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07.30 – 09.00: Frokostmøte med servering av frokost: Lederens
verktøykasse – hvordan storytelling brukes strategisk. Påmelding til
https://steinkjernf.no/arrangement/hvordan-storytelling-brukesstrategisk/ innen 6. september.
09.00: Mingling, kaffe/te og frukt.
09.30 – 10.30: «Verdensstjerne forbigått i taushet» – Debatt om kultur,
kunst og arrangement sin plass i media.
Arr. i samarbeid med:

10.30 – 12.00: Åpent møte i bedriftsnettverket TALE. Velkommen om
du er nysgjerrig.
12.00 Lunsj (wrap & bagett) kjøpes for den som ønsker det (kr. 195,-)
v/VIPPS 99333 innen 6.sept.

Parallelle fagseminar kl. 17.00–19.30
Påmelding: torfinn.hofstad@hilmarfestivalen.no

Bli en superarrangør!
Å leve av folkemusikk og -dans – er det mulig?
Frivillige er dagens superhelter! Påfyll og nettverksbygging
20.00 - 21.00: Middagsbuffé kjøpes for den som ønsker det (395 ,inkludert en enhet drikke). Påmelding v/VIPPS 99333 innen 6. sept.
21.00 - 22.00: Konsert med Ola Kvernberg og Stian Carstensen
etterfulgt av dans, buskspell og fest.
Billett: 225,-/125,- Bill.: https://tinyurl.com/2u7y357w
www.hilmarfestivalen.no
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Trøndelagskappleiken
08.00:
Frokost

Fagdag for frivillige, arrangører,
samfunnshus

10.00:
Registrering kappleik

09.00 – 16.00 Huset i Bygda –
fagsamling. Deltakeravgift: gratis for
representanter for organisasjonseide
hus

11.00 – 13.00:
Kappleik

11.00
Kaffe og frukt

13.00 – 14.00:
Lunsj

11.30 – 13.00 Å skrive gode søknader
– praktiske tips og gode råd (gratis
kurs, åpent for alle)

14.00 – 16.00
Kappleik

13.00
lunsj

16.00:
Sjokoladekappleik

14.00 – 16.00 Befaring til
Gildevangen, Ogndals storstue – vi
reiser ut på befaring

18.00:
Middag
20.00:
Premieutdeling og utmerkelser
21.00:
Kappleik lagspell og VM i
runddans

18.00
Middag
18.00 – 24.00 Trøndelagskappleiken
med dans og musikk

Ca. 23.00:
Premieutdeling
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Lederens verktøykasse – Hvordan storytelling
brukes strategisk
Tingvold Park Hotell i Steinkjer
16. sept. Kl. 07.30-09.00
Historier spiller på følelsene våre og skaper mening, - også i
arbeidslivet. Historiene som fortelles innenfor organisasjoner kan
gjøre ledere til helter eller skurker, medhjelper eller objekter. Historier
som fortelles om organisasjoner kan skape eller ødelegge betydelige
verdier. Det er dermed nyttig å kunne påvirke historiefortellingen om
egen bedrift.
Terje Gaustad har doktorgrad i strategisk ledelse og 20 års profesjonell
bakgrunn fra den internasjonale filmbransjen, hvor han som produsent
jobbet tett på manusforfattere og regissører med å identifisere og
forme historier for gitte målgrupper. Gaustad vil snakke om hvordan
du bedre kan forstå historier, deres påvirkningskraft, og bruke
storytelling på en strategisk måte.
Kursholder: Terje Gaustad og Johan Einar Bjerkem.

