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Forslag til vedtak:  
 

1) I forbindelse med den søknadsbaserte utlysningen «Innovasjonsdugnad for fremtidens 
arbeidsplasser» bevilges det midler til følgende prosjekter:  
 

E-20021/001 Lockdown in Dirty Old Town -Come Back Films kr  100 000 
E-20021/002 Stemmen bak sangen - SHE Music   kr   82 000 
E-20021/003 Bokprat - Litteraturhuset i Kr.sand   kr 100 000 
E-20021/005 Play/Pause – Agder Kunstsenter   kr 100 000 
E-20021/008 Bunkers i blod og vann – Deconform  kr    68 000 
E-20021/029 VIVID Art 2020     kr  100 000 
E-20021/034 Dødsbo – Jakhellen og Gupta   kr 100 000 
E-20021/035 DoReMia – Landmark Film    kr 100 000 
E-20021/049 Express – Erik Pirolt     kr    50 000 
E-20021/031 Moodcat – Spicer     kr 100 000 
E-20021/040 Livestream utstyr – South Coast Creative  kr 100 000 
E-20021/007 Digital konsertserie – AKKS Kristiansand  kr  100 000 
E-20021/015 Digital arrangementsrekke – Dirty Old Town kr  100 000 
E-20021/028 Studio B – BlåKors     kr 100 000 
E-20021/038 Digital humorscene - Jøss Humor   kr 100 000 
E-20021/041 Ønskestrømmen – MJAS    kr 100 000 
Sum         kr    1 500 000 
 

2) Administrasjonen får fullmakt til inngå de nødvendige avtaler med prosjektene om 
gjennomføring, utbetaling og rapportering iht. kriterier for utlysning.  

 
  
 
 
 
Vedlegg:   1) Utlysningstekst 
  2) Komplett søkerliste 
 
 



  

 
 

   
 

Open call: 
Innovasjonsdugnad for fremtidens kulturarbeidsplasser 
 

Korona har allerede fått store effekter i samfunnet – og i Kristiansand. Med Cultivas formål om å sikre 

arbeidsplasser og bedre levekår i Kristiansand, ønsker styret å bidra i den ekstraordinære situasjonen som har 

oppstått også innenfor vårt nedslagsfelt, nemlig kulturlivet.  

Det lyses ut kr 1 500 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen 
kunst, kultur og kreativitet, fordelt på maksimalt 15 prosjekter.  

Cultiva ønsker å bidra til å opprettholde og utvikle arbeidsplasser i kulturlivet i den vanskelige tiden vi er inne i. 

Det gjøres ikke minst gjennom å forberede seg for tiden som kommer etter korona. Utlysningen skal stimulere 

til nytenkning om produksjon og formidling innen hele kulturfeltet.  

Prosjektene bør derfor være innovative og fremtidsrettede, og favne nye digitale produksjons- og 

formidlingsformer.  

Vi ser etter prosjekter som bidrar til nytenking, nysgjerrighet og medvirkning. Prosjektene vil bli vurdert i 

forhold til forventet bidrag til digitalisering, bærekraft, innovasjon, samarbeid på tvers av sektorer/bransjer og 

kvalitet.  

Hvem: 

Selskaper, institusjoner, organisasjoner og ad-hoc grupperinger med tilknytning til Kristiansand kommune. 

Interne utviklingsprosjekter uten eksterne samarbeidspartnere vil ikke bli prioritert.  

Søknad sendes innen tirsdag 14. april 2020 kl. 24.00 til innovasjonsdugnad@cultiva.no, og må inneholde:  

1. Prosjektbeskrivelse: 

- kort innholdsbeskrivelse, maks 4 sider 

- Informasjon om ansvarlig søker og samarbeidspartnere (navn, kontaktinfo og 

organisasjonsnummer) 

2. Formidlingsmåte/distribusjon og målgrupper 

3. Enkelt budsjett (med oversikt over kostnader og inntekter og evt. andre finansieringskilder)  

4. Relevante vedlegg (f.eks CV) 

Søknadskjema og annen relevant informasjon for utlysningen vil bli tilgjengeliggjort på nettsiden vår under 

menypunktet "Aktuelle satsinger" 

Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 24. april 2020. 

 



E-20021 Søknadsbasert innovasjonsdugnad for fremtidens kulturarbeidsplasser

Prosjekt-nr. Status Prosjektnavn Ansvarlig søker Kontakt/e-post Beskrivelse Beløp
E-20021/001 Mottatt 01.04.20 

Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Lockdown in Dirty Old Town Come Back Films AS Steffan Strandberg 8 dokumentar episoder + livestrømming av 
konserter/ulike typer eventer. 

200 000

E-20021/002 Mottatt 11.04.20. 
Bekreftet 14.04.20

Stemmen bak Sangen SHE Music Sheila Simmenes Podcast, nettmagasin og mikrokonserter med 
fokus på Sørlandske låtskrivere. 

100 000

E-20021/003 Mottatt 13.04.20 
Bekreftet 14.04.20

Bokprat (en podcast) Litteraturhuset i Kristiansand Atle Håland Podcastrekke med 10 forfattere med 
tilknyning til Kristiansand. 

100 000

E-20021/004 Mottatt 13.04.20 
Bekreftet 14.04.20

Odderøya Digital 2020 U.off BPM Productions AS Berent Phillip Moe  
 

195 000

E-20021/005 Mottatt 13.04.20 
Bekreftet 14.04.20

play pause Agder Kunstsenter Agnes Repstad Et digitalt, visuelt kunstprosjekt. Utfordrer 8 
profesjonelle kunstnere fra Agder til å lage 
kunstprosjekter som skal formidles digitalt. 

