ÅRSMELDING FOR VISEKLUBBEN SPELT 2015
Årsmøtesak i 2016
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 konstituert og viseklubben kom inn i faste
former. Vi utlyste et navneforslag, og Ragnar Olsen ble utnevnt til æresmedlem i klubben siden hans
navneforslag ble valgt – nemlig
Spelt – viseklubben i Tromsø.
Viseklubben tilbyr konserter med profesjonelle visekunstnere og åpen scene etter konserten som et
tilbud til alle som vil fremfører egne eller andres viser og lyrikk. I forbindelse med konserten er det
også allsang. Hovedscenen på Vertshuset Skarven er fast konsertlokale og konsertene holdes
søndager.

Styre og administrasjon
Tillitsvalgte i viseklubben Spelt i 2015:
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. vara
2. vara
Revisorer:
Valgkomité:

Ragnar Olsen (2015 – 2017)
May Tordis Simonsen (2014 – 2016)
Jon Arne Jørstad (2015 – 2016)
Arne-Henrik Heika (2015 – 2016)
Mie Reibo Dahl (2015 – 2017)
Anne Grete Seljebakk (2015 – 2017)
Elsa Sundsvold (2014 – 2016)
Marylin Ann Putney (2015 – 2017)
Tove Haugerudbråten (2014 – 2016)
Roald Karlsen (2014 – 2016)
Berit Brox (2014 – 2016)
Kyrre Laukslett (2014-2016)

Wenche Thomassen tok permisjon som frivillig-koordinator og Gerd Furumo overtok. De har bl.a.
ordnet frivillige billettselgere mm til viseklubben.
Troms musikkråd er sekretariat for viseklubben Spelt, og fører regnskapet for klubben. Anne Grete
Seljebakk fra Troms musikkråd fungerer som kasserer og sekretær.

Viseklubben Spelt er medlem i Norsk Viseforum og Nordnorsk viseforum, og er gjennom dette også
medlem i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Viseklubben er også medlem i Norske
Konsertarrangører fra og med 2015.
Allsangen ble ledet av forskjellige, blant annet Eline Petrine Johansen, Britt Eva
Løkkemo og Tove Jensen fra NRK Troms (bildet). Fra høsten 2015 ble
allsanglederne honorert med 2 fribilletter til konserten vedkommende
opptrådte på. Det gis ikke honorar utenom dette. Produsenten har ansvar for å
ordne allsangledere.

Konserter – aktiviteter – møter 2015
I 2015 ble det gjennomført 14 konserter med både internasjonale og nasjonale artister; Jan Eggum,
Henning Sommerro, Kari Svendsen, Marie Bergman, Trond Trudvang,
Boknakaran m.fl.
Marie Bergman erstattet Mikael Wiehe, som dessverre ble syk og måtte
avlyse.
Klubben har hatt fokus på å presentere unge musikere, med blant annet
med egne Unge talenter-konserter både høst og vår, samt Åpen scene.
Vi videreførte det gode samarbeidet med Musikkonservatoriet i Tromsø
(UIT) og Kongsbakken vgs, musikklinja om Unge talenter-satsninga, og
høsten 2015 ble produksjonen «Unge talenter tolker Arvid Hanssen»
gjennomført. Studentene tolket forfatteren Arvid Hanssens
viser/tekster og det ga et spennende resultat! Tove Karoline Knutsen,
som jobbet tett med Hanssen, og har melodi-satt mange av hans
tekster, veiledet og instruerte studentene.
Totalt var det 1 050 besøkende på konsertene, en økning på 129 fra året før. Besøkstallet har i snitt
gått opp fra 71 til 75 pr konsert sammenlignet med 2014, noe som er positivt.
Det trykkes program for hvert semester.

Gjennomførte konserter i 2015:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dato
18.01.15
15.02.15
01.03.15
15.03.15
19.04.15
31.05.15
07.06.15
13.09.15
27.09.15
11.10.15
01.11.15
15.11.15
06.12.15
29.12.15

Artister
JAN EGGUM
HENNING SOMMERRO OG ELENA YAKOVLEVA
THE WRIGLEY SISTERS
POLAREN CORNELIS
ROBAAT
HARALD BAKKEBY MOE
KARI SVENDSEN
MOISES GADEA OG BOREAL TROVA BAND
TROND TRUDVANG
MARIE BERGMAN
UNGE TALENTER TOLKER ARVID HANSSEN
DAG KAJANDER TRIO
DURMÅL
ROMJULSSPELT MED BOKNAKARAN

Gjennomsnittlig besøkstall er 75, ei økning i forhold til 2014 (71).

