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SØKNAD OM STØTTE TIL OPERAFEST RØYKENVIK 2019 
 

Operafest Røykenvik ble arrangert for første gang 7. – 10. juni 2018. 

Festivalen ble en suksess på alle måter; kunstnerisk, organisatorisk, økonomisk og publikumsmessig.  

At en nykommer mottok Hadelandsprisen for 2018, er den beste bekreftelsen på suksessen.  

Operafest Røykenvik skapte begeistring lokalt, regionalt og nasjonalt 

 

For de fleste bidragsytere, offentlige så vel som private, er dokumenterbar støtte fra vertskommune 

og regionen en forutsetning. Vi tillater oss derfor å søke Gran kommune om tilskudd, stort kroner 

100 000, til planlegging og gjennomføring av årets festival. Nabokommunene Lunner og Jevnaker 

søkes også om støtte, men da et mindre beløp. 

 

Om søker 

Operafest Røykenvik er et ambisiøst prosjekt utviklet på initiativ fra operasanger og solist ved Den 

Norske Opera & Ballett, Eli Kristin Hanssveen.  

 

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. Bente 

Erichsen ble valgt til styreleder, Randi Eek Thorsen ble nestleder og Tom Furulund styremedlem.  Eli 

Kristin Hansveen er engasjert som kunstnerisk leder og Morten Wien som daglig leder.  

 

 

Et Ideelt aksjeselskap er et begrep som benyttes om aksjeselskap hvor man gjennom vedtektene har 

satt det vanlige målet om avkastning til side for å ivareta et bestemt formål uten at dette skal gå på 

bekostning av aksjelovens krav til sunn forretningsdrift. En rekke av regionens kultur- og 

reiselivsbedrifter samt engasjerte enkeltpersoner var blant stifterne og sitter som generalforsamling 

for å ivareta en langsiktighet.  

 

Operafest Røykenvik er og registrert og godkjent i Frivillighetsregistret.  

 

 

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 og stemmen som instrument, inspirere unge talenter 

til klassisk skolering og artistisk utvikling, samt å bringe opera «ut til folket».  

 



 

 

 

 

Visjon:   Best kvalitet, alltid utsolgt! 

Verdier:  Visjonær og jordnær 

Mål:   Å skape en internasjonal festival med regional forankring 

 Å fremme interessen for opera og vokalkunst 

 Å inspirere unge til klassisk skolering og utvikling 

Å synliggjøre Hadelands særpreg som kulturlandskap, historie og mattradisjoner 

 

Etterlatt inntrykk: Jeg må tilbake neste år! 

Slogan:   Det beste av operakunsten møter det beste på Hadeland. 

 

Festivalen planlegges den andre helgen i juni hvert år, de første årene over fire dager. Festivalens 

hovedscene er, som beskrevet, en stor overbygd scene i Randsfjorden i Røykenvik, stedet der 

Halvdan Svarte, ifølge Historia Norvegiæ (1100-tallet) og Heimskringla/ Snorres Kongesagaer (1220), 

druknet ca. år 860 e.Kr. Festivalens kjerneområde vil være fra Røykenvik og opp til Granavollen, dvs. i 

det definerte og meget godt bevarte nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområdet på Hadeland. Etter 

hvert ønsker vi at festivalen også vil omfatte samarbeid med aktører som Hadeland Glassverk og 

Kistefos-museet. Det er innledet samarbeid med Kulturskolene på Hadeland med sikte på langsiktig 

samarbeid om satsning og talentutvikling for barn og unge. Iver Olav Erstad er engasjert som 

prosjektleder for denne ungdomssatsingen.  

 

Festivalbeskrivelse 

Høy kvalitet og lav terskel er førende for all programmering. Ved å ta landskapet og historien i bruk, 

og ved å samarbeide med en rekke av de mange eksisterende kultur-, mat- og reiselivsbedriftene i 

området skal festivalen aktivt bidra til å vise de mange kvalitetene området har, og bidra til at de blir 

enda bedre kjent og anerkjent. For samarbeidspartnerne er tidspunktet ideelt, fordi det blir en 

synliggjøring av området rett i forkant av turistsesongen.  

 

KONSERTENE 

Tre utendørskonserter er festivalens bærebjelke: Et cross-over-prosjekt, «Røykenvik Spesial», og en  

«Opera Røykenvik» med høydepunkter fra operalitteraturen og topp, internasjonale artister, begge 

med solister, fullt symfoniorkester og eventuelt band, samt avslutningskonserten «Stjernedryss», 

med et knippe av de til enhver tid beste unge, norske sangerne. 

