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– Jeg er nok en med-
født organisator, sier 
Camilla Lingaas, daglig 
leder i Kunstnerdalen 
kulturmuseum.– Vi er 
midt i en ny konso-
lideringsprosess for 
museene i Buskerud og 
skal omorganisere hele 
museet. Vi regner med 
å være i havn i juni 
neste år, forteller hun. 
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Profesjo-
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– «Kommer du fra denne 
Fame-skolen?», spurte de 
meg, da jeg søkte på stil-
linger i kultursektoren, sier 
Camilla Lingaas (39), dag-
lig leder for Kunstnerdalen 
kulturmuseum på Prestfoss i 
Buskerud. 

Studier i kulturledelse er etter 
hvert blitt et trendy og populært 
studium i Norge. Dessuten øker 
sysselsettingen innenfor yrker i 
kultursektoren.  

Det var ikke så lett da Lingaas 
skulle finne seg jobb etter at hun 
hadde fullført en utdannelse i kul-
tur og ledelse i Liverpool Institute 
of Performing Arts (LIPA) i 1999. 
Hun har hatt mange ulike jobber. 
Men det har stort sett vært kor-
tere engasjementer og oppdrag 
og som regel ikke innen kultur-
bransjen.

– Jeg fikk negative reaksjoner og 
mange rare spørsmål da jeg for-
søkte å finne meg en kulturjobb. 
«Hva er det som er så bra med ut-
dannelsen min?» «HMS, adminis-
trasjon og økonomi?» Frem til de 
siste tre-fire årene satt jeg med 
inntrykket av at Norge lå ti år et-
ter med å anerkjenne utdannel-
sen i kultur- og ledelse. 

Da er det helt annerledes ute i 
Europa.

– I Storbritannia og Tyskland 
som jeg har erfaring fra, er kultur-
bransjen mye mer profesjonelle, 
synes hun. 

Måtte senke ambisjonene
Allerede rett etter årene på LIPA 
opplevde Lingaas at hun hadde 
tatt en relevant utdannelse. Men 
da gjorde hun ifølge seg selv en 
tabbe i jakten på management-
stillinger i kulturbransjen.

– Under et intervju for en jobb i 
Musikal Dome i Köln, ble jeg spurt 
om jeg kunne tenke meg en an-
nen stilling. Det takket jeg nei til, 
og dermed satt jeg uten jobb. Det 
var ingen klok avgjørelse. Jeg var 
kjepphøy, innrømmer hun. 

Dermed ble det en del småjob-
ber, som teamassistent i et IT-fir-
ma og jobb på Body Shop.

– Jeg måtte senke ambisjonene 
fordi jeg måtte ha en jobb. Men jeg 
likte meg i Body Shop. Det ga meg 
en fantastisk følelse å jobbe rett 
ved Kölnerdomen midt i Europa, 
understreker Lingaas.

Da hun i 2000 flyttet tilbake til 
Norge, fikk hun etter hvert jobb 
som sekretær ved Norsk teaterråd.

– Jeg var overkvalifisert, men jeg 
jublet. Det var fast jobb.

Likevel sluttet Lingaas etter to 
år fordi hun ville klatre videre på 
karrièrestigen. Men det var lette-
re sagt enn gjort. Hun fikk diverse 
frilansjobber som teaterinstruk-

Det tok nesten ti år før Camilla lingaas 
fikk en kulturlederstilling i norge.

Norsk kulturliv 
henger etter
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Utdanning innen kultur 
og ledelse
XX Bachelor i kultur – arrangering, 
formidling og forvaltning og 
master i kulturstudier på Høg-
skolen i Telemark. Tilbyr også 
doktorgradsstudier.
XX Bachelor i kultur og ledelse på 
BI i Oslo.
XX Årsstudium i kulturledelse ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus.
XX Master i Music Management ved 
Universitetet i Agder.
XX Årsstudium og bachelor i kultur-
prosjektledelse på Høgskolen i 
Lillehammer. 
XX I tillegg finnes det flere fordyp-
ningsemner, deltidsstudier og 
etter- og videreutdanningstilbud 
på høyskole og universitetsnivå.

tør i Vestfold. Etter flere år som fri-
lanser besluttet hun og mannen å 
flytte til Finnskogen for ett år. Der 
fikk hun jobb som vikarierende 
SFO-leder. Men hun hadde fortsatt 
ikke gitt opp tanken på en mana-
gementstilling i kulturbransjen. 
Etter et kortvarig engasjement ved 
Hole Artcenter ved Tyrifjorden, bar 
det nok en gang ut i frilanstilvæ-
relsen. Samtidig vokste behovet 
for å slå rot, og valgte å ta en jobb 
som kundebehandler og saksbe-
handler på IKEA.

– Der havnet jeg i en vellykket en-
dringsprosess IKEA igangsatte for 
å forbedre trivsel hos ansatte. Det 
lærte jeg mye av. 

– Ikke bli for overivrig
Likevel ville hun fortsatt jobbe i 
kulturbransjen. I 2008 gikk det en-

delig hennes vei. Da ble Lingaas 
ansatt som daglig leder ved Midt-
fylket Teaterverksted. Lykkelig 
over å ha fått en lederstilling, job-
bet hun mye mer enn 100 prosent. 

– Jeg var så ivrig og ville yte ek-
stra. Men når du jobber så mye ek-
stra, kommer det en regning på et 
eller annet tidspunkt. Jeg ble så 
utslitt at jeg sluttet. Likevel me-
ner jeg jobben ga meg mulighet 
til å søke på stillingen som dag-
lig leder i Kunstnerdalen kultur-
museum.

Lingaas råder nyutdannede i 
kultur og ledelsesfag om ikke å 
bli for overivrig i jobben.

– Husk at du også skal ha det bra 
som 30-, 40- og for den saks skyld 
60-åring. Dessuten er det lurt å 
søke på jobber utenfor Oslo og 
andre store byer, som ikke alle sø-

ker på. Og bruk nettverket ditt. Jeg 
brukte aktivt eget nettverk i forsøk 
på å få åpnet dører gjennom dem. 
Det var disse kontaktene som har 
gjort det mulig at jeg er der jeg er 
i dag, forteller hun.

Hun legger også vekt på at det 
kan være utfordrende for fami-
lien.

– Begge parter bør være innstilt 
på realitetene ved å jobbe i kultur-
bransjen. Jobbene er ofte dårlig 
betalt, og kvelds- og helgearbeid 
er regelen mer enn unntaket. Er 
du innstilt på å takke nei til en 
jobbmulighet, dersom partneren 
din ikke ønsker å flytte? Selv om 
en jobb i Utkant-Norge er den dør-
åpneren som bringer deg videre 
frem dit du ønsker? Det er mange 
slike spørsmål du må ta stilling til, 
påpeker Camilla Lingaas.
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