Trondheim kommune

Saksframlegg
KULTURFOND 2011; SØKNADER TIL VURDERING MAI 2011
Arkivsaksnr.: 11/17385
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å innvilge følgende tilskudd fra kulturfondet 2011:
Prosjekt
Trondheimsolistene og Henning Sommero: Konsertturne i Israel og Palestina
Jubileumsbok, Trondheim brannvesens 150-årsjubileum
WC hopp 2012
SUM:

Søknadssum
350.000
200.000
300.000
850.000

Tilskuddet til jubileumsbok i forbindelse med Trondheim brannvesens 150-årsjubileum videreføres med
kroner 200.000 i 2012.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saken inneholder forslag til tildelinger fra Trondheim kommunes Kulturfond 2011.
1)
Politisk framdriftsplan
Saken sendes til Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for uttalelse. Jfr. vedtekter for Trondheim kommune
sitt kulturfond § 6-2 siste avsnitt der det står: ”Rådmannen legger fram forslag til disponering av
avkastningen til formannskapet. Formannskapet sender saken videre til Kultur-, idrett- og
friluftslivskomiteen som innstiller til formannskapet som fatter vedtak”.
Forslag til plan for politisk behandling:
Framlegg i formannskapet
Behandling i KIF- komiteen
Sluttbehandling i formannskapet

18.5.11
24.5.11
31.5.11

2)
Videreføring av flerårige prosjekter
Pr dato har følgende prosjekter blitt innvilget tilskudd i 2010 med planlagt videreføring over 2011budsjettet:
Flerårige prosjekter innvilget 2010-2012
Atelier Ilsvika; Spikerfabrikken (f-sak 312/10)
NTNU; India 2011 (f-sak 312/10)
Sum
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2010
2011
250.000 175.000
265.000 135.000
310.000

2012
90.000
90.000
1
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Disse flerårige prosjektene videreføres finansiert av Kulturfond 2011 og 2012 slik som det framgår av
tabellen ovenfor.
3)
Nye søknader til vurdering mai 2011
Det foreligger i denne omgang 3 nye søknader som fremmes på kulturfondet. Disse er:
Søker
Vennskapsforeningen TrondheimRamallah
Styringsgruppen for markeringen av
Trondheim brannvesens 150årsjubileum
Sør-Trøndelag skikrets
Sum nye søknader:

Prosjekt
Trondheimsolistene og Henning Sommero:
Konsertturne i Israel og Palestina
Jubileumsbok, Trondheim brannvesens 150årsjubileum
WC hopp 2012

Søknadssum
350.000
200.000

300.000
850.000

I budsjett for 2011 er det avsatt kroner 2.820.000 til budsjettposten Kulturfond 2011, noe som er en
reduksjon på kroner 120.000 i forhold til 2010. Det er ikke vedtatt tildelinger fra fondet tidligere i 2011.
Dersom rådmannens innstilling i saken følges, betyr dette at det til sammen er disponert kroner 1.160.000
fra kulturfondet for 2011.
Det foreslås tildelinger over to år for søknaden angående jubileumsbok i forbindelse med Trondheim
brannvesens 150-årsjubileum. Det vises for øvrig til nærmere omtale av de nye søknadene under pkt 2.1.
Rådmannen har nylig nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvordan kulturfondet skal
synliggjøres bedre på kommunens nettsider og eller i media. Målet er å øke kunnskapen om fondet og
derigjennom å stimulere til at det kommer inn et større antall søknader som kan være aktuelle å fremme på
kulturfondet.
3.1. Søknader som ikke foreslås tildeling
I tillegg til de overnevnte søknadene foreligger det i denne omgang 1 søknad som er vurdert, men som
rådmannen ikke vil foreslå tildeles midler fra kulturfondet. Dette gjelder søknad fra Trondheim jazzfestival
angående konferanse under Trondheim jazzfestival 2011 (arkivsak 11/3139). Tema for konferansen er
Trondheimsmiljøets suksess, og det er planlagt å invitere innledere fra hele Europa, både innen forskning og
fra festivalverdenen.
Rådmannen er av den oppfatning at det omsøkte prosjektet tematisk ligger for tett opp mot pågående
forskningsprosjekt i regi av Sintef (f-sak 147/10) til at det kan anbefales tilskudd fra kulturfondet.
Istedenfor vil rådmannen be partene se på muligheten for samarbeid som en del av det pågående Sintefprosjektet. Ut fra dette har rådmannen behandlet nevnte søknad under tilskuddsordningen ”Profesjonelle
kunst- og kulturtiltak”, der det er innvilget et engangstilskudd på kroner 50.000.
3.2. Nye søknader som foreslås tildeling; redegjørelse og vurdering
VENNSKAPSFORENINGEN TRONDHEIM-RAMALLAH; KONSERTTURNE I ISRAEL OG
PALESTINA MED TRONDHEIMSOLISTENE OG HENNING SOMMERO (arkivsak 10/47119)
Budsjett
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Samlede kostnader
Finansiering
Omsøkt beløp Trondheim kommune
Sør-Trøndelag fylkesk. (omsøkt)
UD/MIC (omsøkt)
Det norske representasjonskonstoret (omsøkt)
Egeninnsats Henning Sommero og Trondheimsolistene
Sum finansiering