Foruten disse tre planlegges en rekke mindre og varierte konsertopplevelser, i samarbeid med ulike 

lokale aktører, i år er det planlagt i alt ca. konserter.  

 

MAT og LOKALE PRODUKTER 



Røykenvik og området rundt Randsfjorden er et rikt landbruksområde. Det finnes en rekke 

matprodusenter og tilvirkere av særdeles gode, lokale produkter og disse blir festivalens 

samarbeidspartnere og leverandører. Musserende rosévin med epler og bringebær fra Røykenvik er 

satt i produksjon for mange måneder siden, og vil bli serveringsklar til juni 2019. Lokalprodusert kjøtt, 

poteter og grønnsaker skal prege all servering. I tillegg til øl fra Hadeland Håndverksbryggeri . 

 

Glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg, bosatt i Røykenvik og med glasshytte på Glasslåven 

kunstsenter på Granavollen, vil lage et eget champagneglass, osv. osv.  

 

Mulighetene er mange. Den lokale interessen for å delta er overveldende!    

 

MILJØPERSPEKTIVET 

Røykenvik ligger innenfor det som benevnes som et nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Området er 

igjen invitert til å være med i  «Utvalgte kulturlandskap» med støtte fra Klima- og 

Miljødepartementet. Sammen med Hadelands satsing som grønn region, både forplikter og inspirer 

dette til en tydelig grønn profil! Lokal, kortreist mat, kildesortering, kollektive transportløsninger, 

materialbruk og kommunikasjonsplattform vil være fundamenter i festivalens grønne profil. 

 

Lokal forankring 

At festivalens idéhaver og kunstneriske leder bor i området, er den viktigste enkeltfaktoren som 

sikrer lokal forankring og eierskap. Bygda er stolte av Eli Kristin, og når hun også er så stolt av bygda 

at hun vil legge en festival hit, bidrar det til et smittende engasjement. Overalt hvor planene blir 

presentert har de møtt unison begeistring og uttrykt ønske om deltagelse. 

 

Frivillige: Festivalen hadde en imponerende dugnadsgjeng av frivillige i 2018. Arbeidet med å 

videreutvikle et stort og velfungerende frivilligkorps har prioritet i 2019..    

 

Målgrupper og markedsføring 

Hovedmålgruppen for festivalen er i utgangspunktet unge og voksne fra Østlandsområdet. 

Potensialet i et utvidet nasjonalt og internasjonalt marked er stort, både på grunn av Hadelands 

sentrale, geografiske beliggenhet, men også fordi sang og musikk ikke er avhengig av tekstforståelse, 

slik som for eksempel teater. Landskapets kvalitet, historie og grønne profil harmonerer svært godt 

med det bærekraftige reiselivet og de autentiske opplevelsene som etterspørres i stadig sterkere 

grad. 

 

Visuell profil, logo, hjemmeside og Facebook-side er utviklet. Festivalen 2018 ble en stor suksess hvis 

man måler i medieoppslag og engasjement i sosiale medier.  

Årets konserter ble utsolgt på en uke, det vitner om stor interesse for festivalen.  Om ikke lenge 

lanseres de mindre konsertene, og vi har stor tro på at også disse blir utsolgt. 

 

Et samarbeide med aktører som jobber internasjonalt med markedsføring av Osloregionen som 

Europas kulturhovedstad er inngått, noe som betyr stor og massiv internasjonal markedsføring av 

Operafest, Røykenvik, Gran og Hadeland fremover.    

 

Økonomi 



Budsjettet for 2019 har en balanse på 4,7 millioner kroner, og er i regional målestokk en enorm 

satsning.  Å holde høy kvalitet er koster, men gir også en unik opplevelse.  Det å holde høy kvalitet 

gjør og at man vil kunne få flere tilreisende med god økonomi, som igjen vil gi positive ringvirkninger i 

regionen på mange områder.   

 

Vi klarte i 2018 å ha en sunn økonomi med veldig god kontroll på utgift og inntektssiden, en jobb som 

er like viktig å årene fremover for å få et godt fotfeste som en seriøs aktør. Revidert årsregnskap er 

forventet ferdig i medio april i år.  

 

 

Ta kontakt hvis ytterligere informasjon/ dokumentasjon ønskes. 

    

Mvh 

Morten Wien 

Daglig leder 

www.operafest.no 

 

Vedlagt:Budsjett med finansieringsplan/ Vedtekter 

Feltkode endret

http://www.operafest.no/

