivalen -        

en festivalen for unge, uetablerte band og artister fra Hordaland.  

 

AKKS Bergen har de siste årene også lagt vekt på å rekruttere til             

arrangørfeltet, blant annet gjennom ungdomsarrangørgruppen og      

konsertserien UFLAKKS. Organisasjonen er også involvert i flere        

store satsinger som UKM-festivalen i Hordaland og       

bransjefestivalen Vill Vill Vest.  

 

De siste årene har organisasjonen også arrangert utvalgte        

spesialkurs direkte rettet mot jenter. En har sett et behov for å            

løfte fram og motivere jenter på visse områder innen musikkfeltet,          

og dette har ført til produsentprosjektet GAIN og en årlig          

gjennomføring av Loud! Jentenes bandleir. 

 

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 23 år vokst seg til å bli den største                       

av fem avdelinger i Norge, både på administrasjonssiden, men også i antall medlemmer.  

 

 

LOKALER OG TILHOLDSSTED 

 

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

kulturvirksomheter. Vi holder til i kontorlandskapet til Hordaland Musikkråd sammen med aktører som             

Kalleklev Management og EDDA Music. Våre nærmeste naboer og gode samarbeidspartnere er blant andre              

Made Management, Standing Ovation og Brak. AKKS Bergen har ved årsskiftet to kontorer og et kursrom i                 

Musikkorridoren i fjerde etasje, og i tillegg administrerer vi fem kurs- og øvingslokaler og et lagerlokale i 2.                  

etasje.  
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ANSATTE 
 
Administrasjonens sammensetning og ansvarsområde  

 
Stilling Navn % 
Daglig leder  Line Yvonne Eidheim  100 
Daglig leder Linn Frøkedal 100 
UKM-koordinator Inni Mowinckel 100 
Kurs- og øvingslokaleansvarlig Victoria Moldekleiv  100 
Kurs- og øvingslokaleansvarlig Camilla Christensen 100 
Arrangementsansvarlig Inni Mowinckel 90 
Arrangementsansvarlig Ragnhild Severeide 80 

 
AKKS Bergen har i dag 3,8 årsverk fordelt på 4 stillinger.  

Inni Mowinckel gikk i oktober over til en 100% stilling som koordinator for UKM-Festivalen i Hordaland. Dette                 

er en prosjektstilling finansiert av Hordaland Fylkeskommune og stillingen opphører 30.04.19.  

Ragnhild Severeide ble ansatt som ny arrangementsansvarlig i 80% stilling f.o.m. 01.10.18. Stillingen som              

arrangementsansvarlig inkluderer 30% stilling som festivalsjef for Eggstockfestivalen, 20% stilling som leder av             

UFLAKKS, 10% stilling som produsent for UKM-festivalen og 20% stilling til avvikling av øvrige arrangementer.  

Victoria Moldekleiv var tilbake etter fødselspermisjon 01.08.18, og vikariatet til Camilla Christensen opphørte             

samme dato. 

Line Yvonne Eidheim gikk ut i fødselspermisjon 27.08.18, og Linn Frøkedal ble ansatt i et 1-årig vikariat som                  

daglig leder f.o.m. 01.08.18.  

 
 
AKKS BERGEN SOM MEDLEMSORGANISASJON 
 
AKKS er en medlemsorganisasjon og i 2018 har den totale massen av enkeltmedlemmer økt med nesten 10%                 

siden fjoråret. Det har derimot vært en nedgang i antall medlemsband. I 2018 er ca 51% av medlemsbasen til                   

AKKS Bergen under 26 år, 33% er studenter, 49% er kvinner, 50% er menn og 1% er annet.    

Organisasjonen har to typer medlemskap og alle våre medlemskap er gyldig i inneværende kalenderår og               

opphører automatisk ved årsslutt. Våre medlemmer er uvurderlige for organisasjonens arbeid og det er viktig               

for oss at medlemskap hos AKKS kommer våre medlemmer til gode. Vi etterstreber å opprettholde, og                

etablere, gode samarbeid som kan bidra til å gi våre medlemmer           

gode medlemsfordeler.  

 

Ordinært medlemskap 

Ordinært medlemskap er for enkeltpersoner og gir medlemmet        

tilgang til alle medlemsfordelene. Tidligere har vi tilbudt et eget          

ungdomsmedlemskap for de under 25 år og et eget         

voksenmedlemskap for de som er 26 år eller eldre. Fra og med            

høsten 2017 vedtok Landsstyret at AKKS kun skal ha én          

kontingent, uavhengig av hvilket medlemskap man har. Alle        

medlemskap hos AKKS koster derfor kr 50 per år.  
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Bandmedlemskap 

Bandmedlemskap er et tilbud til eksisterende band som får mulighet til å melde inn band, men med                 

individuelle medlemskap. I tråd med vedtaket fra Landsstyret høsten 2017 koster bandmedlemskapet kr 50 per               

person. Vi skiller mellom to typer bandmedlemskap; bandlokallag og medlemsband. Et bandlokallag er et band               

som oppfyller kriteriene om at 1/3 av bandbesetningen er under 26 år. Disse kan søke Frifondmidler via AKKS,                  

VO-tilskudd og ellers benytte seg av alle våre medlemsfordeler. Et bandlokallag sender i tillegg inn en kort                 

årsrapport til sin lokalavdeling ved årsslutt. Et medlemskap som medlemsband gir bandet muligheten til å søke                

VO-tilskudd for øvinger og benytte seg av alle våre medlemsfordeler. Et medlemsband trenger ikke å levere                

årsrapport.  

 

Medlemmer 2018 

                     

                           

                       

                         

Lokallag Antall Totalt U 26 Kvinner Menn Annet Student 
Årstall 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 

AKKS  
avdelingslag 

 N/A    
665 

   
608 

   
357
  

   
361
   

   
372
   

   
373
   

   
284 

   
234 

   
 9  

   
 1 

   
264
  

    
255 

Medlemsband   
29 

   
 48 

   
108 

   
186
   

   
34  

   
88 
  

   
16 
  

   
29 
  

   
91 
  

   
157
  

   
 1  

    
 0  

   
2   

    
 57  

Bandlokallag   
  
6 

   
 14
  

   
 21
  

   
57 
  

   
 17
  

   
 53
  

   
 3  

   
 9  

   
 18
  

   
48 
  

   
 0  

   
 0  

   
 9  

    
 34 

 
TOTALT 

  
35 

   
 62 

   
794 

   
851
   

   
408
   

   
502
   

   
391
  

   
411
   

   
393
   

   
439
   

   
 10
  

   
 1 

   
275
   

    
 316 

 
 
Medlemsfordeler 

Som medlem i AKKS Bergen får man tilgang til en rekke fordeler. Medlemskapet kan i tillegg benyttes i de                   

andre byene AKKS er etablert. Som medlem i AKKS Bergen kan man derfor benytte seg av medlemsfordeler i                  

både Bergen, Oslo, Kristiansand, Trondheim og Stavanger. 

 
Hvem/hvor Hva 

AKKS Bergen Rabatt på instrument- og vokalkurs, bandkurs, DJ-kurs og workshops 

AKKS Bergen Rabatt på leie av øvingslokaler 

AKKS Bergen Rabatt på konserter og arrangement i regi av AKKS Bergen (inkludert 

Eggstockfestivalen og UFLAKKS) 

Hulen Gratis inngang på Torsdagsrock 

MusikkMiljø  / Pro Perc 10% rabatt på musikkutstyr og tilbehør 

Cafe Opera 10% rabatt på mat og drikke 

Apollon 10% rabatt på plater og merchandise 

Musik Magazinet 10% rabatt på rekvisita 

Gitarhuset 16% rabatt på instrumenter og utstyr 

Kaibosh 10% rabatt på alle briller og solbriller 

Klosteret Kaffebar 10% rabatt på kaffe, te og mat 
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Alle våre medlemmer kan også benytte seg av Kulturfordel - musikklivets eget fordelsprogram:  
 
Kulturfordel Gratis instrumentfrakt hos SAS 
Kulturfordel 20% rabatt på leiebil hos Europcar 
Kulturfordel Rabatt på hotell- og møterom hos Nordic Choice Hotels 
Kulturfordel 10-15% rabatt på formstøpte ørepropper hos Hantek Audio 
Kulturfordel 15% rabatt på regnskapsprogrammet Fiken  

 
  
AKTIVITET 2018  
 
Kurs 

AKKS Bergen sin kjernevirksomhet er kurs, og i 2018 arrangerte vi totalt            

66 kurs. Vårt ordinære kurstilbud i 2018 har innbefattet kurs i vokal,            

piano, el-gitar, akustisk gitar, bass, DJ, band og elektronisk musikk. Våre           

ordinære kurs foregår i grupper på 3-5 deltakere, mens workshops og           

spesialkurs ofte har flere plasser. Ved enkelte anledninger setter vi opp           

en-til-en-undervisning, men vi etterstreber å alltid arrangere gruppekurs,        

da vi også ønsker å være en møteplass. På våre kurs skal en oppleve              

spilleglede, mestringsfølelse og sosial tilhørighet. Instruktørene våre       

ansettes ut fra musikalsk erfaring og bredde, pedagogisk formidlingsevne         

og personlighet. Det er i tillegg viktig for oss at våre instruktører er aktive              

musikere og fremstår som gode forbilder for våre kursdeltakere.  

