
 

 

KulturKraft Hadeland 
 

- et felles pilotprosjekt for festivalene på Hadeland 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

Innledning 
 
Hadeland skal bli den mest attraktive delen av Oslo-regionen for den som vil leve i takt 
med naturens bæreevne. 
 
«Hadeland - nært og naturlig» er gjennom regionrådet for Hadeland kommunenes 
hovedsatsing for å gjøre Hadeland mer kjent utenfor regionen og innbyggerne stolte 
av å høre til her. 
 
Fokuset ligger på stedsutvikling, arrangementsutvikling, næringsutvikling og 
markedsføring for å gjøre regionen mer attraktiv for innbyggerne, tilflyttere, besøkende 
og næringsdrivende. 
 
Prosjektet «KulturKraft Hadeland» bygger på det gode arbeidet Regionrådet har gjort 
gjennom mange år og skal sørge for at festivalene på Hadeland både kommer sterkt 
tilbake etter Covid-19 og bidrar til økt verdiskaping for regionen i årene som kommer. 
 
Løsningen er å samle knappe ressurser i et festivalnettverk eller en paraplyorganisasjon 
som styrker vår profesjonalitet, ressursutnyttelse, verdiskaping, markedsføring og 
gjennomføringsevne. 
 
Sammen skal vi utgjøre kulturkraften bak regionens felles målsettinger. 
 
Aktørene bak prosjektet er: 
 
Operafest Røykenvik (Gran/Brandbu) 
Den norske potetfestivalen (Gran) 
Oktoberfest i Brandbu (Brandbu) 
Gigg i Gokk (Brandbu) 
VårYr (Jaren) 
Randsfjordfestivalen (Jevnaker) 
Høy på landet (Jevnaker) 
Sagstokk (Harestua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ekstraordinære utfordringer 
 
Dette pilotprosjektet settes i gang i høst for å gjøre festivalene bedre rustet til å møte 
ekstraordinære utfordringer fram mot sommeren 2021 og for å minne folk om den 
magiske opplevelsen som gode kulturopplevelser i det vakre naturlandskapet på 
Hadeland gir. 
 
Utfordringene med Covid-19 har vært og er ulike for aktørene innen kultur og 
frivillighet. Medlemsbaserte lag og foreninger med jevnlige aktiviteter gjennom året 
har andre utfordringer enn de rene festivalene, som mobiliserer frivillige og inviterer til 
et stort arrangement én gang i året eller annethvert år. Det er også forskjeller blant 
aktørene som har faste kostnader til husleie, lager eller ansatte kontra dem som kun 
har variable kostnader. 
 
Så langt har det vært avgrensninger i de statlige kompensasjonsordningene som gjør 
at det er store forskjeller i hvorvidt festivalene på Hadeland har fått støtte. De 
økonomiske tapene forbundet med årets avlyste festivaler er derfor også ulike, noe 
som får konsekvenser for evnen til å komme i gang med planlegging av neste års 
festivaler. Det er kort og godt svært usikre tider og varierende egenkapital å benytte på 
å planlegge noe som kanskje ikke blir noe av. 
 
Heldigvis har regjeringen varslet nye økonomiske tiltakspakker som skal stimulere 
aktivitet i tiden fremover, i motsetning til å kompensere avlyste aktiviteter i etterkant.  
 
Foreløpig er det varslet en stimuleringsordning for kulturarrangementer fra 1. oktober 
2020 og for 1. halvår 2021. Før nyttår er arrangører registrert i frivilligregisteret unntatt, 
men de vil bli inkludert fra 1. januar. Hvordan ordningen vil slå ut for festivaler som 
planlegges på sensommeren neste år er ukjent.  
 
Hensikten, slik den er formulert i regjeringens proposisjon til Stortinget den 21.09.20, er 
en god beskrivelse av situasjonen og utfordringen for kulturlivet, noe som ble gjentatt i 
fremleggingen av statsbudsjettet for kultur, frivillighet og idrett for 2021: 
 

Målet med den nye ordningen er å skape aktivitet med sikte på å oppfylle 
kulturpolitiske mål og stimulere til at de ordinære mekanismene og 
transaksjonene mellom aktører i næringskjeden kommer i gang igjen. Målet er 
at hele næringskjeden tas i bruk. Ordningen skal bidra til at det fremdeles er 
høy aktivitet i norsk kulturliv, også etter at krisen er over.  

 
Mer konkret er det fire hovedutfordringer for festivalene: 
 

● Usikkerhet knytta til hvor lenge situasjonen vil vare. 
Vi må være forberedt på at vi ikke vet om situasjonen normaliserer seg før langt 
ut i planleggingsarbeidet for neste års festivaler, samtidig som vi må være 
forberedt på endringer på kort varsel.  
 