100 000

E-20021/006 Mottatt 13.04.20 
Bekreftet 14.04.20

Bunkers i blod og vann Deconform AS Arne Vilhelm Tellefsen Temporært kunstverk på Odderøya som 
produseres og kan oppleves fysisk og digitalt. 

68 000

E-20021/007 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 14.04.20

Digital konsertserie AKKS Kristiansand Anne Marie Almedal Digital konsertserie for barn og unge med 
lokale artister på Samsen 

98 000

E-20021/008 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 14.04.20

Stemmer fra et lukket land Sanden Media Livar Hølland Utviklingsprosjekt med 10 filmskapere for å 
lage en dokumentar "Stemmer fra et lukket 
land"

300 000

E-20021/009 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 14.04.20

Immersiveness i islolasjonens tid. Idunn Sem Byrå Idunn Sem Distribuert scene for omsluttende elektronisk 
musikk og kunst

99 600

E-20021/010 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 14.04.20

Aladdin Digital TilliT - Stenslands arrangement Harald Stensland Tilrettelegging av Aladdin Kulturhus for digital 
streaming.  

175 000

E-20021/011 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 14.04.20

På sykkel Kristiansands Cykleklubb Jan Fredrik Stiansen 170 000

E-20021/012 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 14.04.20

Hopeful kunstloft Hopeful kunstloft Tone Olsen Nor Lage en digital formidlingsplatform. 250 000

E-20021/013 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 14.04.20

Digital Art Walk og Kunst AR Pilot USUS Synnøve Elisabeth Aabrekk 170 000

E-20021/014 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Digitalisering av Protestfestivalen Protestfestivalen Svein Inge Ollikainen Olsen Utstyr til digitalisering og direktesendinger på 
Facebook og andre sosiale medier. 

30 000

E-20021/015 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Digital arrangementsrekke Dirty Old Town AS Jan Kenneth Transeth Bygge kompetanse og ta i bruk flere 
platformer for formidling av kunst og kultur. 

200 000



E-20021/016 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

OrtariO 51K Arteriet Naysa Andrade Utvikle og utforske arbeidsmetoder for å skape 
nye modeller for komposisjon av musikk og 
visuell kunst.

150 000

E-20021/017 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Arena for Bærekraft 2030 Dirty Old Town AS Mira Svartnes Thorsen Etablere og lede en samarbeidsarena for 
bærekraftig opplevelsesindustri. 

200 000

E-20021/018 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Modest Utopias Punktfestivalen Erik Honoré "Online-fase" der visuelle kunstnere og 
komponister/musikere samarbeider om ca. 10 
verk i videoform som presenteres på nettet 
med ca. 1 måneds mellomrom. 

150 000

E-20021/019 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Videreutvikle Filmoteket Norgesfilm AS Anders Koppang-Grønn Prosjektfase 2 ved videreutvikling av 
Filmoteket.

325 000

E-20021/020 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

STEDSUTIKLING Sandra Norbin Fysisk og digital utstilling om stedene og 
nærmiljøene i Kristiansand, hvor lokale 
innbyggere inviteres til å fortelle stedenes 
historie. 

160 000

E-20021/021 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

@Bat_flix Pelle Brage En sosial digital kunstkanal. 288 000

E-20021/022 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Forprosjekt HOOKLAB Liucija Ridikaite og Tom Hugo 
Hermansen

Utvikling av ny digital samarbeidsproduksjon 
for musikkproduksjon. 

200 000

E-20021/023 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

20 - 20 - 2020 Palmesus og KSO Introduksjon av klassisk musikk for en ny 
målgruppe. 2-3 forestillinger i oktober 2020. 
Streaming og digital kunst. 

300 000

E-20021/024 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Comeback for hovedscenen 
(prosjektledelse)

Teateret AS Arne Bang Fødselshjelp med noen få, sentrale grep for 
økt aktivitet og en mer bærekraftig drift for 
Teateret som kulturhus. Revitalisert 
hovedscene og lavere total leiekostnad særlig 
for grasrota i Kristiansandregionens kulturliv. 

250 000

E-20021/025 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Forprosjekt VR senter på Odderøya Substans Film AS Kristian Mosvold Prosjektledelse forprosjekt 100 000

E-20021/026 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

KUNSTHUNGER Siri Årdal og Anne Kathrine 
Solbakken

Nettbasert plattform som imøtekommer 
menneskers behov for næring til sjelen, der de 
får lære å uttrykke seg i kuknstens estetiske 
språk og får muligheter til å bli bevisst sitt 
potensiale. 

150 000

E-20021/027 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Digitalisering av forestillinger og 
undervisningsopplegg

Barnas Musikkteater Sonia Loinsworth Opptak av 4 forestillinger på Aladdin og piloter 
for uttesting av undervisningsopplegg. 

294 000

E-20021/028 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Studio B BlåKors Kristiansand Ronnie Jacobsen Tilby en arena hvor kulturabeidere kan bli 
digitalformidlere. Gjennomføre 10 
studioproduksjoner for digital formidling i 
Studio B i Studio BKK (tidl. Gimlekollen 
Mediesenter)

100 000



E-20021/029 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

VIVID Art 2020. Surviving CORONA 19 
with art

VIVID a post_rock festival Timo Helmers Digital utgave av årets festival 101 600

E-20021/030 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Pop Secret U.off The king of popcorn (TKOP) Sten Hellevig 1 100 000

E-20021/031 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Moodcat Spicer AS Kjetil Tversland Streamingopplevelser med et ekstra element 
med audio-visuell respons. Vi gir artistene eller 
utøverne mulighet til å få umiddelbar respons 
(live) i form av lyd og bilder, og publikum vil 
kunne delta på et nivå tidligere kun forbehold 
analoge eventer. 