 

AKKS Bergen tilbyr kurs kontinuerlig gjennom året, og kursperiodene         

følger en årlig syklus med oppstart i februar, april, september og           

oktober. På denne måten har vi mulighet til å kunne arrangere kurs to             

ganger i semesteret - og dermed ha totalt fire kursperioder i året. Dette             

gir oss en større kontinuitet i kursvirksomheten vår i tillegg til en            

jevnere oppslutning totalt sett.    

Instrument- og vokalkurs, DJ-kurs    

og EDM-kurs har en varighet på      

totalt 10 timer fordelt på 5 dager       

i løpet av 5 uker. Bandkurs har stort sett samme modell som de tidligere              

kalte samspillkursene, men vi inviterer nå eksisterende band til å melde           

seg på for å få bandcoaching av en av våre dyktige instruktører. På AKKS              

Bergen sine bandkurs kan man melde seg på enten som enkeltmusiker           

eller som deler av et band for de som ønsker å treffe andre å spille med,                

eller som et etablert band som har spesifikke ting de ønsker veiledning            

på (samspill, låtskriving, formidling). Bandkursene har en varighet på         

totalt 15 timer fordelt på 5 dager i løpet av 5 uker.  
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Ved siden av å opprettholde AKKS Bergen sitt ordinære kurstilbud har vi            

også hatt et stort fokus på nye prosjekter. I 2018 har bl.a. arrangert             

låtskriverworkshop, Ableton Live-kurs, EDM-Workshop, DJ Workshop og       

en kursserie gjennom hele året med GAIN - produsentkurs for jenter.  

I 2018 har AKKS Bergen arrangert totalt 66 kurs innen det rytmiske            

musikkfeltet, med til sammen 278 deltakere. Fordelt på alle kurs har vi            

hatt 26 instruktører, hvorav 16 kvinner og 10 menn. 

 

 

 
Kurs 2018 Mengde Deltagere 

Kurstype/instrument Antall Timer Totalt U. 26 Kvinne

r 

Menn Annet Studenter 

Ableton Live 1 8 11 6 3 8 0 3 

Akustisk gitar 1 3 30 11 6 9 2 0 5 

Akustisk gitar 2 2 20 8 3 4 4 0 0 

Band 2 30 24 19 5 19 0 4 

Bass 1 2 20 8 5 4 4 0 1 

Bass 9- 13 år 1 7,5 2 2 2 0 0 0 

DJ 6 60 22 10 12 10 1 7 

DJ workshop m/konsept [x] 1 8 6 5 2 4 0 5 

EDM 2 20 7 5 3 5 0 2 

EDM-workshop 1 8 8 5 3 3 0 1 

Elektronisk musikk 2 20 8 5 4 4 0 4 

elgitar 1 1 10 3 0 0 3 0 1 

elgitar 9- 13 år 1 7,5 2 2 1 1 0 0 

GAIN 7 56 35 35 35 0 0 20 

LOUD! 1 35 9 9 9 0 0 0 

Ung Delegat 1 4,5 26 26 18 8 0 13 

Piano 1 4 40 12 7 5 7 0 3 

Piano 2 3 17,5 7 4 3 4 0 3 

Trommer 1 6 60 18 10 11 7 0 3 

Trommer 2 6 60 17 14 6 11 0 5 

Vokal 1 8 80 35 22 21 13 0 10 

Vokal 2 6 60 26 20 20 6 0 6 

Totalt antall 2018 66 657,5 278 194 162 115 1 83 

Totalt antall 2017 61 586,5 261 158 159 100 0 74 
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Instruktører 2018 Kurs Kjønn 

(K/M/A) 

Birgitta Alida Hole Vokal og LOUD K   

Tom Crozier Akustisk gitar, elgitar og gitarworkshop M    

Peder Niilas Tårnesvik EDM-Workshop M 

Nora Tårnesvik Bass og LOUD K    

Kasper Gulbrandsen DJ M    

Embla Karidotter Trommer og LOUD K   

Fredrik Widerøe Trommer  M 

Erik Bjelland EDM M 

Peter Sæverud GAIN - produsentkurs M 

Kristian Fanavold Tvedt GAIN - produsentkurs M 

Anna Haukeland Elpiano K 

Gjert Hermansen Bandkurs M 

Sondre Veland Trommer  M 

Ariadne Loinsworth GAIN - produsentkurs K 

Sandra kolstad Ableton Live og GAIN - produsentkurs K 

Jonas Barsten Ableton Live M 

Maria Råkil Elgitar, låtskriverworkshop og LOUD K 

Ida Nerbø DJ K 

Marie Kristin Dale Gitarworkshop og LOUD K 

Hanne Gabrielsen LOUD K 

Veronika Heilund LOUD K 

Ragnhild Severeide LOUD K 

Tatiana Palanca LOUD K 

Jessica Sligter GAIN - produsentkurs K 

Asbjørg Breines DJ-Workshop K 

Anne Stinessen DJ-Workshop K 

 
 

 

 

Spesialkurs og workshops 

I tillegg til vår ordinære kursdrift og større prosjekter setter vi hvert år opp spesialkurs og workshops. Dette er                   

noen ganger på bakgrunn av forespørsel fra våre medlemmer eller som et resultat av et samarbeid med andre                  

aktører innen kulturfeltet. I 2018 har vi satt opp DJ-workshop, som et tilbud utover det ordinære DJ-kurset                 

vårt, EDM-workshop, Ableton Live-kurs og gitarworkshop.  
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DJ-workshop med Konsept [X] 

Utover det ordinære DJ-kurset vårt ønsker vi å tilby unge DJ’s           

muligheten til å utvikle seg i enda større grad og legge til rette for en               

møteplass med det profesjonelle feltet. Høsten 2018 arrangerte vi         

en utvidet DJ-workshop i samarbeid med DJ-kollektivet Konsept [X].         

I løpet av denne helgen fikk 6 deltakere kunnskap om verktøyene           

man trenger for å utvikle seg som DJ - både teknisk, musikalsk og             

organisatorisk. Asbjørg Breines og Anne Stinessen fra Konsept [X]         

hadde en gjennom av alle de viktigste områdene man trenger for å            

kunne gjennomføre DJ-oppdrag. Dette inkluderte både ferdigheter       

som DJ og markedsføring, branding, nettverk, administrasjon og        

enkel økonomiforståelse. 

 

 

 

EDM-workshop  

I januar 2018 arrangerte vi EDM-workshop over en helg med Peder Niilas Tårnesvik             

som instruktør. Her fikk 6 deltakere lære mer om hvordan man lager og modifiserer              

lyder for å finne sitt personlig uttrykk innen sjangeren elektronisk dansemusikk.           

Deltakerne fikk kunnskap slik at de selv kan videreutvikle sitt personlige uttrykk, i             

tillegg fungerte workshopen som et samlingssted, hvor deltakere med felles interesser           

fikk dele tips og erfaringer.  

 

 

 

Gitarworkshop 

I mars 2018 arrangerte vi en åpen gitarworkshop i samarbeid med Fellesverket,            

som er et aktivitetshus for ungdom driftet av Røde Kors. Her kunne alle som              

hadde lyst komme innom og prøve seg på akustisk- eller elgitar og få veiledning              

av instruktørene Marie Kristin Dale og Tom Crozier.  

Målet med workshopen var å nå ut til mennesker som til vanlig ikke benytter              

seg av våre tilbud, og fortelle om arbeidet og tilbudene til AKKS Bergen. Det var               

rundt 10 deltakere på workshopen.  

