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Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701
9815 Vadsø
Telefon: 77 75 50 00
E-post: postmottak@tffk.no
Hjemmeside: https://www.tffk.no

Den kulturelle skolesekken

Søker (kommune)
#FF0000NB! Søknaden med vedlegg blir automatisk lagt inn i fylkeskommunen sitt sak og arkivsystem, og blir tilgjengelig for innsyn via
fylkeskommunens offentlige postlister. Dette gjelder også bilder av personer i rapporter/ presentasjoner som ikke har godkjent at disse kan
offentliggjøres. Dersom du har vedlegg eller andre opplysninger som er unntatt innsyn, må det ikke legges ved i skjema, men ta kontakt med
aktuell saksbehandler for tilskuddsordningen for nærmere avtale.

Kommunens organisasjonsnummer

940400392
Kommunenavn

LEBESBY KOMMUNE
Adresse

Postboks 38
Postnr.

9790
Poststed

KJØLLEFJORD
Kontaktperson:

Fornavn på kontaktperson

Maria
Etternavn på kontaktperson

Løkvoll
Kontoradresse på kontaktperson

Strandveien 152, pb. 38
Postnr.

9790
Poststed

Kjøllefjord
E-postadresse

maria.lokvoll@lebesby.kommune.no
Telefon kontaktperson

97990985
Navn prosjektleder

Maria Løkvoll
E-post prosjektleder

maria.lokvoll@lebesby.kommune.no
Telefon prosjektleder

97990985
Prosjektets tittel

Barneteater for 4. trinn

Prosjekt
I samarbeid med (involverte kunstnere, institusjoner, skoler)

Spesifiser

Gørild Mauseth

Hva skal den profesjonelle utøver bidra med

Fastsettelse av dato for gjennomføring
Gi informasjon om prosjektet som kan videreformidles til skolene
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Være i kontakt med skolene for forberedelser
Øve med og veileder barna frem til forestilling

Beskrivelse
Kort beskrivelse av prosjektet og kunstnerisk ide (utførlig beskrivelse legges ved)

Ideen er barneteater med 4. trinn på skolene i kommunen.
Barna øver med lærerne på forhånd, og setter sammen teateret og øver intensivt en uke.
Alt dette ender opp i en forestilling der foreldre, søsken, besteforeldre og andre innbyggere i kommunen kan komme
å se på.
Alt dette i samarbeid med skuespiller Gørild Mauseth.
Barna får utfordret seg selv, og får vite hvordan man setter sammen et teater fra bunnen av.

Søknadsbeløp

50000
Kunstnerisk utttrykk

o Musikk
T Scenekunst
o Litteratur
o Visuell kunst
o Film
o Kulturarv
o Annet

Mål for prosjektet, Beskrivelse av samarbeidet mellom kultur og skole

Mål:
- Sette sammen en barneforestilling
- Barna skal føle mestring
- Barna skal lære seg å øve og huske
- Barna skal få kunnskap om hvordan et teater settes sammen

Prosjektstyring og ledelse, Elevmedvirkning i forberedelser og gjennomføring

Kommunen ved kulturleder har det overordnede rundt prosjektet.
Gørild Mauseth har dialog med skolen, og lærerne har det ansvar for å starte øvingen med barna, samt være i
kontakt med foreldrene for å planlegge detaljene rundt teateret. Foreldrene hjelper til med planlegging og kulisser.
Elevene selv er med hele veien gjennom forberedelser før de møter Gørild for øving en intensiv uke, før det da
ender med en gjennomføring av en forestilling for foreldre, søsken, besteforeldre og befolkningen.

Gjennomføring
Sted for gjennomføring

Kjøllefjord kino
Prosjektets omfang i antall dager

7

Aktivitet

Øving hver dag i én uke
Start

09:00
Avsluttet

15:00
Aktivitet Start Avsluttet

Aktivitet Start Avsluttet

Aktivitet Start Avsluttet

Budsjett

Honorar sum (DKS-sats profesjonelle utøvere 5.151,- pr dag)
Honorar

36 057

Reise, diettgodtgjørelse og overnatting
Reise

20 000

Innkjøp materiell
Innkjøp

2 000

Den kulturelle skolesekken
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Annet
Annet innkjøp

24 000

Kostnader totalt
Kostn totalt

82 057

Kommunal støtte
Kommunal støtte

15 057

Skolens andel
Skolens andel

17 000

Annen støtte
Annen støtte

0

Egenandel inntil 500 kr. pr. time alt inkludert
Egenandel

0

Søknadsbeløp DKS Troms og Finnmark
Søknadsbeløp dks

50 000

Inntekter totalt
Inntekter totalt

82 057

Vedlegg

Spesifiser

Intensjonsavtale
vedlegg

Intensjonsavtale_barneteater januar 2022.pdf
Spesifiser vedlegg
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