200 000

E-20021/032 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Teaterforestillingen "Hudhunger" Flux Manøver Ida Fugli Utvikling av teaterstykke hvor man bruker 
kamera som medskaper i den kreative 
prosessen, som publikums blikk, og som 
medspiller på scenen. 

100 000

E-20021/033 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Fotoprosjekt "Dette året" Mathilde Helene Pettersen m.fl. Skape en nasjonal dialog om koronakrisen 
mens den foregår, via dokumentarisk fotografi. 

200 000

E-20021/034 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Dødsbo Cornelius Jackhellen og Rolf 
Gupta

30 min. performance som kombinerer 
poesi/spoken word og klaver/prepared piano. 
Performancen skal filmes og streames live fra 
scene

175 000

E-20021/035 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Den plystrende musen DoReMi og 
Dyrebandet

Kristian Landmark m.fl. Lage et originalskrevet, digitalt multiplattform-
underholdningskonsept tilpasset barn på 
mellomtrinnet. I tillegg skal det produseres en 
forestilling, der historien skal formidles 
gjennom tekst, bilder og musikk. Turne i 
Kristiansand. 

100 000

E-20021/036 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Tivoli - Kunst i koronaens tid Sørlandets Kunstmuseum Torill Haugen Etablering av en virtuell møteplass for alle, for 
kunstopplevelser i digitalt samvær med andre. 

200 000

E-20021/037 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Digital tilrettelegging på Kristiansand 
museum

EasyZign og Vest-Agder Museet Økt interaktiv brukeropplevelse i form av en 
digital plattform med digitale skilt på 
utstillinger og kultur/historiepunkter, innhente 
besøksdata og kartlegging av 
bevegelsesmønster samt videre et påbegynt 
prosjekt med kombinasjon av AR/VR.

125 000

E-20021/038 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Jøss humor (arb.tittel) Jøss Humor DA v/ Ole Tobias 
Tveit (m.fl.)

Olav Nylund Dale Etablere en ny plattform for humor i 
landsdelen. Videopodcast i 10 episoder i 
samarbeid med Glassbua

200 000



E-20021/039 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

SYDEN i Kristiansand Anna Berthelsen Design & Kunst Oppgradering av byrommet "SYDEN" ved 
Gravane i Kristiansand

178 755

E-20021/040 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Livestream utstyr South Coast Creative AS Kathine Wallevik Hansen Støtte til kompetanseheving for å kunne levere 
livestream tjenester på Sørlandet. Innholds 
produksjonsselskap med base i Kristiansand, 
startet høsten 2019.

100 000

E-20021/041 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Ønskestrømmen MJAS AS m.fl Morten Johansen og Tom 
Hugo Hermansen

Digital utgave av folkelige underholdnings-
konsept som "Tirsdagskonsertene på 
Fiskebrygga", "Sommer på Torvet" og 
"Onsdagskonsertene i Manda".

100 000

E-20021/042 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Julebukk Sten Hellevig Digital julekalender 250 000

E-20021/043 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Fengselshistorier Lanmark Film AS Kristian Landmark Teater, fysiske workshops med insatte (så fort 
smittesituasjonen tillater det) og etablering av 
nettstedet Fengselshistorier.no

100 000

E-20021/044 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Elementene  Rolf Gupta og Erik Pirolt Utvikling av et verk som skal markere 
innvilelsen av Knuden i 2022. 

150 000

E-20021/045 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

KRS Digital Imperiet AS Jørgen Skauge Digital festival med minimum 15 
arrangementer i løpet av 2020.

300 000

E-20021/046 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

#Innestengt. Barn og unge i 
koronatiden

Barnefilmfestivalen Stina Ask Mikkelsen Barns innsendte foto, fortellinger, lydopptak, 
dikt, sanger, dans, tegninger, malerier og 
gjenstander brukes som utgangspunkt for 
(minst en) utstilling og en dokumentarfilm.  

150 000

E-20021/047 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Nature in Despair Dobro Project Claudia Lucacel Dokumentarfilm + performance med Miguel 
Emilio Dobrodenka Steinsland på Teateret i 
Kristiansand 

202 000

E-20021/048 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Utstyr Molo Lyd AS Eirik Mordal Utstyr til opptak eller strømming av 
fremførelser av akustisk musikk

188 800

E-20021/049 Mottatt 14.04.20 
Bekreftet 15.04.20

Express Erik Pirolt Xpress er et utrykningskjøretøy som på få 
minutter transformerer seg til å bli en tribune. 

150 000

E-20021/050
E-20021/051
E-20021/052 9 293 755
E-20021/053



   
 

   
 

  
  
Dato:   21. april 2020 
Saksnr:   19/20   
Til:   Styret   
Møtedato:   23. april 2020   
Saksbehandler:   Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Ingebjørg Borgemyr  

  
Ekstraordinær satsing som følge av koronavirus – digitalt 
kulturløft 
 
I møte torsdag 26. februar 2020 prioriterte styret en ekstraordinær satsing som 
følge av koronavirus på totalt 5 millioner kroner. Den ekstraordinære 
satsingen bidrar til å sikre arbeidsplasser og levekår i Kristiansand i den krisetiden 
som koronasmitten representerer. Satsingen er todelt:   
 

• 3,5 millioner kroner skal brukes til å utvikle et felles digitalt kulturløft 
med relevante partnere. Innovasjonen skal komme kristiansandere til 
gode.   