 

 

Ableton Live-kurs med Gramart 

I april 2018 arrangerte AKKS Bergen, i samarbeid med Gramart, et to-dagers kurs i Ableton Live. Her fikk 11                   

deltakere bedre kjennskap til musikkprogramvaren Ableton Live, og en individuell oppfølging av instruktørene             

Sandra Kolstad og Jonas Barsten. Gjennom kurset fikk deltakerne et innblikk i programmet med fokus på både                 

komposisjon og live-bruk.  
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PROSJEKTER 2018 

 

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

videreutvikler tilbudet, 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 musikkbransjen. I 2018 arrangerte vi studiokurs               

gjennom hele året som en del av produsentprosjektet GAIN. I tillegg var AKKS Bergen og UFLAKKS med på å                   

planlegge og avvikle Ung delegat - et tilbud til unge konsertarrangører, under Vill Vill Vest i september 2018. I                   

høstferien arrangerte vi Loud! Jentenes bandleir for tredje gang med stor suksess.     

  

 
Navn på prosjekt Beskrivelse av prosjektet 

GAIN Produsentprosjekt for jenter mellom 16-25 år 
Loud! Jentenes bandleir Bandleir i høstferien for jenter og ikke binære mellom 12-16 år 
Ung Delegat En egen satsing på unge arrangører under Vill Vill Vest 
UFLAKKS En arrangørgruppe og konsertserie av og for ungdom 
Eggstockfestivalen Bergens viktigste festival for unge, uetablerte artister og band 
UKM-festivalen 2018 AKKS Bergen er produsent for UKM-festivalen i Hordaland 2018  

 
 
GAIN – et produsentprosjekt for jenter 

Det er en kjent problemstilling at det finnes altfor få          

kvinnelige produsenter og diskusjonen om kvinner i       

produsentrollen har fått ny oppmerksomhet i norsk       

offentlighet de siste årene. I samarbeid med       

plateselskapet EDDA Music og Lydriket Studio tok       

AKKS Bergen initiativet til en større satsing innen        

produsentfeltet med fokus på rekruttering av jenter til        

bransjen. Gjennom prosjektet har vi som målsetning å        

senke terskelen for unge jenter til å produsere musikk og tilrettelegge for kontakt med det profesjonelle feltet.                 

GAIN er et tilbud som er eksklusivt for jenter i alderen 16-25 år. Prosjektet hadde oppstart i mai 2017 og har                     

vart ut året 2018. 

 

 

GAIN er et samarbeidsprosjekt som har oppstått på bakgrunn av den reelle ubalansen innen produsentfeltet 

og et ønske om: 
 

1. et større mangfold innen produsentfeltet med fokus på andel kvinner 

2. rekruttering, synliggjøring og motivering av unge kvinner til produsentyrket 

3. å tilrettelegge  for økt kunnskap og kompetanse blant unge, uetablerte kvinnelige produsenter 

4. bidra til å styrke møteplasser for unge, uetablerte kvinnelige produsenter 
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I 2018 har vi arrangert følgende kurs:  

20. februar: Flermikrofonsopptak m/ Peter Sæverud og Kristian Fanavold Tvedt  
21. februar: Flermikrofonsopptak m/ Peter Sæverud og Kristian Fanavold Tvedt  
11. april: “In the box” - rytmisk og harmonisk programmering m/ Ariadne Loinsworth og Peter Sæverud 
12. april: “In the box” - MIDI m/ Peter Sæverud 
29. mai: vokal/låtproduksjon/komposisjon m/ Sandra Kolstad og Peter Sæverud 
30. mai: vokal/låtproduksjon/komposisjon m/ Sandra Kolstad og Peter Sæverud 
19. september: Miks og mastering m/ Peter Sæverud 
20. september: Miks og mastering m/ Peter Sæverud 
25. september: Grunnleggende innføring i studio og hvordan gjøre opptak m/ Peter Sæverud 
26. september: Grunnleggende innføring i studio og hvordan gjøre opptak m/ Peter Sæverud 
03. oktober: Funksjonen av effekter m/ Jessica Sligter og Peter Sæverud 
04. oktober: Funksjonen av effekter m/ Jessica Sligter og Peter Sæverud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Loud! Jentenes bandleir  

I 2018 arrangerte vi bandleir i Bergen for tredje gang. Loud!           

Jentenes bandleir er et tilbud til jenter mellom 12-16 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 kurs- og øvingslokaleansvarlig og        

daglig leder, i tillegg til dyktige instruktører fra musikklivet i          

Bergen. Leiren hadde 9 deltagere, 4 instrumentinstruktører, 2        

bandinstruktører og 6 workshopholdere. Å gjennomføre      

Loud! Jentenes bandleir blir muliggjort gjennom tilskudd fra        

barne- og likestillingsdepartementet (Bufdir). Gjennom disse      

midlene fikk vi også muligheten til å tilby gratis plass til barn og unge fra familier med presset økonomi.  
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Workshops under Loud! Jentenes bandleir 
Maria Råkil: Låtskriving 

Tatiana Palanca (Miss Tati): Sceneformidling 

Jah Jah Studio: Bandidentitet - bandnavn og logo 

Ragnhild Severeide: Normkritikk 

Veronika Heilund: Inspirasjonsforedrag - “veien videre” 

 
 
 
 

 

 

Instruktører under Loud! Jentenes bandleir 

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

Marvellous Medicine  

Maria Råkil: Gitarist, komponist og låtskriver i Razika 

Embla Karidotter: Trommis i Razika  

Birgitta Alida Hole: Vokalist i Strange Hellos 

Nora Tårnesvik: Bassist i Living  

 
 
  
 

 
Uken startet med en instrumentkarusell hvor alle deltagerne fikk 

prøve seg i gitar, bass, vokal og trommer. 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 i Studio 

USF på USF Verftet. Det blir ikke mer musikalsk lærerikt enn å spille 

sin første konsert!  

Loud! Jentenes bandleir 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 2019.  
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Ung delegat 

I 2018 hadde Vill Vill Vest for tredje året på rad en egen satsing for unge arrangører 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. For å sikre 

ungdomsmedvirkning i forbindelse med programmering og avvikling av festivalen har én representant fra 

UFLAKKS vært med i programkomitéen til Vill Vill Vest. Årets artister ble valgt ut i samarbeid av representanter 

fra UFLAKKS Bergen og festivalsjef for Vill Vill Vest, med fokus på å presentere unge artister med tilhørelse 

både lokalt og nasjonalt som fremstår som interessante for et ungt publikum men som samtidig er brennende 

aktuelle for den norske musikkbransjen.  

 

 

 

Ungdommer mellom 14-21 år som arrangerer konserter, 

eller har et ønske om å arrangere konserter, kunne melde 

seg på som Ung delegat 2018. Som Ung delegat fikk man 

delta på et eget fagprogram rettet mot unge arrangører 

lørdag 15. september. I tillegg kunne man delta på det 

ordinære fagprogrammet torsdag og fredag, og de som var 

over 18 år fikk også tilgang til alle konsertene. Fredag 14. 

september var det imidlertid fri aldersgrense på konsertene 

kuratert av UFLAKKS Bergen i samarbeid med Vill Vill Vest på 

Østre.  

 

 

 

Vi fikk totalt 35 søkere til Ung delegat, der 32 fikk plass. Disse fikk muligheten til å lære mer om                    

konsertvirksomhet, få inspirasjon og knytte bånd på tvers av arrangører og arrangørspirer fra hele landet.               

Lørdag 15. september ble det arrangert et skreddersydd fagprogram for unge delegater gjennom et samarbeid               

mellom AKKS Bergen, UFLAKKS, Brak og Norske Konsertarrangører. Fagprogrammet la vekt på faglig             

kompetanse, inspirasjon og motivasjon til å fortsette, eller bli inspirert til, å arrangere konserter. Gjennom               

fokus på kompetanseheving bidrar tiltak som dette til å styrke det unge arrangørfeltet og legge premissene for                 

“utdannelsen” av fremtidige konsertarrangører, både på festivaler, store og små venues.  

 

 

 

Foredragsholdere og tema Ung delegat 2018 

Anne Amundsen Myrseth (produksjonsleder Sentrum Scene, Rockefeller) -        

Konsertproduksjon 

Tami Gadir (DJ og forsker - “Dance music: just being human”  

Irene Bjørke (produsent Bit20, lydtekniker) - Lydteknikk 

Aleks Wilhelmsen (Standing Ovation) - Søknader og økonomi 
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Kommentarer til kursaktivitet 2018 og tiden fremover 
AKKS Bergen har hatt en god kursoppslutning i 2018 totalt sett. Vi har arrangert 5 flere kurs i 2018 enn i 2017,                      

og har også 17 flere deltakere sammenlignet med året før. Det er som alltid svingninger i pågang på de ulike                    

kursene, og i 2018 har det eksempelvis vært utfordrende å gjennomføre kurs i bass og gitar. Samtidig har det                   

vært en økning i etterspørsel etter bl.a. pianokurs, noe som har ført til at vi har satt opp ekstrakurs. Vi                    

etterstreber å være fleksible gjennom året for å kunne tilpasse tilbudet vårt etter behov og kunne benytte oss                  

av muligheten som dette gir. Enkelte kursperiodeperioder er det fullt, andre perioder må vi jobbe mer med                 

markedsføring og rekruttering.  