705 000

350 000
80 000
80 000
80 000
115 000
705 000

Trondheimsolistene og Henning Sommero har de siste årene gjennomført flere prosjekter i forbindelse med
Trondheim kommunes vennskapsbysamarbeid med Ramallah. Alle prosjektene har involvert musikere fra
vennskapsbyen. Det foreligger nå invitasjoner fra kirkeledere i Betlehem, Ramallah og Jerusalem med
forespørsel om å holde julekonserter i kirker i disse byene. Dette vil skje på en tid av året da
pilgrimsvandringene med Betlehem som hovedmål er på sitt høyeste. Det faktum at man i Fødselskirken i
Betlehem finner det eldste kjente ikonet av Olav den hellige, viser også en spennende kobling mellom
Olavsarven, pilegrimsledene i Norge og Betlehem.
Det planlegges samarbeid med NRK for å få til en TV-dokumentar, samt en egen konsertproduksjon fra
turneen. Denne skal etter planen vises på TV påsken 2012. På samme tid planlegges det også en
påskekonsert i Nidarosdomen, med presentasjon av samme musikalske program som i Palestina og Israel
(denne konserten finansieres som et eget prosjekt, og er ikke med i denne søknaden).
Henning Sommero vil i dette prosjektet tilrettelegge verket ”I’ve seen all I want to see” for
Trondheimsolistene som fullt strykeorkester. Verket ble urfremført under åpningen av byjubileet i Jericho i
2010, den gangen med en kvintett bestående av musikere fra Trondheimsolistene sammen med musikere
fra Palestina.
Rådmannens vurdering
Prosjektet har aktualitet gjennom det pågående vennskapsbysamarbeidet mellom Trondheim og Ramallah,
og vil skje på en tid av året da pilgrimsvandringene til Betlehem som det viktigste kristne pilegrimsmålet i
verden er på sitt høyeste. Det har potensiale i seg til å bidra til å styrke dialogen mellom partene i området,
og gir samtidig anledning til å bli kjent med kunst og kultur både fra Israel og Palestina.
Prosjektet vil kunne bidra til å fremme Trondheim som pilgrimsby, kirkehovedstad og kulturby. Det viser
spennende koblinger mellom Trondheim og Betlehem, og har potensiale til å nå ut til mange mennesker
gjennom de planlagte TV-produksjonene.
På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at det bevilges kroner 350.000 fra kulturfondet i 2011 til
prosjektet.