• Det blir en søknadsbasert utlysning på 1,5 millioner kroner til aktuelle 
og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og 
kreativitet. Søknadsprosessen skal være enkel og rask.   

 
Cultiva er del av et kulturledernettverk som ble initiert av Kristiansand kommune, 
hvor Agder Fylkeskommune, Kilden teater- og konserthus, Sørlandets kunstmuseum, 
Vest-Agder museet, Universitetet i Agder, Palmesus og Kristiansand Dyrepark er 
med.  
 
Det er denne ledergruppen som har hatt innledende strategiske møter for å utvikle 
et felles digitalt kulturløft som skal komme Kristiansanderne til gode. Gruppen har 
ulik digital modenhet, består både av offentlig og private sektor, og representerer 
hjørnevirksomheter for kulturfeltet på Agder.  
 
Det at Cultiva investerer i tråd med ambisjoner og strategi til slike nøkkelaktører, 
antas å styrke muligheten for å bidra til satsinger som får ringvirkninger utover de 
enkelte organisasjonene og som sikrer effekter utover prosjektperioden. 
Arbeidsformatet er inspirert fra RealDania sin strategi om katalytisk filantropi: 
 

Delvis unntatt 
offentlighet 



   
 

   
 

 
 
Katalytisk filantropi har søkelys på fondsformålet – hvordan skapes den forandring i 
samfunnet som ønskes? I Cultivas sitt formål, vil det i dette tilfelle primært være å 
sikre arbeidsplasser som igjen vil være med å gi gode levekår.  
 
I følge RealDania, er katalytisk filantropi er strategidreven og problemorientert, 
arbeider lærende og har et langt tidsperspektiv, og har hele tiden søkelys på 
skalering. Dessuten – og kanskje viktigst, i forhold til det digitale transformasjon 
som koronasituasjonen har vært med å aktualisere – forstå spillereglene når man 
ikke lenger kan skape forandringen alene. Det er en erkjennelse som alle aktørene i 
kulturledernettverket har en dyp forståelse for.  
 
Det kan argumenteres at en kortsiktig og ekstraordinær satsing som Cultiva sitt 
felles digitale kulturløft som følge av korona, ikke helt umiddelbart passer inn som en 
katalytisk prosjekttype. På den andre siden, kan man argumentere at nettopp en så 
umiddelbar utløst krisesituasjon som aktualiserer behovet for økt innovasjonstakt, 
samarbeid og digital transformasjon, nettopp gjør at det finnes en handlingsvilje for 
å gå løs på en utfordring hvor problemet er komplekst, løsningen er ukjent og 
implementeringen krever læring.  
 
En katalytisk og måldrevet filantropi er en «inside-out» måte å arbeide på, som 
krever en robusthet til å gå egne veier og risikovillighet både i teori og 
implementering. For Cultiva er dette en litt ny arbeidsform, som vil kreve tillitt fra 
styret og som vil måtte legge til grunn en viss smidighet i utforming og utvikling. 
Som RealDania uttrykker, så skal datagrunnlag være gode i katalytiske prosjekt, 
men det fungerer ikke med «ville KPI’er og bureaukrati». 
 
 
Kort om korona-grunnlaget for felles digitalt kulturløft 
 
Det eksperimenteres og utvises enorm kreativ utvikling fra uke til uke under 
koronakrisen, fra hele kulturfeltet. Vedlagt er et utvalg av kronikker og reportasjer 
som viser dette, fra Morgenbladet, Dagens næringsliv, og vår egen kronikk fra Fvn. 
Overordnet kan man si at musikkfeltet har vist vei for andre kunst og kulturområder, 
og selv også utviklet seg underveis: 
 

- Først fase nettkonserter ble initiert av kunstnere selv, som har lært teknologi 
og ritualer underveis 



   
 

   
 

- Andre fase har vært mer som simulakrum av konsertopplevelsen, med scene, 
bedre lyssetting, kameravinkler og lys  

- Tredje fase er kuraterte festivaler med opptak, filmregissører, samtaler og 
eksklusive kontekster 

- Fjerde fase er digital/sosiale eksperiment med konserter for et mindre  
publikumsgrupper, med fysisk distansering 

- Femte fase er at betalingsmodell basert på veldedighet og donasjon utfordres 
til fordel for testing av ulike type betalingsløsninger  

- Sjette fase er feltet utfordrer de globale strømmeplattformene, og 
kulturaktører vil ta kontrollen selv over eget årsverk 

 
Alle disse elementene har vært diskutert grundig i partnerskapet, i tillegg til element 
som publikumsanalyser som de digitale gir avanserte muligheter til, hvordan 
digitalisering slår inn i forhold til andre kulturgenre, nye grenseganger i forholdet 
mellom det digitale og det fysiske, ulike plattformløsninger, tredjepartsaktører sin 
påvirkning på verdikjede og eierskap, rettighetsproblematikk, og forretningsmessige 
samt teknologiske mulige koplinger mellom datakilder mot eventuell felles plattform. 
 