 

AKKS Bergen sin kursmodell innebærer å arrangere gruppekurs med         

inntil 5 personer, og det er kun særtilfeller der vi arrangerer en-til-en            

kurs. Vår erfaring er at gruppekurs er utelukkende positivt for          

deltakerne - ikke minst fordi AKKS Bergen skal være et møtested der            

unge musikere kan møtes, knytte bekjentskap og utvikle seg. Vi får           

stadige tilbakemeldinger på at denne måten å arrangere kurs på bidrar           

til å øke selvtilliten, øke kompetanse om samspill og kommunikasjon          

og at mange får det ekstra ”pushet” som trengs for å ta steget videre              

inn i musikklivet. Det er også på denne måten at AKKS skiller seg fra              

andre aktører som tilbyr opplæring innen det rytmiske musikkfeltet.  

 

Samarbeid med andre aktører har vært viktig i 2018 og vil fortsatt være det i tiden fremover. I 2018 har vi hatt                      

flere samarbeid med aktører innen kulturfeltet i Bergen. Dette bidrar også til at vi får muligheten til å nå ut til                     

flere og øke synligheten vår i musikkmiljøet.  

Siden oppstarten av Bergen sin bransjefestival, Vill Vill Vest, har AKKS Bergen utvidet kursvirksomheten med               

kursing innen arrangørfeltet. Samarbeidet mellom AKKS Bergen, Vill Vill Vest og Brak vil bli videreført også i                 

2019, og er et godt supplement til vår kursvirksomhet. Etter flere år som arrangør av Eggstockfestivalen,                

produsent for UKM-festivalen og ikke minst arrangørgruppen UFLAKKS, har organisasjonen opparbeidet seg en             

bred kompetanse innen arrangørvirksomhet. Dette bidrar også til at organisasjonens formål styrkes ved at vi               

jobber praktisk i flere ledd av musikkbransjen – ikke bare det utøvende feltet.  

 

I 2016 begynte vi, i samarbeid med EDDA Music, å skissere prosjektet GAIN. GAIN er et produsentprosjekt                 

eksklusivt for jenter i alderen 16-25 år, som har som mål å øke andelen kvinnelige produsenter. Våren 2017                  

fikk vi tilsagn på søknader fra Bergen Kommune og Norsk Kulturråd, og første kursrunde ble arrangert i mai                  

2017. I løpet av 2018 arrangerte vi 6 studiokurs med GAIN, som alle hadde stor pågang. Midlene til GAIN holdt                    

ut høsten 2018. Vi håper imidlertid at vi får tilsagn på ny støtte til å fortsette dette viktige prosjektet. 

 

I 2018 har hele 70 % av kursdeltakerne våre vært under 26 år. Av totalt antall kursdeltakere var andelen jenter                    

på kurs 58% og andelen gutter på 41% (1% annet). Dette bekrefter at vi i stor grad når ut til målgruppen vår.                      

2018 har vært et år med høy aktivitet, og nye prosjekt og samarbeid har utviklet seg. Det har vært et hektisk,                     

men givende år for organisasjonen. Samtidig som vi opprettholder en god kvalitet på våre kurs, må vi ta høyde                   

for den stadige utviklingen i musikkmiljøet- og i markedet, etterspørsel og behov. Det er viktig for oss å være                   

fleksible og nytenkende og AKKS Bergen ønsker å tilpasse seg endringer i musikkmiljøet, følge utviklingen og                

imøtekomme nye former for opplæring og samarbeid i året som kommer.  
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KONSERTER OG ARRANGEMENTER 

AKKS Bergen har en høy aktivitetsfrekvens og i 2018 har vi arrangert 26 konserter og andre arrangementer, 

med et totalt publikumsbesøk på 1944 personer.  

 
Dato:  Type arr.  Sted: Deltakere 

 
Publikum 

24.01.18 Rockebingo Apollon 4 53 
21.02.18 Rockebingo Apollon 6 41 
23.02.18 UFLAKKS: Sløtface Det Akademiske Kvarter 13 24 
07.03.18 Bra Damer – markering av Kvinnedagen Chagall 13 74 
21.03.18 Rockebingo Apollon 5 53 
22.03.18 UFLAKKS: Softcore Utd. Østre 12 75 
18.04.18 Rockebingo Apollon 7 51 
03.05.18 Lyden fra Øvingslokalet Hulen  1 48 
23.05.18 Rockebingo Apollon 4 43 
24.05.18 AKKS-konserten Garage 6 89 
06.06.18-
08.08.18 

Eggstockfestivalen Det Akademiske Kvarter 87 479 

20.06.18 Sommerbingo Kvarteret 1 30 
18.07.18 Sommerbingo Kvarteret 1 36 
01.08.18 Sommerbingo Kvarteret 1 23 
22.08.18 AKKS-Bingo Apollon 7 72 
24.08.18 Eggstock Etterfest Det Akademiske Kvarter 19 139 
14.09.18 UFLAKKS: JEZ_EBEL, Finding Neo, 

Happydieyoung på Vill Vill Vest 
Østre 24 200 

15.09.18 Fagdag, Ung Delegat, Vill Vill Vest Det Akademiske Kvarter 10 33 
19.09.18 AKKS-Bingo Apollon 6 28 
12.10.18 Avslutningskonsert Loud! Jentenes 

Bandleir 2018 
Studio USF 14 50 

18.10.18 UFLAKKS: Myra + Luna Østre 15 35 
24.10.18 AKKS-Bingo Apollon 8 55 
21.11.18 AKKS-Bingo Apollon 5 77 
22.11.18 UFLAKKS: Lekende Lett + Mato Polo Østre 13 23 
27.11.18 AKKS-Konserten Det Akademiske Kvarter 31 72 
06.12.18 Lyden Fra Øvingslokalet Hulen 13 41 

 

 
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.      
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UFLAKKS - en konsertserie for og av ungdom 

Formålet med UFLAKKS er å avvikle rusfrie konserter med fri          

aldersgrense i Bergen, øke arrangørkompetansen blant unge       

arrangører i Bergen og omegn, samt å bidra til å styrke           

bevisstheten og kredibiliteten rundt kulturtilbud til ungdom       

generelt. UFLAKKS bestod i 2018 av 15 aktive ungdommer i          

alderen 14-19 år. Vi fortsatte rekrutteringen av nye arrangører,         

for å sikre god kompetanseoverføring i gruppen, og har fått          

mange henvendelser fra interessert ungdom. 

 

I år arrangerte UFLAKKS Bergen fem konserter, mot fjorårets fire, og er fornøyde med økningen. Likevel ser vi                  

en nedgang i publikumstallene uansett hvor mye vi promoterer. Vi har også i år hatt en utfordring med dialog                   

med bookingagenter og management. Generelt manglende respons er étt problem vi møter, men vi har også                

slitt med agenter som enten lar være å svare når en avtale er under forhandling eller etter lang tid sier at det                      

ikke passer likevel. Dette har heldigvis ikke gått like hardt utover programmet i 2018 som året før.  

 

I 2018 arrangerte UFLAKKS konserter med Sløtface + supp. Sauropod,          

Softcore Untd. + supp. Derin, Finding Neo (Vill Vill Vest), jez_ebel (Vill Vill             

Vest), Happydieyoung (Vill Vill Vest), MYRA + supp. L.U:N.A, og Lekende Lett            

+ Mato Polo. I tillegg til ordinære konsert har vi også arrangert en egen              

fagdag for unge delegater på Vill Vill Vest. I 2018 har vi til sammen hatt over                

450 besøkende. Gjennom samarbeid med aktører som eksempelvis Aktive         

Studenters Forening, Bergen Realistforening og Vill Vill Vest har vi både fått            

ny erfaring, nådd ut til nye målgrupper, og spredd UFLAKKS’ gode navn og             

rykte til flere bransjeaktører. 

Som arrangørgruppe har vi vokst mye. Møtene med ungdommene har          

fortsatt, og vi har sendt en av dem på Norske Konsertarrangørers årlige            

arrangørkonferanse for faglig påfyll og interaksjon med det profesjonelle         

arrangørfeltet i Norge. I 2018 har vi også jobbet mye med kartlegging og             

startet diskusjoner om å tenke nytt om UFLAKKS, da vi er inne i vårt femte år. 
 