Publikum
179
43
44
52
71
83
46
44
36
166
35
34
38
179
1 050

Styret arbeider kontinuerlig med å videreutvikle informasjon og PR.
Nettsida www.viseklubbenspelt.no oppdateres og holdes ved like av sekretariatet.
Facebook brukes aktivt til konsertinvitasjoner og informasjon, i tillegg til at det lages program,
plakater og informasjon som sendes på e-post. Arrangementene legges også ut på websiden og
monitorene til Aurora kino.
Viseklubben er registrert som grasrotmottaker og har noen få faste bidragsytere her. Det kan både
bidra til å gjøre klubben mer kjent og gi ekstra inntekter til drifta.
Dette er med på å gjøre konsertene enda bedre, sammen med et velutvikla kvalitetssikringssystem
som skal sikre god gjennomføring av arrangementene fra booking til konsert.
Ungdom under 21 år var tilbudt gratis medlemskap i klubben.
Det har vært avholdt 4 styremøter og 2 AU-møter i 2015. Vanlige saker har vært konsertplanlegging
og økonomi. Også festivalplaner har vært behandlet.

Økonomi og ressurser
Klubben hadde underskudd både i 2012 og 2013, men overskudd i 2014. I 2015 ble det et lite
overskudd på kr 9 587,90. Egenkapitalen hadde ved utgangen av 2015 økt til kr 135 982,31.
Det er risikosport å arrangere konserter med profesjonelle artister, og vi må derfor ha en liten
økonomisk buffer som sikkerhet.

Økonomisk utvikling viseklubben Spelt
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Foruten kontingentinntekter på kr 19 100, har vi i 2015 fått tilskudd fra:
Tilskuddsyter
Fond for utøvende kunstnere
Norsk kulturråd
Tromsø kommune
Lotteritilsynet
Vertshuset Skarven
Norsk viseforum

Type tilskudd
Underskuddsgaranti
Arrangørstøtte
Kulturtilskudd
Momskompensasjon
Annonse-/sponsortilskudd
Frifond til Unge talenter

Beløp
80 000
100 000
20 000
22 906
52 993
20 000

Billettinntektene var på kr 227 272, en økning på kr 57 000 i forhold til 2014!
De offentlige tilskuddene viseklubben får, gjør det mulig – og er også helt nødvendig for å drive
klubben og gjennomføre programmet.

Samarbeidspartner og støttespillere
Økonomiske bidragsytere er viktige, men viseklubben har også flere
andre viktige støttespillere. Viseklubben bruker lokalene til Vertshuset
Skarven vederlagsfritt til konserter og får i tillegg annonsestøtte og
støtte til programtrykk fra dem. Brillehuset har hatt avtale om reklame
på billettene og avisene Nordlys og Tromsø har gjennom Troms
musikkråds avtale gitt viseklubben 20 % rabatt på alle annonser. Vi har
rabattavtale med Smarthotel i Tromsø, og som medlem under
musikkrådsparaplyen, har vi også gode hotellavtaler hos Choice-kjeden
og andre aktører i musikklivet.
Klubben disponerer gjennom et samarbeid med Troms musikkråd et eget el-piano kr 15 000
finansiert av tilskudd fra Musikkverkstedsordningen i 2007. Musikkverkstedsordningen tildelte også
viseklubben kr 15 000 i 2008 til en multikabel, som er fast installert på kroa i Vertshuset Skarven.
Skarven har imidlertid fått et større tilskudd fra Musikkutstyrsordningen.no, og vil fra 2016 installere
teknisk utstyr for rundt 600 000. Dette vil redusere vårt behov for å leie teknisk utstyr, og det vil
videre redusere kostnadene våre.
I 2015 har Arctic Lyd og Lys levert lyd og lys, men de sa opp avtalen 16. november 2015. Vi brukte
dem ut året.

Medlemmene
I 2015 har klubben registrert 50 betalende medlemmer og det viser en økning på 1 medlem fra året
før.
Avslutning
Viseklubben Spelt har hatt nok et år med gode konserter for visepublikummet i Tromsø. Økonomien
har bedret seg en smule. Klubben er heldig som har hatt et engasjert styre og et godt frivilligkorps,
pluss kvalitet i alle ledd, ikke minst blant artistene!
Vi takker vårt publikum, medlemmer og frivillige for et godt vise-år og ser fram til nye, gode år i
visens tegn☺.

«Viser – når teksten betyr mer».

Tromsø, 31. desember 2015
30. mai 2016

STYRET I VISEKLUBBEN SPELT
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