 

● Vanskelig å mobilisere frivillige både på grunn av nevnte usikkerhet, men også 
på grunn av den enkeltes individuelle situasjon og forhold til smittevern. 

 
● Uforutsigbarhet knytta til hvordan publikum vil reagere, men det er en tydelig 

tendens at det er vanskeligere å forhåndsselge billetter lang tid i forveien. 
 

● Vanskelige tider for næringslivet gjør sponsormarkedet trangere. 
 
I dette bildet ønsker festivalene på Hadeland og snu seg rundt for å samle ressurser for 
å angripe utfordringene med nebb og klør. 
 

Festivalenes potensial 
 
Allerede før Covid-19 avlyste festivalsommeren 2020 hadde Regionrådet for Hadeland 
tatt initiativ til et festivalsamarbeid. Utgangspunktet var at festivalene er viktige sosiale 
møteplasser i samfunnet, og står for en vesentlig del av publikums møte med 
kulturopplevelser. Derfor er det viktig at festivalene videreutvikles som en skattet 
kulturell aktivitet for befolkningen og tilreisende. 
 
En av måtene å hente ut merverdi fra festivalene på er å etablere et samarbeid som 
gjør at festivalene i større grad spiller hverandre gode. Dette kan handle om alt fra 
enkle grep som å koordinere datoer og program til større grep som økonomisk 
samarbeid og felles profilering som en del av en større profilering av Hadeland, både til 
egen befolkning og overfor tilreisende. På lengre sikt kan et slikt samarbeid inkludere 
alle som inviterer publikum til sitt arrangement, f.eks. i løpet av sommerhalvåret, enten 
vi snakker om Hadeland glassverk og Kistefos eller konserter i Størenslunden i Brandbu 
eller på Solobservatoriet på Harestua. 
 

Hovedmål 
 
Pilotprosjektet KulturKraft Hadeland har som hovedmål å: 
 

1. Sørge for en koordinert og god gjenåpning av festivalene på Hadeland 
sommeren 2021. 
 

2. Styrke festivalenes økonomi og profesjonalitet i alle ledd. 
 

3. Maksimere ringvirkningene av festivalene og festivalenes bidrag til å nå 
regionens felles målsettinger. 

 
 
 
 
 
 



 

Delmål 
 
Hovedmålene kan brytes ned i delmål eller tematiske innsatsområder som vil være 
avgjørende for å styrke festivalenes måloppnåelse: 
 

1. Strategi og finansiering 
 
Kulturlivet har et lappeteppe av tilskuddsordninger og prosjektmidler tilgjengelig på 
regionalt og nasjonalt plan som vi i langt større grad kan benytte oss av. I tillegg er 
festivalene hver for seg for små til å være attraktive partnere for større kommersielle 
sponsorer. 
 
For å lykkes med å utløse nye typer finansiering kreves et grundig strategiarbeid og 
langsiktige perspektiver på tvers av de enkelte festivalenes styrker og utfordringer og 
med et blikk på hele regionen. 
 

2. Kompetanseheving 
 
Arrangører, lag og foreninger opplever til stadighet store endringer i markedet og økt 
konkurranse om publikums tid og penger. Vi er derfor avhengige av kontinuerlig 
kompetanseheving og profesjonalisering for å møte disse utfordringene, særlig 
innenfor områder som strategi- og finansiering, profilering, lover og regler, HMS og 
frivillighet. Dette kan ikke bare løses gjennom å ansette en prosjektleder, men må også 
skje i form av kursing av tillitsvalgte og frivillige. 
 

3. Stedsutvikling og utstillingsvindu 
 
Telemarksforsknings årlige kulturindeks peker på hvordan graden av tilstrømming er 
avgjørende for en kommune, og hvilke aktiviteter som bidrar til at folk trekkes mot et 
sted og legger igjen penger der.  
 
Festivalene har en rolle å spille både når det kommer til å aktivisere lokalbefolkningen 
og ved å bidra til at regionen tiltrekker seg tilreisende utenfra. Her er potensialet stort 
for å benytte og synliggjøre det særegne kulturlandskapet på Hadeland. 
 
Hovedoppgaven på dette området vil være å utvikle festivalenes lokale 
samarbeidspartnere innenfor mat og drikke, infrastruktur og tjenesteleveranser, lokale 
artister og andre arrangører.  
 
 
 
 



 

4. Felles markedsføring og profilering av Hadeland 
 
Det er viktigere enn noen gang å fortelle omverdenen at Hadeland er å regne med i 
Innlandet, Viken og i Osloregionen. Samtidig er det fortsatt ikke avklart noe videre 
regionsamarbeid og det er usikkerhet rundt videre drift av regionrådets arbeid neste 
år. 
 