STYRINGSGRUPPEN FOR MARKERINGEN AV TRONDHEIM BRANNVESENS 150ÅRSJUBILEUM; JUBILEUMSBOK (arkivsak 10/43552)
Budsjett
Samlede kostnader
Finansiering
Omsøkt beløp Trondheim kommune
Trøndelag brann- og redningstjeneste
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500 000

400 000
100 000
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Sum finansiering

500 000

Bakgrunnen er intiativ fra Kultur-, idretts- og friluftlivskomiteen vedtatt i Bystyret i november 2010. Det er
etablert en styringsgruppe for markeringen av Trondheim brannvesens 150-årsjubileum i 2013. Som en del
av markeringen planlegges det å utgi en bok om brannvesenets historie i Trondheim, dette vil i så fall være
første gang en slik framstilling om denne institusjonen blir skrevet.
Bokprosjektet har et totalbudsjett på kroner 500.000, fordelt på forfatterhonorar og trykkeriutgifter.
Styringsgruppen for jubileet skal også være redaksjonskomite, mens kontrakt med forfatter inngås med
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.
Rådmannens vurdering
Brannvesenet har en lang og rikholdig historie i Trondheim, og er en av de institusjonene som har hatt stor
betydning for svært mange mennesker og for byens historie. Markeringen av 150-årsjubileet vil være en
god anledning til at også brannvesenet får sin historie skrevet.
Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette at det bevilges kroner 200.000 fra kulturfondet i 2011 og
kroner 200.000 i 2012 til prosjektet, til sammen kroner 400.000.

SØR-TRØNDELAG SKIKRETS; WORLD CUP HOPP 2012 (arkivsak 11/18229)
Budsjett
Samlede kostnader 1)
Finansiering
Omsøkt beløp Trondheim kommune
Inntekter via Norges skiforbund
Sponsoravtaler
Billettinntekter
Andre inntekter
Annet salg
Sum finansiering
Resultat
1)
Hvorav premiepenger og honorar kr 740.000

2 776 000

300 000
1 400 000
600 000
250 000
400 000
50 000
2 900 000
124 000

Arrangementet er et ordinært og terminfestet World Cup-arrangement. Det er ventet deltakelse fra de
nasjonene som normalt deltar i internasjonale hoppkonkurranser for herrer. Det er forventet at
arrangementet vil trekke i overkant av 5000 tilskuere, i beste fall over dobbelt så mange. I tillegg vil NRK
og en tysk tv-kanal være til stede for å sende fra arrangementet. NRK vil også selge sin produksjon til flere
TV-stasjoner over hele verden.
I søknaden er det skissert en driftskostnad i forbindelse med arrangementet på ca 2 millioner kroner. I
tillegg kommer honorarer og pengepremier. På inntektsiden er Norges skiforbund den største
bidragsyteren, mot at de og det internasjonale skiforbundet får reklamerettigheter i TV-sone. Arrangør
budsjetterer med et lite overskudd etter at støtte fra Trondheim kommune er regnet inn på inntektssiden.
Dette vil gå til arrangørselskapet for å styrke framtidige arrangement i Granåsen.
Rådmannens vurdering
World Cup hopp 2012 vil være det første store arrangementet som forestås av det nystartede
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arrangørselskapet, og vil således være av stor betydning både for selskapet og for Granåsen som arena for
denne typen arrangement. Det vil være stort oppbud av media, og arrangementet vil ha både nasjonal og
internasjonal betydning for Trondheim som vertsby ved senere anledninger.
Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette å bevilge kroner 300.000 fra kulturfondet i 2011 til World Cup
hopp 2012 i Granåsen.
4)
Konklusjon
På bakgrunn av det overnevnte foreslår rådmannen følgende tildelinger fra Kulturfond 2011:
Prosjekt
Trondheimsolistene og Henning Sommero: Konsertturne i Israel og Palestina
Jubileumsbok, Trondheim brannvesens 150-årsjubileum
WC hopp 2012
SUM:

Søknadssum
350.000
200.000
300.000
850.000

Tilskuddet til jubileumsbok i forbindelse med Trondheim brannvesens 150-årsjubileum videreføres med
kroner 200.000 i 2012.

Rådmannen i Trondheim, 4.5.2011

Morten Wolden
kommunaldirektør

Roald Birkelund
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
- Søknad Vennskapsforeningen Trondheim-Ramallah
- Søknad Sør-Trøndelag skikrets
- Notat angående jubileumsbok Trondheim brannvesen
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