Årsmelding 2007 - viseklubben SPELT
6. mars 2007 til 30. september 2008
Historikk
Viseklubben Spelt ble etablert på initiativ av Troms musikkråd våren 2006 og Ragnar Olsen,
Jan-Arvid Johansen, Synnøve Wilhelmsen, Hans Kristen Hyrve, Geir Stenersen og Anne
Grete Seljebakk utgjorde det første interimsstyre. Den første visekveld gikk av stabelen 19.
september 2006. Viseklubben tilbyr konserter med profesjonelle artister og åpen scene etter
konserten som et tilbud til alle og enhver som vil fremføre enten egne eller andres viser og
lyrikk. Det har også vært nokså vanlig med allsang.

Styre, administrasjon
Styreleder (og æresmedlem i klubben) er Ragnar Olsen.
Troms musikkråd fungerer som sekretariat for klubben og fører regnskapet. Daglig leder i
musikkrådet; Anne Grete Seljebakk er bl.a. kasserer og sekretær for viseklubben.
Viseklubben Spelt er medlem i Norsk Viseforum og Nordnorsk Viseforum, og derigjennom
også medlem i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Dette medlemskapet gir
klubben rett til både voksenopplæringsmidler, Frifond-tilskudd og TONO-avgiften er også
dekket gjennom kontingenten.
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. vara (styremedlem)
2. vara (1. vara)
3. vara (2. vara)

Ragnar Olsen
Synnøve Wilhelmsen
Geir Stenersen
Anne Grete Seljebakk
Hans Kristen Hyrve (utmeldt)
Jan Arvid Johansen
Åse Henriksen
Randi Holm Naimak

- valgt for to år (2007-2009)
- valgt for ett år (2007-2008) – på valg
- valgt for to år (2007-2009)
- valgt for to år (2007-2009)
- valgt for ett år (2007-2008) – på valg
- valgt for to år (2007-2009)
- valgt for to år (2007-2009)
- valgt for to år (2007-2009)

Revisorer:

Arve Hoel
Svein Karoliussen

- valgt for to år (2007-2009)
- valgt for to år (2007-2009)

Valgkomité:

Dagny Madsen
Siw Eriksen
Ellen Fredeng

- valgt for to år (2007-2009)
- valgt for to år (2007-2009)
- valgt for to år (2007-2009)

I perioden har Hans Kristen Hyrve flyttet og i den anledning har 1. vara Jan Arvid Johansen
rykket opp på styreplass. 2. og 3. vara har rykket opp til hhv 1. og 2. vara.
Ellers ingen forandringer.

Konserter – aktiviteter – møter
Det er avholdt en viseklubb i måneden og i høstsemesteret 2007 ble det avholdt to konserter
hver måned – i hele perioden 19 arrangement. Besøkstallet var veldig godt i starten av
klubbens historie, men har avtatt litt utover 2007 og 2008. Årsakene kan være flere, for
eksempel mindre bruk av allsang, artistvalg, overhyppighet på konserter eller andre ting.
Allikevel har i snitt ca 1 600 publikummere på konsertene vært til stede og det er vi i relativt
fornøyd med. Vi må uansett prøve å finne årsaken til at besøkstallet har gått ned.
31.08.08
10.06.08
06.05.08
02.04.08
03.03.08
21.02.08
05.02.08
29.12.07
11.12.07
06.11.07
18.10.07
11.10.07
02.10.07
20.09.07
03.09.07
22.06.07
08.05.07
10.04.07
06.03.07

Svenske viser med Pierre Ström Pierre Ström
Visedugnad Ragnar Olsen, Jan Arvid Johansen, Geir Stenersen m.fl.
Nord-svenske viser Johan Piribauer m/band
Tom R. Johansen, Eivind Valnes og Dag Erik Pedersen
Revyvisekveld med Tore Bruvoll, Lars Nordmo og Inge Dulin
Sissel Kvambe og Jan Arvid Johansen
Drømmetona May Rita og Geir Vildgren og Dag Erik Pedersen
Romjulsspelt med Boknakaran
Viser og folkemusikk med Ragnar Olsen, Geir Stenersen, Anniken Dulin m.fl.
Viseveteran møter fersking med Lars Bremnes og Annar Bye
Eivind Akselvoll m/band
DNM og JAJ Det Norske Mannskor av 1995 og Jan Arvid Johansen
Leo Leonhardsen
Alph Olsen og Tore Morten Andreassen
Ragnar Sør-Olsen og Ragnar Nord-Olsen
Boknakaran Ragnar Olsen, Jan Arvid Johansen og Pål Thorstensen
Viserabulisten Hans Kristen Hyrve
Jan Arvid Johansen og Helge Stangnes
Ragnar Olsen

Det har også vært avholdt flere styre- og planleggingsmøter i perioden, vanligvis en før hver
konsert. Vanlige saker har vært konsertplanlegging og økonomi.

Økonomi og ressurser
Økonomien i Viseklubben Spelt er ikke veldig god men vi fikk et driftsoverskudd på kr
21 929,40. Klubben har dermed en positiv egenkapital på kr 32 753,40 pr 31.12.2007.
Viseklubben så det som nødvendig å øke billettprisene både for medlemmer til kr 50 og for
ikke-medlemmer til kr 100 på vanlige visekvelder. Dette i forhold til høsten 2006 der
medlemmer kom inn gratis.
Fra høsten 2008 måtte vi nok engang øke billettprisen til kr 100 for medlemmer og kr 150 for
ikke-medlemmer. På de dyreste konserter blir billettprisene noe høyere.