Festivalene på Hadeland viser stor spredning og vil nyte godt av å ha en felles strategi 
og felles markedsføring. Samkjøringen vil vise mangfoldet og kvaliteten som finnes på 
Hadeland og vil kunne være god markedsføring både med tanke på bosetting og 

nyetablering av næringsliv. Vi ser for oss å bruke merkevaren «Hadeland - nært og 

naturlig» og utvikle pilarer som bærer dette innen lokalmat, bærekraft og 
programinnholdet på festivalene. 
 

5. Bærekraftskriterier 
 
Et av hovedtiltakene i prosjektet er å styrke festivalenes aktivitet og profil med 
slagordet «Hadeland - nært og naturlig».  
 
Målet vårt er å lage bærekraftskriterier som festivalene må oppfylle for å få bruke 
Hadelandslogoen.  
 
Bærekraftig utvikling inkluderer som regel de tre pilarene økonomi, sosiale forhold og 
miljømessige hensyn, hvor disse balanseres på en måte som sikrer målene om 
økonomisk vekst, sosial utvikling og ivaretakelse av miljøet. Det har imidlertid blitt mer 
vanlig også å inkludere kultur som en viktig pilar eller bærebjelke for å sikre en 
bærekraftig utvikling. Her har festivalene en rolle å spille som spydspiss for 
folkeopplysning og tilrettelegging for å sette holdninger ut i praksis. 
 
På overordnet nivå kan vi si at festivalene bidrar til følgende bærekraftsmål: 
 
3. God helse - kulturelle opplevelser og sosialt liv styrker den mentale helsen. 
5. Likestilling mellom kjønna - festivalene vil jobbe mot kjønnsbalanse både blant 
arrangører og utøvere. 
6. Reint vatn og gode sanitærforhold - festivalene skal ikke forurense vannressursene 
på Hadeland. 
7. Rein energi til alle - festivalene skal kun bruke fornybar energi. 
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst - festivalene har et mål om å etablere en 
bærekraftig økonomi uten unødvendig forbruk. 
11. Berekraftige byar og lokalsamfunn - festivalene skal bidra til å ta vare på 
kulturlandskapet på Hadeland. 
12. Ansvarleg forbruk og produksjon - gjennom festivalsamarbeidet styrker vi 
innkjøpsfellesskapet for å kunne handle lokalt, handle kvalitet og tenke gjenbruk. 
17. Samarbeid for å nå målene - kun gjennom et festivalsamarbeid kan vi sikre at 
festivalene gjør et felles løft for å bidra til å nå lokale, nasjonale og internasjonale mål. 



 

6. Evaluering og ringvirkningsanalyse 
 
Festivalene bidrar til verdiskaping gjennom den økonomiske aktiviteten, men vi 
trenger å utarbeide en ringvirkningsanalyse, slik bl.a. Gjøvikregionen har gjort. I et nylig 
oppslag i Oppland Arbeiderblad fremkom det at næringslivet i Gjøvikregionen tapte 
nærmere 90 millioner på den avlyste festivalsommeren i 2020. For mer detaljerte 
eksempler på hvordan Gjøvikregionen gjør sine analyser, gå til 
https://www.byregnskapet.no. 
 
Østforsk, Høgskolen innlandet, har gjort en ringvirkningsanalyse med fokus på 
kulturfestivalene i Oppland. 
 
Ser vi på overrislingseffektene (kjøp utenfor festival) på tre eksempler, så er det første 
tallet ringvirkninger/kjøp fra festival, og det andre tallet for handel utenfor festivalen 
(overnatting, osv.): 
 
Norsk Rakafiskfestival ca. 7,3 mill  + 16 mill 
Vinjerock ca. 13 mill. +  2,6 mill 
Per Gynt ca. 12,4 mill  + 12,6 mill 
 
Festivalene på Hadeland har så langt oppretta kontakt med USN, Universitetet i Sørøst 
Norge, og Steinar Aasnæss, som er ansvarlig for Næringsbarometeret, om det er mulig 
å ta med festivalenes økonomiske ringvirkninger for regionen i fremtidige analyser.  
 

Tiltak 
 
Hovedtiltaket vi søker om støtte til er å ansette en prosjektleder i deltidsstilling. 
Hensikten er å realisere festivalsamarbeidet og være en pådriver for gjennomføring av 
tiltakene som skal bidra til at vi når hovedmålene.  
 
Prosjektlederens hovedoppgaver vil bli: 

1. Strategiarbeid, søknadsverksted og ringvirkningsanalyser 
En gang i året ønsker vi å arrangere et søknadsverksted med innleid 
spisskompetanse som kan utfordre oss til å tenke nytt, legge strategier og skrive 
bedre prosjektbeskrivelser og søknader. 

