
 

  Operafest.no 

 

 

Rådmann Torbjørn Hansen 

Gran Kommune 
Rådhusvegen 39 
2750 Jaren 

 

Søknad om midler til Operafest Røykenvik 2021. 

Operafest Røykenvik er et ambisiøst festivalprosjekt utviklet på initiativ fra gründer, operasanger og solist 
ved Den Norske Opera & Ballett, Eli Kristin Hanssveen. Operafesten ble gjennomført første gang i 2018 
med stor suksess, og Operafest Røykenviks andre år ble, om mulig, en enda større suksess.  

2020 ble bråstoppåret for det meste innen kultursektoren, og Operafest Røykenvik ble avlyst. 

Et lite tilbakeblikk: Med bakgrunn i udelt positive signaler fra samarbeidspartnere, offentlige instanser og 
økonomiske støttespillere, ble det ideelle aksjeselskapet Operafest Røykenvik AS stiftet januar 2018. En 
rekke av regionens kultur- og reiselivsbedrifter, samt engasjerte enkeltpersoner var blant stifterne og 
sitter som generalforsamling for å ivareta en langsiktighet i planer og drift. 

Operafest Røykenvik har gjennom de to første årene bevist sin eksistensberettigelse, og har skapt både 
arbeidsplasser, økt lokal omsetning, økt kjennskap til regionen – i tillegg til at det kunstneriske har vakt 
både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.   

Operafest Røykenvik er og registrert og godkjent i Frivillighetsregistret. 

Men å være en nystartet aktør i kultursektoren, som skal overleve en pandemi med avlysninger, 
informasjonsendring og inntektsstopp, var svært krevende i 2020.  Å planlegge en ny festival i 2021 er 
som å begynne på nytt, dessverre. 

Av et budsjett på ca 5 millioner er ca 1,5 millioner billettinntekter.  Det skal med andre ord hentes mye 
ekstern finansiering. Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen nasjonalt og regionalt, av fylket og 
Regionrådet og av private aktører. Og vi er inne på Kulturrådets liste over festivaler de støtter. En slik 
finansiering er normalen i kulturlivet, billettsalget alene vil aldri kunne dekke alle kostnader. 

Å hente inn ekstern finansiering hos sponsorer er ekstra krevende i år, da mange av sponsorene har de 
samme utfordringer som Operafest Røykenvik. 

Vi var heldige i 2020 og fikk kompensasjon fra Lotteritilsynet, noe som gjorde at vi fikk hjulene til å gå 
rundt frem til 2021, med en viss aktivitet. Vi var med og arrangerte en forestilling på Oscar2 og 
Mjølkefabrikken på Kapp sommeren 2020. I tillegg arrangerte vi et nyoppstartet akademi for unge 
sangere i november med en streamet avslutningskonsert, et tiltak som er blitt viktig i den videre 
utviklingen av festivalen.   

Hvordan kulturlivet vil se ut i år er fortsatt noe uklart.  

Men styret i Operafest Røykenvik håper å komme igjennom dette kritiske året på en økonomisk trygg 
måte og håper at 2022 og fremover vil bli mer stabilt og uten all den usikkerhet en stor pandemi  
medbringer.  
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Styret mener at Operafest Røykenvik er kommet for å bli – for å løfte frem opera og vokal kunst – og for å 
løfte frem Hadelandsregionen som turistmål.  Vi håper kommunen vil være med å bidra til dette. Vi mener 
at Gran Kommune og Hadelandsregionen vil ha stor glede av Operafest Røykenvik på sikt, vi tror at 
Operafest Røykenvik vil være et positivt tilskudd til regionens omdømme.  Operafest Røykenvik er i en 
særstilling når det gjelder å skape oppmerksomhet regionalt, og vil kunne være med å trekke både 
tilflyttere, hytteturister og dagsbesøkende til kommunen.  (Det har blitt uttalt fra en hyttekjøper på Lygna 
at en av grunnene til hyttekjøp nettopp på Lygna, er Operafest Røykenvik!)  

Operafest Røykenvik er også en sterk bidragsyter for å få det nye regionkultursamarbeidet opp på beina, 
et samarbeide som vil løfte regionens kulturarbeid i årene som kommer.  

Vi har nådd våre mål så langt, og vi har lykkes - både med festivalen og med vår satsning på ungdom.  Vi 
håper at Gran Kommune vil være med på veien videre. Vedlagt følger budsjett for 2021. 