   
Hvilken aktivitet ligger til grunn for prosjektutviklingen pt.? 
Det har vært en omfattende aktivitet i kulturledernettverket, et betydelig 
engasjement og interesse for samhandling for å ta et felles digitalt løft. Helt konkret 
har dette vært punktvis aktivitet siden den ekstraordinære satsingen til Cultiva: 
 

1. Møte med alle kulturledere – overordnet om behov og interesse for å delta i 
en strategisk satsing med Cultiva 

2. Innspill fra den enkelte institusjon/aktør på hvordan dette treffer egne behov og 
strategier, hvilke ressurser som kan bidra, hva som er særlig viktig og ønskelig, hva man 
ser som output 

3. Møte med alle kulturledere – sammenstilling av innspill fra styret i Cultiva, 
partnerinnspillene samt forslag til innhold konseptbeskrivelse 

4. Enkeltvis møter med grupperinger av partnere i henhold til foreslåtte 
konseptbeskrivelse (1- Palmesus og Dyreparken, 2- Kilden, SKMU og 
Kristiansand kommune, og 3- Vest-Agdermuseet og Agder Fylkeskommune) 

5. Test/pilot film – som budskap om håp i koronasituasjonen, samt hvordan 
partnerskapet kan mobilisere kulturfeltet lokalt, hvordan man kan sette opp 
egne digitale kanaler og budskap i partnerskap og på eksisterende digitale 
plattformer, analysegrunnlag for rekkevidde og engasjement 

6. Deltakelse i hverandres strategiprosesser – særlig gjelder det UiA, som setter 
ny strategi mot 2024, og hvor kunst i samfunn kommer opp som en av 6 
hovedsatsinger fra Universitetet 

7. Strategiske vurderinger av innkomne søknader på 1,5 millioners utlysningen, 
hvor prosjekt med involvering fra kulturnettverkets aktører som var mest 
relevant for det felles digitale kulturløftet ble overført til 3,5 millioners 
satsingen – og dermed inngår i en mer strategisk sammenheng 

8. Møte med alle kulturledere – overordnet om forslag til modell for 
organisering, konseptelement med tilhørende prosjektledelsesansvar, behov 
for tilførsel av ressurs og kompetanse, forslag til budsjett og prioritering av 
umiddelbare eksperiment. 
 

I skrivende stund foreligger en ufullstendig konseptmodell, som partnerskapet selv 
arbeider intenst med frem til styremøte på torsdag, hvor det vil bli presentert i mer 
detaljert format. 
 
 
 
 



   
 

   
 

Foreløpig konseptmodell 

 
 



   
 

   
 

Søknader «overført» fra 1,5 millioners satsingen 
Søknader hvor de samarbeidspartnerne som p.t. inngår i utviklingen av et «Digitalt 
kulturløft» i Kristiansand (den ekstraordinære korona-satsingen på 3,5 MNOK) enten 
er søker eller samarbeidspartner er overført til dette katalytiske prosjektet. Disse 
prosjektene vil bli en del av de strategiske eksperimentene av umiddelbar karakter til 
det «digitale kulturløftet», og vil bli satt inn som delprosjekt i konseptmodellen. Å 
igangsette slike eksperimenteringer er viktig, fordi det gir strakstiltak på prioriterte 
felt.  
 

Søknader tilknyttet partnere prosjektet «Digitalt kulturløft»: 

Søknadsnr Prosjektnavn Søker Beskrivelse Søknads-
sum 

Innstilling Sjanger Samarbeids-
partnere 

E-
20021/018 

Modest Utopias Punktfestivalen Utvikling og visning av ca. 
10 verk i videoform som 
presenteres på nettet med 
ca. 1 måneds mellomrom.  

150 000 150 000 Musikk + 
visuell 
kunst 

SKMU, UiA 
(forsknings-
nettverk for 
elektronisk kunst) 

E-
20021/036 

Tivoli - Kunst i 
koronaens tid 

Sørlandets 
Kunstmuseum 

Etablering av en virtuell 
møteplass for alle, for 
kunstopplevelser i digitalt 
samvær med andre.  

200 000 200 000 Visuell 
kunst 

Lumen Art 
Projects, Multilab, 
Framelab, Filip 
Pais 

E-
20021/022 

Forprosjekt 
HOOKLAB 

Liucija Ridikaite 
og Tom Hugo 
Hermansen 

Utvikling av ny digital 
samarbeidsproduksjon for 
musikkproduksjon.  

200 000 150 000 Musikk UiA, Sørf, South 
Coast Creative 

E-
20021/023 

20 - 20 - 2020 Palmesus 2-3 forestillinger med 
klassisk musikk og digital 
kunst for en ny målgruppe.  

300 000 250 000 Musikk Kilden (KSO) 

E-
20021/030 

Pop Secret  
U.off 

The king of 
popcorn 
(TKOP) 

 1 100 000 500 000 Film  
 

 

 

 
 

. 
E-
20021/032 

Teaterforestillin
gen 
"Hudhunger" 

Flux Manøver Utvikling av teaterstykke 
hvor man bruker kamera 
som medskaper i den 
kreative prosessen, som 
publikums blikk, og som 
medspiller på scenen.  

100 000 100 000  Teater Ida Fugli, Sigrun 
Hasselgård Bøe, 
Alexander FC 
Jojhansen, 
Benjamin Åteigen, 
Tuva Svendsen 
UiA 

E-
20021/037 

Digital 
tilrettelegging 
på Kristiansand 
museum 

EasyZign Økt interaktiv 
brukeropplevelse i form av 
en digital plattform med 
AR/VR. 

125 000 100 000 Kulturarv Vest-Agder 
Museet 

E-
20021/046 

#Innestengt. 
Barn og unge i 
koronatiden 

Barnefilm-
festivalen 

Barns innsendte foto, 
fortellinger, lydopptak, dikt, 
sanger, dans, tegninger, 
malerier og gjenstander 
brukes som utgangspunkt 
for (minst en) utstilling og 
en dokumentarfilm.   