2. Innkjøpsfellesskap 
Vi ser at festivalene kan få stordriftsfordeler og økonomisk gevinst gjennom et 
innkjøpsfellesskap. Til sammen kan vi bli en stor aktør både som 
samarbeidspartner for det lokale næringslivet og som innkjøper i markedet for 
en rekke produkter og tjenester. Eksempler kan være markedsføringstjenester 
og profileringsartikler, miljøvennlig avfallshåndtering, produkter knytta til mat 

https://www.byregnskapet.no/


 

og drikke og andre tjenester, telt, toaletter, vakthold, lyd og lys og andre 
produkter knytta til festivalområdenes infrastruktur. 

3. Markedsføring 
Oppgaver knytta til markedsføring blir mer og mer krevende og det kreves 
kontinuitet over tid for å levere godt i sosiale medier. I tillegg skal det utvikles 
strategier og godt innhold med tekst/foto/video og administreres en rekke 
samarbeidspartnere og ulike digitale og analoge flater for 
massekommunikasjon. Alternativet til å utvikle denne kompetansen selv er ikke 
realistisk siden kjøp av markedsføringstjenester er svært kostbart. 

4. Lokalt kulturliv 
Festivalene ønsker å styrke sitt samarbeid med og bidrag til å utvikle hele det 
lokale kulturlivet. Pilotprosjektet med festivalsamarbeid kan utvikles til å 
inkludere lokale artister og andre arrangører, noe som vil bli en viktig oppgave 
for prosjektlederen. Helt konkret ser vi på muligheten for å lage en vinterfestival 
og et konsept med mange små, smittevernvennlige arrangementer spredt over 
hele Hadeland i stedet for, eller i tillegg til, de ordinære festivalene. 

 

Organisering 
 
Organisatorisk forankring av pilotprosjektet avgjøres i dialog med samarbeidspartnere 
og kan enten være at en av festivalene oppnevnes som vertsorganisasjon, at det stiftes 
en prosjektorganisasjon eller at sekretariatet legges til kulturkontoret for Lunner og 
Gran kommuner, Jevnaker kommune, Regionrådet for Hadeland eller næringshagen 
Hadelandshagen. 
 
På sikt ønsker vi at dette samarbeidet skal kunne ta med seg andre kulturarrangører 
inn i samme nettverk, inn under en felles paraply. Vi ønsker at kulturen skal bli en viktig 
kraft i utviklingen i fremtiden på Hadeland. Det er rett og slett mange gode ideer og 
initiativ som har behov for å samkjøres. 

Styringsgruppe 
Hver av festivalene vil oppnevne en representant til styringsgruppa for 
festivalsamarbeidet. 
 
Styringsgruppa oppnevner selv en leder som har ansvaret for løpende oppfølging av 
prosjektlederen. 

Prosjektleder 
Som aktive ildsjeler har vi et behov for en person som kan bistå oss og holde sammen 
trådene i KulturKraften på Hadeland. Vi ser et stort behov for en som kan være en 
koordinator for dette nettverket og en kraft som har hånda på roret. 
 
Vi ser for oss en 3 årig 50% prosjektlederstilling. 



 

Fremdriftsplan 
 
Fremdriftsplanen for pilotprosjektetets år 1 viser fokusområdene totalt sett, uavhengig 
av hvem som skal gjøre oppgavene. 
 
 

Hovedoppgaver  Kv.4  Kv.1  Kv.2  Kv.3  Kv.4 

Prosjektbeskrivelse - søknader           

Etablering - ansettelse           

Prosjektarbeid - strategiseminar           

Prosjektarbeid - innkjøpsfellesskap           

Prosjektarbeid - markedsføring           

Prosjektarbeid - lokalt kulturliv           

Prosjektarbeid - bærekraftskriterier           

Prosjektarbeid - ringvirkningsanalyse           

Planlegge festivalene sommeren 2021           

Avvikle festivalene sommeren 2021           

Evaluering og rapportering år 1           

 

Hvorfor skal stiftelser og sponsorer gi gave til akkurat dette 
formålet? 
 
Sparebankstiftelsene på Hadeland kjenner festivalene bak dette pilotprosjektet 
gjennom flere år med tilskudd og samarbeid.  
 
En ekstrabevilgning til et festivalsamarbeid, som kommer i tillegg til den ordinære 
virksomheten, er dels begrunnet i den ekstraordinære situasjonen rundt Covid-19 og 
dels med at tiden er moden for å se om festivalene kan løfte i fellesskap.  
 
Resultatmål kan være: 
 

● Sikre festivalenes overlevelse på kort sikt. 
● Økt publikumsoppslutning, avhengig av smittesituasjonen i samfunnet neste 

sommer. 
● Alternative gjennomføringsmodeller for festivalsommeren hvis ordinær 

gjennomføring ikke er mulig. 
● Økt kunnskap i festivalorganisasjonene og om ringvirkninger for distriktet. 
● Styrket finansiering gjennom godt strategiarbeid og vellykket søknads- og 

sponsorarbeid på fylkes- og nasjonalt nivå. 