Vi søker med dette Gran Kommune om kr. 100.000 til Operafest Røykenvik, 4 – 6. juni 2021. 

 

Med vennlig hilsen 

Operafest Røykenvik 
Storgata 28 
2750 Gran 

Post@operafest.no 

 

Bente Erichsen      Morten Wien 

Styreleder      daglig leder 
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Beskrivelse av prosjektet 

Operafest Røykenvik er en årlig operafestival på internasjonalt nivå. Hovedarenaen er scenen Halvdan 
Svarte i Randsfjorden ved Ulsnestangen, Røykenvik. Initiativtaker Eli Kristin Hanssveens utgangspunkt er å 
fremme interessen for opera, vokal kunst og stemmen som instrument, å inspirere unge talenter til 
klassisk skolering og artistisk utvikling, samt å bringe opera «ut til folket». Ambisjonen er også å løfte frem 
Hadelands særpreg, som kulturlandskap historie og mattradisjoner. 

Visjon:             Best kvalitet, alltid utsolgt! 

Verdier:           Visjonær og jordnær 

Hovedmål 

Å skape en internasjonal festival for opera og vokalkunst med regional forankring. 

Delmål – vi skal: 

• Øke interessen for opera og vokalkunst 

• Inspirere unge til klassisk skolering og utvikling 

• Synliggjøre Hadelands særpreg som kulturlandskap, med sin historie og sine mattradisjoner 

• Samarbeide med regionale aktører for å synliggjøre Hadeland sine virksomheter og legge til rette   for 
lokal utvikling. 

Etterlatt inntrykk:  Jeg må tilbake neste år! 

Slagord:                     Det beste av operakunsten møter det beste på Hadeland! 

Festivalen gjennomføres den andre helgen i juni hvert år, de første årene over fire dager. Datoene for 
2021 vil være 3. - 6. juni. 

Festivalbeskrivelse 

2021 blir et krevende år med tanke på økonomi og gjennomføring.  Smittevernregler endrer seg konstant, 
og det er laget seks forskjellige scenarier og planer for gjennomføring, alle med strengt fokus på 
smittevern.  Det vil nok ikke bli en tribune med plass til 1260 publikummere, men mest sannsynlig tre 
tribuner med plass til 200 på hver.   

De to første årene startet festivalen med Operagourmet på torsdag og ble avsluttet søndag med 
ungdomstalenter.  

I 2021 ønsker vi å starte på onsdag med Operagourmet.  Torsdag kveld skal hovedscenen fylles med 
Operafest INPUT, for å løfte frem ungdoms-talentene i enda større grad enn tidligere. Med en billettpris 
på 50 kroner kan alle ha mulighet for å oppleve opera.  

Tidligere har vi hatt et crossovershow på fredag og mer klassiske operaperler på lørdag. Grunnet 
forventede restriksjoner på publikumskapasitet satser vi i år å kjøre doble forestillinger, det betyr at det 
blir både crossoverkonsert og klassiske perler begge dager.  

På søndag blir det familiedag på Hadeland Folkemuseum, før det blir nok en Operaperler-konsert i 
Karpedammen på Akershus Festning søndag kveld som en avslutning.  Årets orkester er Forsvarets 
Stabsmusikk.   
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I tillegg vil det jobbes med små sidescener som for eksempel gratiskonsert på torget i Vassenden.  

Operafest Akademi INPUT 

Vi ønsker å være et naturlig bindeledd mellom ferdig utdannet sanger og profesjonell utøver. Nytt fra 
2020 er et Akademi med arbeidstittel INPUT. Målet er å gi unge vokale kunstnere mulighet til å vise seg 
frem og få det lille ekstra løftet for å komme seg i de profesjonelles rekker.  De får muligheten for å jobbe 
med dirigent og orkester.  

Operafest INPUT samler ulike mentorer for mesterklasser, som Itziar Martines Galdos (sopran), Tom Erik 
Lie (baryton), John Lidal (musikalsk og sangteknisk), Peter Szilvay (dirigent, samspill mellom solist og 
dirigent) og kunstnerisk leder Eli Kristin Hanssveen (scene- og vokalteknikk). Det vil være pianister på alle 
mesterklassene.  

Disse mesterklassene vil foregå i diverse lokaler i regionen helgen før Operafest Røykenvik. De vil være 
åpne for publikum, slik at publikum kan komme og se hvordan det jobbes for å bli en profesjonell sanger, 
noe som igjen kan tenne gnisten hos enda flere sangere.  

