ÅRSMELDING FOR VISEKLUBBEN SPELT 2010
Historikk
Viseklubben Spelt ble etablert på initiativ av Troms musikkråd og Nordnorsk viseforum våren 2006,
og ”visejuntaen” Ragnar Olsen, Jan-Arvid Johansen, Synnøve Wilhelmsen, Hans Kristen Hyrve, Geir
Stenersen og Anne Grete Seljebakk utgjorde det første interimsstyret. Den første visekveld gikk av
stabelen 19. september 2006. I 2007 blei det første styret valgt og viseklubben kom inn i faste
former. Ragnar Olsen ble utnevnt til æresmedlem i klubben siden hans forslag gikk av med seieren da
viseklubben fikk navn – nemlig Spelt – viseklubben i Tromsø.
Viseklubben tilbyr konserter med profesjonelle artister og åpen scene etter konserten som et tilbud
til alle som vil fremfører egne eller andres viser og lyrikk. Etter konserten er det også allsang.
Hovedscenen på Vertshuset Skarven er nå ”fast” konsertlokale og konsertene holdes søndager.

Styre og administrasjon
Valgte representanter i Viseklubben Spelt:
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Ragnar Olsen (2009 - 2011)
Geir Stenersen (2009 - 2011)
Frode-Hugo Antonsen (2009 - 2011)
May Tordis Simonsen (2010 - 2012)
Astri Pestalozzi (2010 – 2012)
Anne Grete Seljebakk (2009 - 2011)

1. vara:
2. Vara:
3. Vara:

Anne Nymo Trulsen (2009 – 2011)
Jon Arne Jørstad (2010 - 2012)
Randi Holm Naimak (2009 – 2011)

Revisorer:

Anne Kari Eliassen (2010 – 2012)

Valgkomite:

Stina Fagertun (2009-2011)
Kyrre Laukslett (2009-2011)
Arne Henrik Heika (2009-2011)

1. Vara har av vært fast medlem i styret i perioden fordi Geir Stenersen har bedt seg fritatt for
deltakelse en periode.
Troms musikkråd er sekretariat og fører regnskapet for klubben. Anne Grete Seljebakk, Troms
musikkråd fungerer som kasserer og sekretær.
Viseklubben Spelt er medlem i Norsk Viseforum og Nordnorsk viseforum, og er gjennom dette også
medlem av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Konserter – aktiviteter – møter
Det var planlagt 14, men på grunn av askeskyen gjennomført 13 konserter 2010, flere av dem med
velkjente artister. Allsangen ledes fortsatt av vår faste forsanger Anne Nymo Trulsen. Wanja Kvalnes
er fast vikar på allsangen i tilfelle Anne Nymo Trulsen ikke kan stille.
Det trykkes program som er klart ved starten på hvert semester.

Viseklubben har vært godt besøkt også dette året med i alt 1081 besøkende. I snitt gir dette 83
besøkende pr konsert, noe som er godt resultat! Styret arbeider hele tida med å videreutvikle
informasjon og PR.
Nettsida www.viseklubbenspelt.no oppdateres og holdes ved like av sekretariatet. Det arbeides
bevisst med informasjon gjennom bruk av mediene, plakater, brosjyrer etc, og viseklubben har fått
flere forhåndsomtaler i pressen. Facebook er et effektivt og nyttig medium for konsertinvitasjon og
informasjon i tillegg til brosjyre, plakater og informasjon som sendes på e-post. Styret har utviklet et
godt kvalitetssikringssystem for å sikre god gjennomføring av arrangementene fra booking til
konsert, ved at vi har ansatte produsenter for hver konsert. Det er likevel alltid ei – mest positiv –
utfordring å håndtere arrangement på Skarven med mye publikum på en måte alle er fornøyd med.
Gjennomførte arrangement 2010 (1081 publikummere):
24.01.10
Bjørn Simen Øverli (29)
07.02.10
Lars Bremnes Trio (155)
28.02.10
Sverre & Tage & Tor (103)
21.03.10
Rola Bkheet med venner (84)
Avlyst pga askeskyen fra Eyafjell: 18.04.10 Halvsøstera til Kirsty
09.05.10
Geir og May-Rita Vildgren (71)
06.06.10
Eli og Terje Berg (25)
05.09.10
Boreal Trova Ensemble (64)
26.09.10
Norsk-svensk visekonsert Nye viser i nord (70)
17.10.10
Anne med venner (102)
07.11.10
Ole Paus (135)
28.11.10
Unge talenter (50)
12.12.10
Groms plass (30)
29.12.10
Boknakaran & Julie (163)
Det har vært avholdt 8 styremøter i 2010. Vanlige saker har vært konsertplanlegging og økonomi.