«Verdensstjerne forbigått i taushet» – Debatt om kultur, kunst og
arrangement sin plass i media.
Arr. i samarbeid med:
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Bli en superarrangør!
Tingvold Park Hotell i Steinkjer
16. sept. Kl. 17.00-19.30
Innføring i arrangementers mange hemmeligheter med Erik Engan
SoMe med Rannveig Aas fra TrondheimFOLK
Innlegg/kunnskap om hvordan publikum oppfører seg
Kunnskapsdeling på tvers av ulike arrangører
Lansering av dreiebok for Hilmar-arrangører
Å forstå faguttrykk som get-in, backline, PA, rider osv. er for noen
dagligdags og helt basal kunnskap i arbeidet med å skape gode
arrangementer og opplevelser for publikum - for andre igjen er dette helt
gresk...
Vi vil gjerne tilby deg som ikke har dette helt innenfor vesten – og kanskje
er det noe å hente for deg som kjenner deg litt mer rutinert også – et kort
kurs i det å nærme seg et godt nok kompetansenivå.
Erik Engan har i mange år holdt populære kurs innen feltet og vil gi deg en
god innføring i arrangementers mange hemmeligheter og utfordringer.
Og ikke nok med det - vi har vært så heldige å få med oss Rannveig Aas fra
TrondheimFOLK for å snakke om bruken av sosiale medier og hvordan du
får publikum interessert i å komme på nettopp ditt arrangement.
Rannveig har også gode tips om hvordan moderne grafisk design bør
utformes.
Vi kan love deg mye nyttig påfyll i løpet av to og en halv time - lenger tid
tar det faktisk ikke å å bli litt mer super.
Kursholder: Erik Engan, Rannveig Aas og Terje Tranaas.
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Å leve av folkemusikk – er det mulig?
Tingvold Park Hotell i Steinkjer
16. sept. Kl. 17.00-19.30
Bli med på en nettverkssamling for folkemusikere sammen med Torfinn
Hofstad og Johan Einar Bjerkem. Hvilke mål har vi med folkemusikken
og hva ønsker vi å utvikle? Hva ønsker vi å gjøre mer eller mindre av? Vi
samles for å prate om forskjellige tema innenfor utøving av
folkemusikk, og kartlegge hva vi i Hilmar-stiftinga kan gjøre for å best
mulig tilrettelegge for deres ønsker.
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Frivillige er dagens superhelter!
Påfyll og nettverksbygging
Tingvold Park Hotell i Steinkjer
16. sept. Kl. 17.00-19.30
Dette seminaret er for deg som er, eller ønsker å være frivillig i Hilmar. Det
er for inspirasjon, faglig påfyll og nettverksbygging. Du trenger ingen
erfaring med arrangement og frivillighet, bare nysgjerrighet, og tid.
Vi arrangerer konserter hele året i hele Trøndelag gjennom Hilmar året
rundt, og i uke 45 i november arrangerer vi Hilmarfestival, og med
arrangement som fortellersatsing og HilmArt. Vi har en solid gjeng med
frivillige. Samtidig ønsker vi hele tiden å rekruttere flere og bidra til at det
er verdifullt å være frivillig for oss.
Kursinnhold:
Erfarne frivillige deler sine erfaringer, og vi diskuterer verdien med å
være frivillig og hvordan vi skal ivareta de frivillig godt for å sikre
frivilligheten videre
De ulike rollene frivillige fyller i arrangement i Hilmar, og bli trygg på
egen rolle som en ønsker å fylle
Publikums- og arrangementsutvikling gjennom frivillige
Godtgjørelse
Kommunikasjon (Crescat, e-post, sms og møter), hva fungerer og
hvorfor det?
Nettverksbygging gjennom samtaler
Enkel servering.
Kursholder: Festivalsjef Astrid Skogseth
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Fagsamling for Huset i Bygda
Tingvold Park Hotell i Steinkjer og Gildevangen i Ogndal
17. sept. Kl. 09.00-16.00
Målgruppe: Er du tillitsvalgt i det lokale grendehuset, samfunnshuset,
sanitetshuset eller eit anna organisasjonseig hus i bygda? – da er denne
fagsamlinga meint for deg! Eller er du ein av dei lokale entusiastane
som ønsker å ta vare på - eller få nytt liv og aktivitet i huset? – da er
også denne fagsamlinga meint for deg!
Om innhaldet: Å ha ein oppegåande og velfungerande stad å utøve
aktivitetar, er ein viktig faktor for utviklinga av lokalt kulturliv. Dei
organisasjonseide kulturhusa er viktige inkluderingsarenaer med
moglegheiter for eit mangfald av aktivitetar. Men skal HUSET vere
attraktivt, så må det ha ein standard som gjer dei trivelege og
formålstenlege, uavhengig av alder og interesser, og det må fyllast med
innhald.
Kva skal til for å drifte eit HUS?
På fagsamlinga får du ein gjennomgang av formelle krav og
forskriftar HUSET må tilfredsstille
Du får hjelp til å analysere behov og metodar for å lykkast med ei
god drift
Du får hjelp til å finne finansieringskjeldene for både fysisk
oppussingsarbeid og meir aktivitetsretta tiltak
Deltakeravgift: Gratis for representanter for organisasjonseide hus.
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Konkurranse i trøndersk folkemusikk og folkedans
08.00:
Frokost

16.00:
Sjokoladekappleik

10.00:
Registrering kappleik

18.00:
Middag

11.00 – 13.00:
Kappleik

20.00:
Premieutdeling og utmerkelser

13.00 – 14.00:
Lunsj

21.00:
Kappleik lagspell og VM i
runddans

14.00 – 16.00
Kappleik

Ca. 23.00:
Premieutdeling

Arr. i samarbeid med:
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Vi på kontoret til Stiftinga Hilmar Alexandersen og Hilmar AS gler oss
til å treffe deg, få innspel og til å lære og utvikle oss saman!

Stiftinga Hilmar Alexandersen er støtta av
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