150 000 150 000 Film 
Kulturarv 

Vest-Agder 
Museet 

SUM        2 185 000 1 600 000     



   
 

   
 

Administrasjonens vurdering av de prioriterte prosjektene:  
 
 
Modest Utopias (E-20021/18) 
PunktFestivalen ønsker å gjennomføre et prosjekt i to deler, der tidslinjen defineres 
av korona-pandemien. I Fase 1 «Online-fasen» samarbeider visuelle kunstnere og 
komponister/musikere om ca. 10 verk i videoform som presenteres på nettet med 
ca. en måneds mellomrom. I Fase 2 «Real Life-fasen» presenteres verkene gjennom 
en installasjon på Sørlandets Kunstmuseum. Installasjonen skal også ha elementer 
av live-musikk og annen interaksjon med publikum. Målet er at prosjektet skal 
resultere i metoder og praksiser som kan videreføres både online og i konsert- og 
installasjonssammenheng i pre-korona fasen. SKMU er positive samarbeid med 
Punkt, og UiA ved forskningsgruppa for elektronisk musikk vil følge og dokumentere 
prosjektet. Det søkes om kr 150 000 av et totalbudsjett på kr 300 000 til 
gjennomføring av fase 1.  
Administrasjonens anbefaling kr 150 000.  
 
Tivoli – Kunst i koronaens tid (E-20021/036) 
SKMU ønsker ved hjelp av ny teknologi å etablere en virtuell møteplass for alle, for 
kunstopplevelser i digitalt samvær med andre. Det er ikke lengre nok med enveis 
digital kunstformidling for et publikum som sitter isolert. Publikum har behov for 
opplevelsen av digitalt felleskap og dialog i møte med kunst og kultur. Prosjektet 
skal: 1) finne den beste plattformen for et virtuelt museum 2) se på hvordan 
kunstnerne kan forholde seg til det virtuelle utstillingsrommet 3) åpne opp for møte 
mellom publikum og kunsten og formidlerens rolle i det virtuelle rommet. Det søkes 
om kr 200 000 av et totalbudsjett på kr 1 170 000.  
Administrasjonens anbefaling kr 200 000.  
 
Forprosjekt HOOKLAB (E-20021/022) 
Låtskriver workshopen HOOKLAB har vært gjennomført i Kristiansand siden 2018, og 
har vært støttet av UiA, Kristiansand kommune, Music Norway, NOPA og Cultiva 
Ekspress. HOOKLAB ønsker nå å utvikle en web-basert samarbeidsplattform for 
musikkproduksjon som vil øke produktiviteten til låtskrivere og produsenter selv ved 
begrensninger i mobilitet. UiA er positive til samarbeidet, og mener det passer inn i 
de strategiske satsingene på universitetet. De vil undersøke muligheten for å legge 
inn egne ressurser i prosjektet. Det søkes om kr 200 000 til et forprosjekt (100 % av 
totalbudsjettet).  
Administrasjonens anbefaling kr 150 000.  
 
20 – 20 – 2020 (E-20021/023) 
Palmesus og KSO søker om midler til å teste ut nye digitale formidlingskanaler og 
arenaer for et ungt publikum. Klassisk musikk presenteres i konsertformat med KSO, 
DJ og digital kunst. Det søkes om kr 300 000 av et totalbudsjett på kr 1 748 000.  
Administrasjonens anbefaling kr 250 000.  
 
Pop Secret (E-20021/030) Unntatt offentlighet 

 
 

 
 

 
Det søkes om kr 1 100 000 av et 

totalbudsjett på kr 1 330 000.  
Administrasjonens anbefaling kr 500 000.  
 
 
 



   
 

   
 

 
Hudhunger (E-20021/032) 
Teatergruppa Flux Manøver ønsker å utvikle teaterstykket «Hudhunger» hvor man 
bruker kamera som medskaper i den kreative prosessen, som publikums blikk, og 
som medspiller på scenen. Forestillingen skal lages av ensemblet fra bunnen, uten 
manus eller tekst som utgangspunkt. Prosjektet skal bl.a: 1) gi kunnskap om digital 
formidling av scenekunst for det frie feltet 2) økt kunnskap om bruk av digital 
teknologi som kunstuttrykk i en scenekunstproduksjon 3) gi erfaring for unge 
scenekunstnere. UiA er positive til prosjektet, og mener det passer inn i de 
strategiske satsingene på universitetet. Det søkes om kr 100 000,- (100 % av 
totalbudsjett).  
Administrasjonens anbefaling kr 100 000.  

Digital tilrettelegging på Kristiansand Museum (E-2021/037) 
EasyZign i samarbeid med Vest-Agder Museet ønsker å gi en økt interaktiv 
brukeropplevelse i form av en digital plattform med digitale skilt på utstillinger og 
kultur/historiepunkter. Prosjektet skal også innhente besøksdata og kartlegge 
bevegelsesmønster og jobbe videre med integrering av AR/VR i kombinasjon med 
kulturhistorisk arkitektur. Det søkes om kr 125 000 av et totalbudsjett på kr 
152 250.  
Administrasjonens anbefaling kr 100 000. 

