
Kulturskolen som 

ressurssenter

Anna Josefine Kvaløsæter,

Nord – Trøndelag fylkeskommune



En tverrfaglig kulturfestival

http://vrimmel.ntfk.no/


Samarbeid mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune og kommunene:

Indre Namdal Ytre Namdal Midtre Namdal

Høylandet kommune Leka kommune Flatanger kommune

Grong kommune Vikna kommune Namdalseid kommune

Namsskogan kommune Nærøy kommune Overhalla kommune

Røyrvik kommune Fosnes kommune

Lierne kommune Namsos kommune



Politisk etterspørsel 

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 
1 og HUNT 2) viste:
• Kultur har betydning for helsa
• Sosial og geografisk skeivfordeling på 

kulturtilbud i fylket

Dette førte til:
• Politisk vedtak om Vrimmel i Namdalen i 

2011
• Rullering mellom de tre 

Namdalsregionene over tre års syklus
• Fokus på hele befolkningen. Alle skal få –

alle uttrykk med!



Vrimmel 2011-2016

Antall arrangement / hendelser

• 2011 Ytre Namdal: 74

• 2012 Indre Namdal: 208

• 2013 Midtre Namdal: 313

• 2014 Ytre Namdal: 260

• 2015 Indre Namdal: 180

• 2016 Midtre Namdal: 255

Antall profesjonelle utøvere 

• 2011: 60 

• 2012: 133

• 2013: 130

• 2014: 130 + 13 studenter 

• 2015: 110 + 12 studenter

• 2016: 90 + 90 studenter + 1 symf.ork. + 
1 kam.ork.



Hvem samarbeider vi med i kommunene?

• DKS-koordinatorer

• Kulturarbeidere

• Ordførere og rådmenn

• Skoler

• Barnehager

• Omsorgssentre/Helsetun

• Kulturhus

• Samfunnshus

• Arbeidsplasser

• Frivillighetssentraler

• Kulturskoler

• Bibliotek

• Kirker

• Museer

• Galleri

• Frivillige organisasjoner

• UKM

• Næringsliv

• Andre







Er det noen kunst

• UKM, DKS og kulturskolene - aktivisere samarbeidsavtale

• Samme målgruppe

• Tverrfaglig samarbeid lokalt, på tvers av kommuner og 
regionalt

• Hvilke ressurser finnes?

• Hvordan integreres i hverandres strukturer?

• Tydeliggjøre relevansen for hverandre og finne nye sentrale 
samarbeidspartnere

• Norsk sagbruksmuseum, kulturpatruljen, videregående, 
Lagré.

• Kreativ leder til inspirasjon og for faglig påfyll. 



Hva har skjedd til nå

• Kreativ leder ut til de ulike 
kommunene

• Møte på tvers av kunstuttrykk og 
kommuner. Nytt sted – nye 
muligheter.

• «Ditt bidrag er viktig og har en plass 
sammen med andre bidrag og utgjør 
en helhet». 

• Felles markedsføring utad, men også 
indirekte for hver «treenighet»

• Visning 05.november 

• Aktive avtaler lokalt?

• Kommune- og fylkessammenslåinger





Effekter
• Samspill og møter på tvers av kulturuttrykk og kommuner 
• Ressurs og idé

• – felles markedsføring, felles løft
• Kunnskapsdeling, utvidelse av nettverk, nye samarbeid og 

ideer. 

• Praksis og inspirasjonsarena. 

• Lokalt eierskap, lokalt overskudd
• Kunnskapsdeling og arrangørkompetanse
• Bygger kulturell infrastruktur og kompetanse
• Utvikler helse, trivsel og kvalitet
• Nye ideer oppstår…
• Praksis og inspirasjonsarena