Markedsmateriale og profil 

UFLAKKS har siden oppstarten samarbeidet med designbyrået Overhaus ved         

Robert Høyem for å utvikle den kunstneriske profilen. Profilen fikk en ny look             

i januar 2017 som følge av et samarbeid mellom designer og ungdommene.            

Logoen og utseendet til alt markedsføringsmateriell har vært gjenkjennbart,         

nettopp for å styrke merkevaren UFLAKKS. I 2018 kjøpte vi inn t-skjorter til             

de frivillige som skal brukes når de jobber for UFLAKKS. I tillegg til å styrke               

eierskapet til UFLAKKS internt blant ungdommene, bidro dette til å          

synliggjøre UFLAKKS utad i større grad. 
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EGGSTOCKFESTIVALEN 

Eggstockfestivalen skal tilby en profesjonell scene for unge,        

uetablerte artister, og et årlig festivaltilbud for mindreårige        

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 tilgjengelig               

konsertscene i Bergen. I 2018 ble Eggstockfestivalen arrangert 6.-8. juni på Det Akademiske Kvarter. 

  

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

promotering av tidligere deltakere, utvikling av nye samarbeidsavtaler og kontakt med nye aktuelle artister. 

Påmeldingen for 2018 ble åpnet 1. mars, og i løpet av kort tid meldte 25 artister seg på de 24 spilleplassene.                     

Etter gjennomgang av kriteriene, og enkelte avlysninger, endte vi opp med å sette 19 artister på scenen dette                  

året. Utvelgelsen ble basert på kriteriene om tilknytning til Hordaland og Sogn og Fjordane, 2/3 av deltakerne i                  

band må være under 26 år, artistene må være uetablerte og de kan kun fremføre egenkomponert materiale.                 

Nytt av året så ble det åpnet opp for deltakere fra Sogn og Fjordane i tillegg til Hordaland, slik det originalt har                      

vært. Dette gjorde vi i samarbeid med Braks prosjektansvarlige for Sogn og Fjordane, og vi håper at dette kan                   

styrke festivalen i påvente om fylkessammenslåingen i 2020. 

  

Deltakende artister og band 2018 

Addi O Døssi Kevin Tamura NAOMI Tetanuz 

Bergljot Finding Neo Krystallklart Penumbra This Agreement 

Cold Chase Ida Knutsen Leo Tera Rebell1 Trebbel 

DERIN Jackbow Mio Min Susanne Hemnes  

 

Premiering: 

1. Plass: Derin Beste vokalist: Peder Naustdal (Jackbow) 

2. Plass: Tetanuz Beste gitarist: Håkon Høydal (Jackbow) 

3. Plass: NAOMI Beste bassist: Mats Ørnhaug (Derin) 

Publikumsprisen: This Agreement Beste trommis: Idar Rolland (Trebbel) 

Vill Vill Vest: Finding Neo Yngste Band: Tetanuz 

  

 

Premiene som deles ut er svært verdifulle og er et resultat av mange års samarbeid mellom AKKS Bergen,                  

Eggstockfestivalen og det lokale næringslivet. Juryen bestod i 2018 av Embla Karidotter (Razika), Ingebrigt              

Ryland Røyrane (Vibbefanger), Hanne Sæthre Thunestveit (Brak) og 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. Konferansier var Martin Midtbø Rokkones, arrangementsansvarlig på Hulen Bergen. Han har i flere år               

vært involvert i ungdomsarrangøren UFLAKKS og Studentradioen i Bergen. Fjorårets konferansier Tatiana            

Palanca (Miss Tati) ble så begeistret for festivalen i 2017 at hun returnerte som pause-artist i 2018. 
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Avvikling av festivalen 

Festivalen er avhengig av frivillige og i 2018 deltok rundt          

30 ungdommer med avviklingen av Eggstockfestivalen.      

De hadde oppgaver innen billettsalg, vertskap, vakthold,       

rydding, trivsel, kaffe/brus-salg, merchsalg og catering.      

De frivillige rullerer på oppgavene flere ganger i løpet av          

en kveld, med mindre de er satt som ansvarlig for et           

spesielt område. Dette sørger for at de som rullerer får          

erfaring på flere områder, og overblikk over hvordan en         

festival avvikles. Samtidig kan de utforske hvilke       

oppgaver de trives best med, og hvor de potensielt kan          

se for seg å ha ansvar senere år. De med          

ansvarsområder har gjerne deltatt før, og får nå spisset         

kompetanse innen feltet sitt, i tillegg til erfaring med å lære andre opp. Vi ser stadig frivillige som er med oss                     

over flere år, og tar det som et tegn på at vi skaper en inkluderende arena for læring, sosialisering og gode                     

kulturopplevelser. I 2018 fikk en frivillig som har vært med oss I flere år, opplæring som frivilligansvarlig for å ta                    

over denne rollen I 2019. AKKS Bergen er involvert i flere kulturprosjekter med ungdommer som produsenter,                

og kan hjelpe de som ønsker det videre til andre arenaer. I 2018 arrangerte vi et kick-off for de frivillige uken                     

før festivalstart på Det Akademiske Kvarter. Dette gjorde at de frivillige ble kjent med hverandre,               

festivalområdet, evakueringsrutiner og oppgavene før festivalstart. Vi så tydelig at dette var hensiktsmessig og              

det førte til økt trivsel, mestringsfølelse og eierskap til festivalen. 

Markedsmateriale og profil 
Den grafiske profilen som ble utarbeidet i 2013 styrket         

festivalens identitet, og har blitt videreført i årene        

etter. Eggstockfestivalen har samarbeidet med     

Overhaus og designer Robert Høyem siden 2013 og        

har en felles visjon for hvordan festivalens grafiske        

profil skal styrke dens identitet som regionens       

viktigste og mest historiske ungdomsfestival.     

Festivalen har også vunnet flere priser for ”årets        

plakat” og ”beste illustrasjon”. 

Vi gjorde i 2018 en del endringer med det grafiske          

arbeidet, og hadde større fokus på digital       

promotering. Dette gjorde vi for å både begrense        

papirbruken vår, og for å prøve å treffe ungdommer mer der de er på sosiale medier. Det ble laget animerte                    

bilder og annet digitalt materiale til sosiale medier til bruk i forbindelse med markedsføring i forkant av                 

festivalen, men også egne animerte backdrops for hver enkelt artist som ble brukt under opptreden. Her fikk vi                  

også en unik mulighet til å fremheve sponsorene og samarbeidspartnere våre litt ekstra, da vi kunne inkludere                 

mer informasjon og presentere de på en bedre måte mellom artistene. 

 

I tillegg til at økt digital-fokus er snillere for miljøet, sparte vi også penger på dette. Mye av Kvarterets allerede                    

eksisterende utstyr kunne brukes, og Bright sponset oss også med bruk av diverse kabler og duk til projisering. 
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I 2016 reduserte vi differansen på dags- og festivalpass for å oppfordre            

publikum til å komme alle dagene. Helt siden da har vi observert at vi hatt en                

jevnere publikumsflyt, istedenfor at store grupper har kommet og gått, som vi            

har sett tidligere. Dette er positivt for festivalstemningen, men aller viktigst:           

artistene som står på scenen. Det er ikke like lønnsomt for oss å selge              

festivalpass fremfor flere dagspass, men den positive effekten på         

publikumsflyten kan ikke overvurderes. 

 

I samarbeid med Aktive Studenters Forening arrangerte vi ”Eggstock Etterfest”          

24. august på Det Akademiske Kvarter. Dette har blitt en tradisjon for            

Eggstockfestivalen, og på Etterfesten er fokuset på artistene som vant første-,           

andre- og tredjeplass i tillegg til publikumsprisen. 

  

Vi hadde 339 besøkende publikummere under festivalen og 139 besøkende under Eggstock Etterfest. Dette              

tilsvarer totalt 618 festivaldøgn. 

 

 

 

UKM-FESTIVALEN  

Siden høsten 2015 har AKKS Bergen vært involvert i planlegging og           

avvikling av UKM-festivalen i Hordaland. I 2015 ble organisasjonen         

engasjert som teknisk arrangør. Denne rollen ble utvidet til rollen          

som produsent og AKKS Bergen hadde kontrakt med Hordaland         

Fylkeskommune i årene 2016 og 2017, etter å ha deltatt i en            

anbudsrunde.  