Økonomi og ressurser
Klubben hadde også i 2010 en positiv økonomiutvikling, og egenkapital som gjør at vi kan satse mer
offensivt enn i starten. Resultatregnskapet for 2010 viser et overskudd på kr 23 688,38.
Egenkapitalen pr 31.12.2010 har økt til kr 112 276,08.
Foruten kontingentinntekter på kr 300 pr person årlig (kr 17 596), har vi i 2010 fått tilskudd fra
Tromsø kommune med kr 10 000, Fond for utøvende kunstnere med kr 60 000, Norsk kulturråd med
kr 70 000. Vi har også hatt kr 195 000 i billettinntekter og kr 56 871 i annonse-/programstøtte.
Vi har også noen små kroner fra Grasrotandelen, og her er jo mulighetene store. Vi har hatt
kampanjer for å markedsføre vårt organisasjonsnummer, og vil jobbe mer for det framover.
Samarbeidspartner og støttespillere
I tillegg til de nevnte tilskuddsyterne i avsnittet over, har viseklubben flere andre viktige
støttespillere. Viseklubben bruker lokalene i Vertshuset Skarven vederlagsfritt til konserter og får i
tillegg annonsestøtte og støtte til programtrykk. Tromsø taxi har hatt avtale om reklame på
billettene og avisene Nordlys og Tromsø har gjennom Troms musikkråds avtale gitt viseklubben 20 %
rabatt på annonser.
Klubben disponerer gjennom et samarbeid med Tromsø jazzklubb og Troms musikkråd et eget elpiano, GK bassforsterker og en Fender gitarforsterker til en samlet verdi av kr 35 371 finansiert av
tilskudd fra Musikkverkstedsordningen i 2007.

Musikkverkstedsordningen tildelte også viseklubben kr 15000 i 2008 til en multikabel, som er fast
installert på Vertshuset Skarven, Kroa.
Fra 2010 har Lydteamet levert lyd til arrangementene.

Medlemmene
Pr. 01.06.11 hadde klubben registrert 60 betalende medlemmer.
Medlemmer verves først og fremst gjennom salg av medlemskort på konsertene. For å øke
medlemstallet, har styret satt i gang en vervekampanje våren 2011 der medlemmer blir premiert
med en valgfri gratis konsert når de verver to nye medlemmer.
Avslutning
Viseklubben Spelt kan se tilbake på en positiv periode med gode konserter for visepublikummet i
Tromsø. Økonomien er fortsatt god, og gir rom for noen større satsinger samtidig som det er rom for
smalere arrangement. Besøkstallet er bedre enn tidligere og vi opplever at viseklubben Spelt er godt
etablert og har blitt et begrep i Tromsø.
Vi merker også at tilbudene fra musikere rundt om i landet øker.

Styret i viseklubben Spelt

Ragnar Olsen (sign)
styreleder

Astri Pestalozzi (sign)
styremedlem

May-Tordis Simonsen (sign)
styremedlem

Geir Stenersen / Anne Nymo Trulsen (sign)
styremedlem
1. vara/styremedlem

Frode Hugo Antonsen (sign)
styremedlem

Anne Grete Seljebakk (sign)
styremedlem