Tilskudd og andre inntekter
Foruten kontingentinntekter på kr 300 pr år, har vi fått annonsestøtte og Frifond-tilskudd på kr
10 000 fra Norsk viseforum for 2007. Dette fordi viseklubben har hatt fokus på å få unge
artister til å delta, noe vi også har klart å gjennomføre. Klubben har også fått kr 16 000 fra

Tromsø kommune og kr 10 000 fra Fond for utøvende kunstnere. Klubben har også gjennom
samarbeid med Tromsø jazzklubb og Troms musikkråd fått til disposisjon et eget el-piano,
GK bassforsterker og en Fender gitarforsterker til en samlet verdi av kr 35 371. Dette var
mulig gjennom tilskudd fra Norsk musikkråds Musikkverkstedsordning på kr 34 000 –
tilskudd som er gitt ovennevnte samarbeidspartnere.
Utgifter
Regelmessige utgifter som klubben har, er kontingent til Norsk viseforum, artisthonorarer,
teknikk (en prof. men rimelig løsning), annonsering og evt. reise/opphold for artister. Klubben
kjøper også tjeneste hos Troms musikkråd for kr 10 000 årlig. Billettsalget tar medlemmene
seg av som frivillig innsats, og klubben drives for øvrig på frivillig basis. Annonsekostnadene
er omfattende og gode og billige måter å gjøre konsertene kjent på, mottas med takk.

Samarbeidspartnere og støttespillere
Som nevnt har viseklubben Spelt fått støtte både fra Norsk viseforum og Tromsø kommune,
samt Fond for utøvende kunstnere. Både avisene Nordlys og Tromsø har gjennom Troms
musikkråds avtale gitt viseklubben 20 % rabatt på annonser og Ivars Musikk har ved flere
anledninger lånt ut el-piano uten noen omkostninger til viseklubben Spelt. Klubben har også
gjennom samarbeid med Tromsø jazzklubb og Troms musikkråd fått div. musikkutstyr til fri
disposisjon og som i hovedsak er finansiert av Musikkverkstedsordningen.
Vertshuset Skarven er en viktig samarbeidspartner som fra høsten 2008 går inn med
annonsestøtte til hvert arrangement. Klubben disponerer Skarvens lokaliteter vederlagsfritt.
Klubben får også en rolle i prosjektet: Den nordnorske visescenen som er initiert av Norsk
viseforum og drives av Nordnorsk viseforum. Dette er et forsøk på å skape en
turnéorganisasjon for visesjangeren der alle klubber i Nord-Norge inngår.

Medlemmene
Pr. 30.09.08 har klubben registrert 73 medlemmer, stort sett ordinære medlemmer, hvorav alle
ikke har betalt medlemskontingenten. Det er et mål å få enda flere medlemmer som vil gi
klubben en stabil inntekt og forhåpentligvis flere publikummere på klubbkveldene.
Viseklubben Spelt verver medlemmer på visekveldene når det er konsert. Medlemmene
verver også medlemmer gjennom sine nettverk. Konsertene annonseres i avisene, og gjennom
e-post til medlemmer og andre og det henges opp plakater.
Klubbens tillitsvalgte har også som intensjon å kontakte tidligere medlemmer for å høre hva
som skal til for at de skal vende tilbake. Det er også viktig å kartlegge om tilbudet er
interessant nok eller kunne vært endret for å tilfredsstille ønsker og behov mer.

Internett og PR
Viseklubben har egen webside; www.viseklubbenspelt.no og har som mål å bli enda bedre på
annonsering, utlysning og informasjon.
Det er ofte vanskelig å nå fram i media, særlig siden Tromsø har et stort kulturliv og mange
tilbud i forhold til folketallet. Vi har mange konkurrenter og det krever at vi blir bedre og mer
profesjonell enn i dag. Vi håper derfor at flere interesserte og engasjerte medlemmer med litt
greie på PR og markedsføring, kan bistå oss når det gjelder PR-arbeidet.

Avslutning
Kort oppsummert har viseklubben Spelt hatt forholdsvis godt besøk på så å si alle
arrangement, og det er et sterkt ønske om å øke besøkstallene. Folk i Troms og Tromsø er
interessert i kultur og glad å komme seg ut litt, og da bør det appelleres til et bredt publikum,
for å tiltrekke flere publikummere til visekveldene. Fremover bør viseklubben Spelt satse på
følgende:
•
•
•
•
•

Øke interessen for og besøkstallet til visearrangementene våre
Engasjere flere unge mennesker til å delta, både på åpen scene og som publikum
Gjennomføre markedsundersøkelse hos medlemmer og andre om ønsker og behov
Bedre økonomien til klubben gjennom tilskuddsordninger, samarbeidsavtaler med
næringslivet og organisasjoner/lag som kor o.a.
Bidra med innsats og frivillig arbeid i Nordnorsk visescene

Tromsø, 30.09.2008
For Styret i viseklubben Spelt

Anne Grete Seljebakk (sign)