I oktober 2017 fikk vi tilbudet om å videreføre kontrakten til 2018 og             

2019. UKM har de siste årene vært gjennom store endringer i både innhold og struktur. Det som tidligere var                   

UKM Fylkesmønstring ble for første gang i 2016 arrangert som UKM-festivalen i Hordaland over 3 dager. I                 

september 2018 signerte vi kontrakt med Hordaland Fylkeskommune der vi tok over hele produksjonen av               

festivalen for 2019. Vi kunne derfor opprette en egen 100% prosjektstilling for en UKM-koordinator f.o.m.               

oktober 2018 t.o.m. april 2019. 10% av arrangementsansvarlig sin stilling er i tillegg også fremdeles direkte                

knyttet opp mot arbeid med UKM. 

 

UKM-festivalen 2018 ble arrangert 20.-22. april på Kulturhuset Husnes. AKKS Bergen sin rolle som produsent               

innebærer ansvar for alle workshops, overnatting, kost og catering, aktiviteter, kontakt med venue, all teknisk               

innhenting, kjøreplaner, bemanning, innkjøp, vedlikehold av nettside og logistikk. Arrangementsansvarlig var i            

2018 i tillegg reiseleder for deltakerne fra Hordaland som deltok på Landsfestivalen i Trondheim i juni. UKM er                  

mye jobb, men det er ingen tvil om at dette kommer organisasjonen til gode og styrker oss som aktør.  

Vi ser frem til ny festival i 2019!  
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LYDEN FRA ØVINGSLOKALET 

Lyden Fra Øvingslokalet 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.  

I 2018 har vi arrangert to konsertkvelder som Lyden Fra Øvingslokalet.           

Hulen er en god samarbeidspartner som arrangerer en lignende         

konsertserie kalt ”Torsdagsrock”. Høsten 2016 gikk vi i dialog med Hulen           

om et mulig samarbeid, for å unngå å konkurrere med hverandre.           

Samarbeidet resulterte i ”Torsdagsrock og Lyden fra Øvingslokalet        

presenterer” og dette ble videreført til 2018. 

 

AKKS-KONSERTEN  

AKKS-Konserten arrangeres to ganger i året, i etterkant av bandkurset på slutten av hvert semester. I løpet av                  

fem uker har bandkursdeltagerne øvd til den store konsertdagen. Noen har erfaring fra før, andre kommer rett                 

fra instrumentkurs. Noen har spilt lenge, mens andre har nettopp begynt. De fleste spiller med noen de ikke                  

kjente fra før og står på scenen for aller første gang.           

Mange unge har fått opplæring i blant annet        

trommer, gitar, bass og vokal gjennom AKKS Bergen.        

Som en avslutning får flere av deltakerne utført sin         

”svenneprøve” i sammensatte band på     

AKKS-Konserten. Det er en kveld full av spilleglede        

og nerver på høykant! I 2018 arrangerte vi        

AKKS-Konserten på Garage 24. mai og i Teglverket        

på Det Akademiske Kvarter 27. november. 

 
AKKS-BINGO 

Den første Rockebingoen ble arrangert på Apollon Platebar i august 2012 og            

har siden blitt arrangert en gang i måneden. I April 2018 ble det på et               

landsstyremøte vedtatt at merkevaren AKKS skulle samkjøres, og navnet         

Rockebingo ble endret til AKKS-bingo. Dette ble gjort for å ikke favorisere en             

spesifikk sjanger, og for å knytte arrangementet mer opp mot AKKS. To kjente             

fjes fra byens musikkmiljø guider publikum gjennom en musikalsk         

bingoopplevelse. Vi har alltid et musikalsk innslag i form av artister eller            

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. 
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BRA DAMER 

I 2018 gjentok vi suksessen fra 2017 og arrangerte igjen          

”Bra Damer” i forbindelse med Kvinnedagen 8. mars.        

Denne kvelden feiret vi bra damer med prat og musikk. I           

samarbeid med Guri Solberg hadde vi liveinnspilling av        

podcasten ’Bra Damer’, der Guri intervjuer damer hun er         

fascinert av. Denne kvelden intervjuet hun Aurora       

Aksnes. Før hun har rukket å fylle 23 år, har AURORA fra            

Os oppnådd en helt enorm internasjonal karriere som        

låtskriver og artist. Hun har 3 Spellemannpriser, 2 utgitte         

album og en stor fanskare verden over.  

I tillegg til intervju fikk vi også høre et bestillingsverk          

fremført av Mira Tiruchelvam, Marie Kristin Dale, Eline        

Rafteseth, og Karla Jaeger. 

Vi fikk tilskudd av Bergen Kommune til å gjennomføre         

arrangementet. Kvelden var en suksess og vi skal også i          

2019 ha en lignende markering i forbindelse med        

kvinnedagen - denne gangen med RazikaPodden.  

 

 

ØVINGSLOKALER 

 

I 2018 har AKKS Bergen sine øvingslokaler vært i bruk i hele 6068 timer. 404 band og artister skrev kontrakt                    

med AKKS Bergen på drop-in basis eller ved avtale om fast øvingstid i 2018. 

År Antall rom Antall 
band/artister 

Øving 
kursdeltagere, 
antall timer 

Fast leie antall 
timer 

Drop in  
antall timer 

2018 5 404 1229 2409 2430 

2017 5 325 570 2652 3123 

 

AKKS Bergen har fem øvingslokaler på USF Verftet. Rommene er utstyrt med full backline, bestående av                

trommesett, sanganlegg, mikrofoner, el-piano, gitar- og bassforsterkere. Dette gjør at musikerne kan komme             

til lokalet, plugge i instrumentet sitt, og begynne å spille. Enkelte av våre lokaler har også spesialutstyr som                  

akustisk piano og DJ-utstyr. Våre øvingslokaler er allment tilgjengelige og benyttes av alle typer musikere innen                

ulike genre fra store deler av Hordaland. Brukerne av våre lokaler er alt fra enkeltpersoner med                

kunstprosjekter og studenter fra Griegakademiet, studentkor, studentrevyer, amatører og nybegynnere,          

semiprofesjonelle band, turnerende band som er innom Bergen, profesjonelle band og artister. I 2018 år har vi                  

blant annet leid ut lokalene til AURORA, HALIE, Sigrid, Emir, Hester V75, Silja Sol, Soft Ride, Misty Coast, Elida                   

Høgalmen og iris. I tillegg har vi hatt et samarbeid med Bergen Songs som har brukt våre øvingslokaler til                   

avvikling av sin låtskrivercamp. AKKS Bergen har også et fast samarbeid med Hordaland musikkråd sitt prosjekt                

Musikk i fengsel og frihet (Miff). Miff er et musikktilbud til innsatte i fengsel og åpen soning, hvor det                   

overordnede målet er å gjøre de innsatte bedre rustet til å mestre hverdagslivet etter løslatelse. AKKS Bergen                 

har 3 band fra Miff under fast avtale i øvingslokalene. 
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Man kan booke øving hos AKKS Bergen på følgende måter: 

 

Drop-in AKKS Bergen tilbyr leie av øvingslokaler på drop-in-basis. Man kan ringe til kontoret eller sende mail og                 

booke én, eller flere, enkeltøvinger. Vi krever da at alle fyller ut en drop-in-kontrakt. Vi har egne                 

priskategorier for medlemmer, studenter, band og solister. 

Fast avtale 

 

AKKS Bergen tilbyr også avtale om fast øving. Fast avtale gir rabatt på øvingene, og man får da et rom til                     

samme tid, én eller flere ganger i uken. 

 

Øvingslokalene våre er åpen 7 dager i uken fra kl 08:00 –            

23:00 i ukedager og fra 11:00-23:00 i helgene. Tilgang til          

lokalene administreres via et eget låsesystem ved at        

personlig kode aktiveres kun for de reserverte       

øvingstidene. På den måten har vi kontroll over bruken         

av lokalene, og vi kan også sjekke hvilke koder som har           

vært i bruk på hvilket tidspunkt. Hver øvingsøkt er på tre           

timer, fra 08:00-11:00, 11:00 – 14:00, 14:00 – 17:00,         

17:00 – 20:00 og 20:00 – 23:00, syv dager i uken året            

igjennom. Lokalene benyttes opptil 15 timer per dag, 7         

dager i uken, og ved normal drift er lokalene kun stengt i            

juleferien. Vi er opptatt av kort responstid og god service,          

og i tillegg til dette er vi tilgjengelig på vakttelefon fra kl 08:00-23:00 alle dager. Her kan de som øver ta                     

kontakt dersom det eksempelvis er problemer med tilgang til lokalet, problemer med utstyret og lignende.  