#Innestengt – Barn og unge i koronatiden (E-20021/046) 
Barnefilmfestivalen har oppfordret barn og unge til å lage film eller uttrykke seg på 
andre kreative måter for å beskrive hva de er opptatt av og sin opplevelse av denne 
unntakssituasjonen. I samarbeid med Vest-Agder Museet og Mediart v/ Marius 
Loland ønsker de å bruke dette materialet til å lage dokumentarfilm, kuratere og 
formgi en utstilling på museet og videre formidling gjennom skoleundervisning mm. 
Det søkes om kr 150 000 av et totalbudsjett på kr 650 000. 
Administrasjonens anbefaling kr 150 000.  

 

 

   
 



   
 

   
 

Forskningsutvikling knyttet til det digitale kulturløftet 
 
 

 

Cultiva Digitalt kulturløft: 
Eksperimenter som gjennomføres overført 
fra 1,5 mill satsingen. Systematisk 
erfaringsutveksling mellom disse, i 
kontekst av konseptmodell. 
 
Forskningsrådet Mobilisere FoU: Inntil 
500.000, - i støtte for å mobilisere nettverk 
for FoU innen kultursektoren 
 
Cultiva Realisere FoU: Finansiering av 
søknadsskriving for FoU-prosjekter som er 
skapt og prioritert vha de to ovenstående 
prosjektene  

 
 
Hver av disse tre prosjektene kan samspille  

1. Digitalt kulturløft vil rettes inn mot nettverket av kulturaktører på Sørlandet. Prosjektet 
vil dermed omfatte en heterogen gruppe virksomheter, hvor noen problemstillinger er 
sammenfallende og andre ikke er det. Ved å legge vekt på konkrete resultater på kort sikt 
vil erfaring fra disse innovasjonsprosjektene kunne bidra til tydeliggjøring av behov og 
ønsker for FoU-prosjekter med enda større innovasjonshøyde. 

2. Mobilisering FoU vil rettes inn mot å lage post-korona-scenarier for kultursektoren, for på 
den måten skape grunnlag for relevante FoU-prosjekter, i kjølvannet av 
mobiliseringsprosjektet (identifisere 8-12 koronakonsekvenser). Disse scenariene kan også 
inspirere og gi underlag for arbeidet i Digitalt kulturløft. 

3. Både Digitalt kulturløft og Mobilisere FoU vil bidra til konkretisering av FoU-behov i sektoren 
og dermed spille inn til Realisere FoU-prosjektet. En rekke ulike FoU-prosjekter kan være 
relevante, for eksempel KSP (Kompetanse- og samarbeidsprosjekt), IPN 
(Innovasjonsprosjekt i næringslivet) eller infrastruktur. 

 

Etter post-korona-scenariene er etablert vil de danne grunnlag for ideer til FoU-prosjekter. For 
eksempel hvordan kan digitalisering anvendes for rettighetsforvaltning som bidrar til å utløse  
innovasjon? Hvilke digitale forretningsmodeller kan vi skape for kultursektoren hvis en betydelig  
andel av kulturopplevelsene post-korona skal være digitale? Hvordan kan samspillet mellom den 
fysiske og den digitale kulturopplevelsen styrkes? Hvordan kan maskinlæring og nye datastrømmer  
bidra til en kompetansedrevet sektor?  
 
UiA vil være vesentlig aktør i forsknings- og utviklingssporet, og mobiliserer kunnskapsmiljø og 
forskere fra flere fakultet.  
 
Vi foreslår at det brukes kr 300 000 for å mobilisere til ytterligere finansiering av og mobilisering til 
forskningsbehov. UiA vil undersøke muligheten for å utløse egne prosjektutviklingsmidler, for å 
matche. 
   
 
 
 
  



   
 

   
 

Forslag til vedtak:  
 

1) I forbindelse med den søknadsbaserte utlysningen «Innovasjonsdugnad for fremtidens 
arbeidsplasser», så bevilges det kr 1 600 000 til følgende overførte prosjekter:  
 

E-20021/018 Modest Utopias – Punktfestivalen   kr 150 000 
E-20021/022 Forprosjekt HOOKLAB      kr 150 000 
E-20021/023 20 – 20 – 2020 – Palmesus og KSO   kr 250 000 
E-20021/030 Pop Secret – The king of popcorn   kr 500 000 
E-20021/032 Hudhunger – Flux Manøver    kr 100 000 
E-20021/036 Tivoli – Kunst i koronaens tid – SKMU   kr 200 000 
E-20021/037 Digital tilrettelegging på Kristiansand museum kr 100 000 
E-20021/046 #innestengt – Barn og unge i koronatiden  kr 150 000 
 

2) Det bevilges kr 300 000 til utvikling av forskningsprosjekt rettet mot relevante 
forsknings aktører, særlig Norges Forskningsråd sine utlysninger inneværende år. 
 

3) Det resten av det avsatte beløpet, kr 1 600 000, vurderes i henhold til konseptmodellen 
– slik den vil bli presentert i styret med detaljer på aktivitet, ansvar og tilhørende 
budsjett. 

 
4) Administrasjonen får fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med prosjektene om 

gjennomføring, utbetaling og rapportering iht. kriterier for utlysning.  
 

 
  
 
 
Vedlegg:  
 
1) Presentasjon RealDanial fra styremøte og work shop i Kristiansand, 10.-11. februar 2020  
2) Kronikk Fedrelandsvennen: Felles korona-løft for kulturarbeidsplasser i Kristiansand 
3) Kronikk Morgenbladet: Norsk strømmeplattfrm vil ta kontrollen fra Facebook 
4) Kronikk Dagens næringsliv: Da kulturministrene møtte r&b sangeren 
5) Kronikk Dagens Næringsliv: Kan du vippse The Weekend? 
  