Første samling ble gjennomført i november 2020 i Hadeland Kultursal og ble en kjempesuksess som vi skal 
bygge videre på.  

Bærekraft 

Operafest Røykenvik er opptatt av bærekraft og har et miljøperspektiv med kortreist mat, miljøvennlige 
biler til frakting av artister, stort fokus på gjenbruk der dette er mulig. Avfallssortering, miljøvennlig 
nedbrytbar plast der plast må brukes, og miljøvennlige alternativer til dekketøy når det gjelder bespisning. 
Gjenbruk av det vi har bygget og laget er en selvfølge, det samme er lån og leie av det vi kan lokalt. 
Miljøperspektivet ligger til grunn for all planlegging og er driver når det er praktisk og økonomisk mulig.  
 
Langsiktig arbeid 
 
Operafest Røykenvik har en langsiktig strategi om å bli en internasjonal og anerkjent klassisk festival som 
sakte, men sikkert, skal bygges opp til å gi opera og vokalkunst en stor plass i kulturlivet i distrikts-Norge, 
og å være en viktig del av kulturturismen i Norge.  

For å få til dette, er vi de første fem årene avhengige av støtte fra solide aktører. Først og fremst på grunn 
av økonomi, men også som kvalitetsstempel. Vi setter omdømme og tillit veldig høyt i alt vårt arbeid, og 
et mål er at vi skal være en samarbeidspartner man vil være stolt av å støtte.  

I 2019 hadde vi besøk fra 48 forskjellige kommuner og flere land.  
I 2021 håper vi l dette tallet vil være betydelig høyere gjennom samarbeidet vi har med Regionrådet 
Hadeland og Oslo Brandpartner. Oslo Brandpartner laget i fjor en kampanje med filmer og artikler, som 
synligjør den unike dugnadsånden vi har i Norge og ikke minst på Hadeland. Disse filmene og artiklene vil 
vises til flere millioner utenfor Norge gjennom Oslo Brandpartners nettverk.  

Østlandsforskning har på bestilling fra tidligere Oppland Fylkeskommune fulgt og analysert flere av 
festivalene i fylket gjennom tre år. Rapporten viser de positive ringvirkningseffektene en festival med høy 
klasse har, og den synliggjør overrislingseffekter og hva festivaler gjør for det lokale og regionale 
samfunnet.   

Valdres og Midt-Gudbrandsdal er regioner som har vært flinke til å utnytte mulighetene 
høykvalitetsfestivaler gir. De mener at festivalene øker omsetting for det lokale næringslivet, gir økt 
sysselsetting og gir økt tilflytting på fritidsboliger/hytter. For hver krone kommunale og regionale 
myndigheter støtter med, får de 4-6 ganger tilbake. Dette mener vi er viktig når fylke og kommuner 
vurderer en videre utvikling av Operafest Røykenvik. 
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Inntekter
Billettintekter 1 500 000kr                         
Sponsorinntekter 200 000kr                             
Kiosk 155 000kr                             
Sparebankstiftelsen Gran 450 000kr                             
Dextra Muscia 300 000kr                             
Innlandet Fylkeskommune 300 000kr                             
Kulturrådet 200 000kr                             
Annen ikke offentlig støtte 200 000kr                             
Annet offentlig støtte 200 000kr                             
Gaveforsterkninsmidler 250 000kr                             
Overføring driftsmidler 2020 1 100 000kr                         
Diverse annen inntekt 100 000kr                             
Gran Kommune 100 000kr                             

Inntekt 2021 5 055 000kr                         

Kostnader
Varekostnad 280 000-kr                             
Tilskudd lag og foreninger lokalt 70 000-kr                               
Lønn/honorarer ink avgifter (fast ansatte og innleid) 1 341 000-kr                         
Diverse driftskostnader ink vakthold mm 325 000-kr                             
Lyd/lys/scene/tribune/maskiner 1 210 000-kr                         
Verktøy/utstyr/gjerder/kjørebruer og  smittevernsutstyr 418 500-kr                             
Honrar artister samt regnskap/revisjon 986 000-kr                             
Adminitrasjonskostnader 49 600-kr                               
Transportutgifter 10 000-kr                               
Reise og diettkostnader artister, crew og frivillige 190 000-kr                             
Reklame og profilering 155 000-kr                             
Forsikring 30 000-kr                               
Tono og artistskatt 45 000-kr                               

Utgift 2021 5 110 100-kr                         

Budsjett Operafest Røykenvik 2021
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