I 2018 har vi hatt en økning i antall artister og band, men en nedgang i antall øvinger sett i lys av tallene for                        

2017. Det er likevel gode tall som bekrefter at vi er en viktig aktør på markedet for utleie av øvingslokaler. De                     

som deltar på kursene våre har i tillegg anledning til å booke seg inn i øvingslokalene gratis for ekstra øvinger                    

på dagtid. I 2018 ble 1229 timer benyttet til egenøving av kursdeltakere. Særlig elever fra DJ-kurs, bandkurs og                  

trommekurs benytter seg av denne ordningen.  

Tallene viser at vi er en sentral aktør på markedet for utleie av øvingslokaler. Prisen å betale for et godt belegg                     

er en større belastning og slitasje på musikkutstyret, samt tid og ressurser til organisering og vedlikehold. I                 

henhold til investeringsplanen, utviklet i 2015, har vi i føringer for når backline bør oppgraderes i lokalene.                 

Målet vårt er at musikkutstyret skiftes ut hvert syvende år. En viktig tilskuddsyter for organisasjonen er                

Musikkutstyrsordningen (MUO) og i 2018 har vi fått tilsagn på søknader som har gitt oss muligheten til å bytte                   

ut, og oppgradere, utstyr i øvingslokalene. Vi har blant annet kjøpt mikser, kabler og trommeutstyr. I 2016                  

pusset vi opp tre av lokalene og har et ønske om å pusse opp de resterende to lokalene. Dette er imidlertid                     

avhengig av økonomiske ressurser, og i 2018 var ikke dette gjennomførbart. Det er imidlertid noe vi jobber                 

med å få til i årene som kommer. I tiden fremover må organisasjonen jobbe målrettet mot å markedsføre                  

tilbudet vårt, og sørge for at øvingslokalene våre holder god standard året gjennom.  
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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, konsulentvirksomhet og 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 web, blir merket med navn i foldere, på plakater og nevnt                   

både muntlig og skriftlig i presentasjonssammenhenger.  

 

AKKS Bergens samarbeidspartnere i 2018 i tilfeldig rekkefølge:  
Bergen kommune Hulen Dada Hårstudio AS 

Hordaland Fylkeskommune Det Akademiske Kvarter Garage 

Hordaland Musikkråd Kulturstyret SiB Aktive Studenters Forening 

Lipstick Music Jazzass Bergen Realistforening 

Musikkutstyrsordningen 4 Sound/Hagstrøm musikk Tall Ships Races 

EDDA Music Musikk Magazinet KOMP 

Norsk Kulturråd Musikkmiljø Pro Perc Molvik 

Norske Konsertarrangører Apollon Platebar Bergen Jazzforum 

Brak Gitarhuset.no Amatørkulturrådet 

Bergenhus og Årstad kulturkontor MADE USF Verftet 

GramArt The Tune Park Tysnesfest 

Sparebanken Vest Bufdir Østre 

Overhaus Perfect Sounds Forever Kulturfordel 

Lydriket Studio Frifond Vill Vill Vest 

Fana Sparebank Kaibosh Standing Ovation 

Balansekunst Kulturfordel Emerchandise 

Øystein Haara Photography Sommerkvarteret Frifond 

 
 
ANNET 
 
#akksfamilien 
I 2014 arrangerte AKKS Bergen et internseminar for styre og          

administrasjon der kampanjen #akksfamilien oppsto.     

Kampanjen ble til for å vise mangfoldet av mennesker som          

var tilknyttet organisasjonen på ulike måter. I 2014 ble blant          

andre Miss Tati, Pablo Tellez, Marie Moe, O. Martin og Silja           

Sol portrettert. Portrettene symboliserer AKKS Bergen i et        

nøtteskall og over 4 år senere er emneknaggen godt etablert          

og noe som mange forbinder med AKKS Bergen.  

I 2017 tok vi bilder til en ny kampanje, som ble lansert            

februar 2018. Portrettene ble tatt av fotograf Øystein Haara,         

som også var med i 2014. De som ble portrettert i           

2018-kampanjen var blant andre Embla Karidotter, Karina       

Ljone, Marie Kristin Dale, boy pablo, Jonas Hibiki og Evy          

Sørensen. #akksfamilien viser bredden av de som er        
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tilknyttet AKKS Bergen, og er et tydelig og sterkt varemerke for organisasjonen. #akksfamilien er alle som                

benytter seg av tilbudene våre, de som øver i øvingslokalene våre, instruktører, kursdeltakere,             

AKKS-bingoentusiaster og støttemedlemmer. Det er de som deltar på arrangementene våre, både foran og bak               

scenen, og det er alle vi har gode samarbeid med. I august 2018 hadde de andre AKKS-avdelingene lansering av                  

sine bilder til #akksfamilien, og AKKS Bergen fulgte opp dette med å relansere sin siste kampanje. 

 

Tall Ships Races 

I forbindelse med Tall Ships Races Bergen 2019, har vi høsten 2018 startet et samarbeid som inneholder en 

festivalskole som et pilotprosjekt ledet av AKKS Bergen. I tillegg skal UFLAKKS og Eggstock være med å booke 

programmet til hovedscenen den ene dagen under festivalen.  

 
REPRESENTASJON 

Det er viktig for AKKS Bergen å være en aktiv          

organisasjon som er tilstede, deltagende, aktuell og       

representativ både lokalt og nasjonalt. I løpet av 2018         

har representanter fra organisasjonen deltatt på      

relevante kurs- og seminarer og møteplasser for       

kultur- og musikkfeltet. I tillegg har AKKS Bergen hatt         

flere nyhetssaker, og vi har blant annet holdt innlegg         

på Bergen Kommune sitt seminar om kvinner i        

musikkfeltet. Her presenterte vi GAIN, vårt unike       

produsentprogram for jenter og Loud! Jentenes      

bandleir, og snakket om hvorfor disse prosjektene er        

så viktige. AKKS Bergen har også deltatt i panelet for          

Balanseprat#9: Nuts & Bolts – om kvinner og        

musikkproduksjon, vi har vært i juryen til Bergen        

Awards og deltatt på Bergen Kommune sin fagdag for frivillighet. Vi har vært involvert i, og deltatt på Vill Vill                    

Vest, vært på arrangørkonferanse i regi av Norske Konsertarrangører, og deltatt på seminarprogrammet til              

by:larm. I 2018 har vi også hatt stand på Høyskole og Universitet, deltatt på nettverksmøter i forbindelse med                  

UKM og vært på flere erfaringssamlinger med Bufdir og Bergen kommune. I tillegg har vi deltatt på                 

ansattsamlinger i regi av AKKS Norge og relevante kurs og samlinger  i regi av andre bransjeaktører.  

 

Vi etterstreber vi 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 bare være tilstede på ulike arenaer for                     

å knytte nettverk og nye bekjentskap. 
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ØKONOMI  

 
AKKS Bergen har en stabil økonomi etter flere år med nøktern økonomistyring og har de siste årene jobbet for                   

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. Vi har flere prosjekter som                 

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

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

både å kunne øke antall stillinger, og kunne tilby ansatte et akseptabelt lønnsnivå, i tråd med økning i aktivitet                   

og arbeidets art i organisasjonen. I 2017 gikk AKKS Bergen i et mindre overskudd, og startet året 2018 med god                    

likviditet og egenkapital. 

 

Tilskuddsytere 

I 2018 har AKKS Bergen mottatt driftstilskudd fra AKKS Norge, Bergen Kommune og Hordaland              

Fylkeskommune.  

Tidligere har vi årlig mottatt driftstilskudd fra Kulturstyret, men fra og med 2018 mistet vi dette tilskuddet. En                  

endring i vedtektene tilsier at organisasjoner som mottar driftstilskudd må ha minst 50% studenter i               

medlemsmassen. Medlemsmassen til AKKS Bergen bestod i 2018 av ca 34 % studenter. 

 

For å kunne gjennomføre ekstraordinære kurs, tiltak og arrangementer utover vårt ordinære program, har              

tilskuddsordninger som er tilgjengelig for prosjekter og enkeltarrangement vært avgjørende. I 2018 har AKKS              

Bergen, inkludert alle prosjekter, mottatt tilskudd på i overkant av kr 1 620 000,-. Dette inkluderer                

driftstilskudd, andre offentlige tilskudd og andre private tilskudd som eksempelvis tilskudd fra MUO, Norsk              

Musikkråd og Norsk Kulturråd.  

 

UFLAKKS, Eggstockfestivalen, GAIN og Loud! Jentenes bandleir er prosjekter som er helt avhengig av tilskudd,               

og her har ulike støtteordninger i Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Kulturrådet og Frifond             

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

 

I tillegg er Musikkutstyrsordningen (MUO), KOMP v/Norsk       

Musikkråd og VO-tilskudd v/Norsk Musikkråd utrolig viktige       

tilskuddsytere, og helt avgjørende for at vi kan opprettholde         

standarden på vår øvingslokaler og kurs, samt tilby rimelig         

priser på våre kurs og workshops - og på den måten være et             

lavterskeltilbud.  