 
 



Nyhet: Felles korona-løft for kulturarbeidsplasser i Kristiansand 

 

 

Cultiva har stilt seg i spissen for en innovasjonsdugnad som skal hjelpe og støtte 
kulturarbeidsplasser i Kristiansand nå – og for fremtiden. 

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, daglig leder stiftelsen Cultiva 

I disse korona-tider er kunst- og kulturfeltet hardt rammet. Inntektene innen såkalt kreative næringer 
er i stor grad basert på fysiske møteplasser. Derfor førte smitteverntiltakene bokstavelig talt til en 
bråstopp for en hel sektor. Over natten ble arrangement og oppdrag avlyst, virksomheter og 
institusjoner ble stengt. Noen ytterst få holder fremdeles åpent, men driver betydelig redusert. I 
løpet av en måned, fremstår tilværelsen før korona som en annen tidsalder. 

Kultur, kultur og kreative næringer er midt i nedslagsfeltet til Cultivas virksomhet. Stiftelsen har som 
formål «å sikre arbeidsplasser og levekår i Kristiansand, gjennom å gi støtte til kunst-, kultur- og 
kunnskapsinstitusjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljø i 
Kristiansand». Allerede to uker etter lock down, vedtok derfor styret i Cultiva en ekstraordinær 
satsing på fem millioner kroner for å bidra til å hjelpe og sikre kulturarbeidsplasser i Kristiansand 
gjennom disse krisetider.  

Satsingen har vi kalt «En innovasjonsdugnad for fremtidens kulturarbeidsplasser».  

Utfordringene som korona har medført, har fått mange til å kaste seg rundt og gjøre ting på nye 
måter. Særlig gjelder det utforsking av digitale muligheter. Digitale produksjonsformer og 
formidlingsarenaer som man kanskje har vært klar over at finnes, men som ikke har blitt prioritert, 
eller ikke har virket tilstrekkelig attraktive, blir nå gjennomført. Det er mye eksperimentering av ulike 
live-stream formater.  

Særlig musikkfeltet har vist at det er høy grad av betalingsvilje for digitale konsertløsninger. Flere 
musikere forteller at de aldri tidligere har fått så bra betalt, eller har hatt så stort og variert publikum. 
Dette har inspirert andre deler av kunst- og kulturfeltet som ikke har kommet like langt. Midt oppe i 
koronakrisen ser vi endelig en økt digital innovasjonstakt på kulturfeltet.  

Det er derfor Cultivas inviterer til en innovasjonsdugnad. Vi ønsker å stimulere og sette fart på denne 
nyskapingen.  

Den ekstraordinære satsingen på fem millioner kroner er todelt:  

• 1, 5 millioner kroner er lyst ut til aktuelle og kortsiktige prosjekter som favner nye digitale 
produksjons- og formidlingsformer. Nå er tiden for å eksperimentere og å forberede seg for 
tiden som kommer etter korona.  

• 3,5 millioner kroner skal brukes til et felles digitalt kulturløft som skal komme kristiansandere 
til gode. En slik større digital utvikling skal skje gjennom samarbeid og i partnerskap med 
relevante aktører. Foreløpig arbeider Cultiva sammen med Kilden teater- og konserthus, 
Sørlandet Kunstmuseum, Vest-Agder fylkesmuseum, Universitetet i Agder, Kristiansand 
Dyrepark, Palmesus, Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune. Flere aktører vil 
komme til etter hvert. 



At de digitale opplevelsene som tilbys under korona oppleves så verdifulle og fullgode, har 
overrasket mange. Særlig fra den delen av befolkningen som har tilpasset seg den digitale verden 
underveis i livsløpet. For disse har det digitale kun vært et substitutt for de «ordentlige» fysiske 
møtene. For de digitalt innfødte, de som gjerne kalles millennias eller generasjon z og som gjerne er 
under 30 år, har ikke denne digitale orienteringen kommet som en like stor overraskelse. Kanskje ser 
vi nå en skikkelig aktivering av de kjøpesterke digitale etternølerne?  

Post-korona handler derfor ikke om at vi skal «komme tilbake til det gamle». Når samfunnet åpnes 
igjen, må vi bygge videre på den forandringen vi nå har sett. Post-korona kommer til å by på 
muligheter for digitale forretningsmodeller med betydelig mulighet for skalering. Vil det digitale 
erstatte behovet for fysiske møteplasser i post-korona? Nei, det tror jeg ikke. Det er vanskelig å se for 
seg en fullstendig erstatning, selv i lys av bærekraftsmålene. Men det er åpenbart at vi må se på 
grensene mellom det fysiske og det digitale på nytt og forstå hvordan det digitale kan spille på lag 
med og forsterke fysiske møteplasser og opplevelser.  

Det partnerskapet som Cultiva har invitert til, og som foreløpig har startet arbeidet med et felles 
digitalt kulturløft, representerer hjørnevirksomheter innen sine felt. Vi kan derfor håpe på betydelige 
ringvirkninger ut over kulturområdet, for eksempel innen byutvikling, reiseliv og ikke minst for 
handelsvirksomhet.  

Ambisjonen bak vårt felles digitale kulturløft er å rigge virksomhetene for post-korona og sikre 
arbeidsplasser som finnes i dag, i partnerskapet og i det omkringliggende mylder av små og 
mellomstore bedrifter i kulturnæringsfeltet. Og ikke minst; vi ønsker å skape nye muligheter for 
teknologisk drevne kulturarbeidsplasser. 

 

 

 

  

  

 

 

    
 

 

 




