 

De siste tre årene har vi søkt om midler hos Barne-,           

ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) via Nasjonal      

tilskuddsordning mot barnefattigdom. Vi har fått tilsagn og        

tildelt midler via Bergen kommune de siste tre årene, og          

dette er et veldig viktig bidrag til organisasjonens arbeid. I          

tillegg til å kunne tilby barn og unge fra lavinntektsfamilier          

gratisplasser på kurs, gir det oss muligheten til å arrangerer          

Loud! Jentenes bandleir.  

26 

mailto:bergen@akks.no


AKKS Bergen  
Georgernes Verft 12 
5011 Bergen 
Org.nr: 977 530 938 
E-mail: bergen@akks.no 
 
 

 

Nøkkeltall årsregnskap 2018 

 

Driftsinntekter 2 503 280 (totalt inkl. tilskudd) 

Tilskudd 1 621 456 

Lønn- og øvrige sosiale kostnader 1 670 831 

Annen driftskostnad 1 226 780 

Årets resultat -393 894* 

* Støttemidler som er overført fra 2017 til 2018 kommer ikke til syne i årsregnskapet, og årets resultat må derfor sees i lys av 
prosjektmidler til GAIN på kr 130 000,-  som er overført fra 2017 til 2018. UKM-koordinator sin stilling f.o.m. oktober 2018 er dekket av 
honorar fra Hordaland Fylkeskommune, og utbetaling fra HFK høsten 2018 tilsvarte kun kr 50 000,-  Dvs. at disse midlene dekket kun ca. 
50% av utgiftene tilknyttet stillingen (lønn og sosiale kostnader). Resterende honorar fra HFK vil komme til syne på regnskapet for 2019.  

 

Vi har en jevn egeninntjening gjennom kurs, konserter og øvingslokaler, men egeninntjeningen varierer likevel              

fra semester til semester og år til år. I 2018 har AKKS Bergen hatt en egeninntjening på ca kr 682 000,-.  

Kursmodellen vår er forutsigbar og det har vært viktig for oss å kunne tilby kontinuitet i aktivitetene våre. Våre                   

kurs fokuserer på spilleglede og mestring, og ved å arrangere kurs i grupper på inntil fem deltakere, oppfyller vi                   

også rollen som en møteplass. For hvert kurs vi gjennomfører som er på mer enn 8 timer, og med flere enn tre                      

deltakere, har vi også anledning til å søke Voksenopplæringsmidler fra Musikkens Studieforbund. I 2018              

utgjorde dette VO-tilskuddet rundt kr 40 000,- som er et viktig bidrag til å opprettholde kursaktiviteten.                

Konsertvirksomheten har noe økonomisk nedgang og utgjorde i 2018 rundt kr 85 000,-. Drift av øvingslokalene                

er en av våre viktigste inntektskilder og utgjør i overkant av kr 270 000,- i 2018. Dette er en nedgang fra 2017.                      

Vi har i 2018 hatt en inntjening på ca kr 35 000,- i medlemskontingent.  

 

Vår høyeste utgiftspost er lønnskostnader, som i 2018 utgjør ca kr 1 580 000,- Dette er en økning på ca kr 300                      

000,- fra 2017. Dette skyldes først og fremst at organisasjonen har forskuttert lønn til daglig leder, som er ute i                    

foreldrepermisjon fra høsten 2018, og Kurs- og øvingslokaleansvarlig som var i foreldrepermisjon våren 2018.              

Alle utlegg vil refunderes av NAV. Vi har også foretatt lønnsjusteringer for de organiserte i Handel og Kontor (i                   

henhold til kontoroverenskomsten Handel og Kontor/Virke f.o.m. 1. april 2018). I tillegg til dette har vi fra                 

oktober 2018 til og med april 2019 et ekstra årsverk i organisasjonen, med UKM-koordinator som er i 100%                  

prosjektstilling på oppdrag fra Hordaland Fylkeskommune. AKKS Bergen mottar et honorar for arbeidet som              

produsent av UKM-festivalen i Hordaland, og i dette inngår lønn til UKM-koordinator. En økning i               

lønnskostnader fører til økning i øvrige sosiale kostnader.  

 

Vi har hatt en liten økning i antall kurs og hadde i 2018 totalt 66 kurs, mot 61 i 2017. Selv om vi har økt                         

kursaktivitet har vi faktisk hatt en nedgang på omlag kr 20 000,- på kostnader til kursing i 2018. Vi har derimot                     

hatt en økning på rundt 55 000,- i kostnader på honorar til instruktører og workshopholdere. Dette skyldes                 

både økt kursaktivitet og at de fleste instruktører nå fakturerer honorar i stede for å innberette honorar som                  

lønn. Vi har i 2018 en nedgang på ca kr 10 000,- i utgifter på vedlikehold av utstyr. Når det kommer til utgifter                       

på innkjøp av utstyr, har vi en stor nedgang fra 2017, og har brukt nærmere kr 90 000,- mindre på denne                     

posten i 2018. Dette skyldes at vi i 2018 har vært ajour med investeringsplanen på utstyr, mens vi i 2017                    

utførte større oppgraderinger på tre av våre øvingsrom. Ellers ligger kostnadene våre på et jevnt nivå fra                 

fjoråret.  
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I 2018 har Eggstockfestivalen fremdeles økonomiske utfordringer. Vi har i år har hatt et lavere underskudd                

enn tidligere år, fordi vi har fått inn nye midler til å utvikle festivalen (tilskudd til konseptutvikling fra Bergen                   

Kommune). Heller ikke i år fikk vi tilskudd fra Kulturrådet, som begrunnes i at vi ikke har profesjonelle artister                   

på scenen. Eggstock fikk i 2018 kr 162 600,- i tilskudd av Bergen Kommune, og kr 28 000,- fra Hordaland                    

Fylkeskommune. Vi jobber videre for å sikre langvarig drift av festivalen og gjennomfører kostnadskutt der det                

er mulig, uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten.  

 

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.  
 
2018 ble budsjettert med underskudd og årets resultat for AKKS Bergen drift viser et underskudd på kr 254                  

276,-. Totalt, inkludert alle prosjekter, viser regnskapet et underskudd på kr 393 894,-. Støttemidler som er                

overført fra 2017 til 2018 kommer ikke til syne i årsregnskapet, og årets resultat må derfor sees i lys av blant                     

annet prosjektmidler til GAIN på kr 130 000,- som er overført fra 2017 til 2018. I tillegg er UKM-koordinator sin                    

stilling f.o.m. oktober 2018 dekket av honorar fra Hordaland Fylkeskommune, og utbetaling fra HFK høsten               

2018 tilsvarer kun kr 50 000,- Dvs. at disse midlene dekket kun ca. 50% av utgiftene tilknyttet UKM-stillingen                  

(herav lønn og sosiale kostnader). Det resterende honoraret fra HFK vil bli utbetalt i 2019, og vil dermed                  

komme til syne i regnskapet for 2019.  

 

Eggstockfestivalen har et negativt resultat på ca. kr 30 000,- som en direkte konsekvens av kutt i tilskudd i to                    

år. Oppspart egenkapital dekker årets underskudd. UFLAKKS sin foreløpige resultatrapport viser et lite             

overskudd i 2018,og Bufdir-prosjektet har et positivt resultat på ca kr 18000,- . Overskuddet er restmidler fra                 

tilsagn mottatt i 2018 og skal benyttes innen 1. mars 2019 og rapporteres innen 1. april 2019. Prosjektet GAIN                   

har nå brukt opp sine midler fra tilskudd mottatt i 2017, og prosjektet skal rapporteres innen utgangen av mars                   

2019. 
 
 

 

Organisasjonen er 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.  
 
 
 

 
 
 

28 

mailto:bergen@akks.no


AKKS Bergen  
Georgernes Verft 12 
5011 Bergen 
Org.nr: 977 530 938 
E-mail: bergen@akks.no 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
2018 har vært et godt år for organisasjonen og bekrefter AKKS Bergen sin posisjon som en viktig kursaktør,                  

øvingslokaletilbyder og arrangør. I tiden fremover skal vi fortsatt investere, både menneskelige og             

økonomiske, ressurser i vår virksomhet, i tillegg til å opprettholde og videreutvikle nye prosjekter.  

 
 
Bergen 08.03.2019 
 
 
Linn Frøkedal 
Daglig leder AKKS Bergen  
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