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Mot krise for klubbnorge
Noen klubber reddes, men st adig flere av de faste 
 scenene i landet må stenge. Men kulturministeren vil 
ikke love en klubbstøtteordn ing i statsbudsjettet neste år.

Tekst og foto: Eldrid Oftestad

Det var kritisk for studentste-
det Hydranten på Hamar, og det 
skulle være paneldebatt med po-
litikere, lokale aktører og Norsk 
Rockforbund om situasjonen. 
Daglig leder Ola Sundli så ikke 
noen annen løsning enn å legge 
ned det fem år gamle konsertste-
det. 

– Vi lette etter steder å søke, 
og tidligere har klubben fått  
20 000 kroner gjennom Frifond 
og 8000 kroner fra kommunen 
til en konsertserie. Det er ikke så 
mange steder vi kan søke støtte, 
forteller Sundli.

Heldigvis for Ola Sundli og Hy-
dranten kom Hamar kommune 
på banen og tok initiativ til å lage 
et driftsselskap til å ta over driften 
av klubben. Dermed kunne pa-
neldebatten avlyses.

Rekrutteringssted
– Det er liv laga her, og vi har bruk 
for et slikt studentstedet. Derfor 
vil vi på banen. Hamar hadde hatt 
et fattig studentmiljø uten Hy-
dranten. Stedet er et trekkplaster 
for å få studenter til byen, mener 
varaordfører Terje Selnes.

Marian Skutlaberg ved kom-
munens kulturkontor er enig:

– På Hydranten kan ungdom 
få prøve seg i band, og vi bruker 
steder til lokale arrangementer 
som Ungdommens kulturmøn-
string. Vi har også rockverksted 
i byen, så det er et yrende band-
miljø her. Hydranten et viktig re-
krutteringssted for ungdom med 
musikerdrømmer, sier hun.

Dette var solskinnshistorien 
i klubbnorge, og den ble fei-
ret med kakefest sammen med 

dem som skulle deltatt i panel- 
debatten. 

– Fortsett med arbeidet på 
Hydranten, og vi stiller oss 
til rådighet. Vi er da Hamar- 
patrioter, proklamerte festival-
sjef Thor Birkeland Hansen i 
Hamar Music Festival før kaka 
ble fortært.

Måtte stenge
En helt annen historie opplevde 
utestedet Kamelon i Bergen, som 
måtte legge ned i begynnelsen av 
august fordi det ikke var mulig å 
få det til å gå økonomisk rundt. 18 
ansatte mistet jobben på klubben 
som artister omtaler som et av de 
beste konsertsteder i byen. 

– Det er synd for Bergen og et 
stort tap for kulturlivet i byen. 
Det er behov for et slikt sted 
hvor mange ulike genre kan ha 
sin scene. Vi fikk ikke støtte ver-
ken fra privat eller statlig hold. 
Både nye og etablerte band fikk 
prøve seg her, sier eier og daglig 
leder Dag Rekkedal. Kamelon 
ble kun ett år og ni måneder 
gammel.

Fundamentet
– Klubbscenene har vært helt av-
gjørende for meg, for de har gitt 
meg muligheten til å spille for 
folk. Særlig gjelder dette student-
stedene, forteller popmusiker  
Silje Hrafa. I ti år har hun mer 
eller mindre sammenhengende 
reist rundt i landet og spilt på små 
og store steder. 

Hun merker at det blir vanske-
ligere og vanskeligere å få jobber, 
fordi klubbene sliter. Dessuten er 
reisingen kostbart for musikerne.

– Jeg har ofte med meg fem 
musikere, og det er dyrt med en 

lang reise fra Oslo. Minstehono-
raret pleier å være på 1500 kro-
ner, men mye av pengene går til 
mat og et sted å bo. Det er synd 
hvis det ikke gjøres noe, for de 
faste scenene er kjempeviktige 
for musikere. Som musiker er det  
vesentlig at du får prøvd deg på 
små steder der du ikke kjenner 
noen, sier hun.

Emil Nikolaisen, leder, vokalist 
og gitarist i bandet Serena Ma-
nesh har mye erfaring fra å spille 
på små steder med tidligere grup-
per han har vært med i.

– Noen av de største konser-
topplevelsene med rock har jeg 
hatt på klubber. De små klub-
bene rommer en ekstremt viktig 
subkultur lokalt, og de er vel så 
viktige som festivalene. På mange 
måter er disse klubbene funda-
mentet i rockekulturen, sier han.

Klubbstøtteordning
Løsningen på problemet er ifølge 
Norsk Rockforbund en klubb-
støtteordning for arrangørene 

som også kan være med å subsi-
diere konsertene. 

– Vi har jobbet med dette i 
mange år, men aldri fått gehør. 
Festivalstøtten har vært styrket 
med 3,5 millioner både i år og 
neste år, og nå synes jeg klubbene 
står for tur, sier Monica Larsson, 
daglig leder i Norsk Rockfor-
bund. 

– Hva hvis det ikke skjer?
– Hvis det ikke gjøres noe, er 

jeg redd de fleste klubbene får 
problemer med å klare seg i de 
neste fem årene.

Konkret foreslår hun en støt-
teordning som et forsøksprosjekt 
med to millioner kroner fordelt 
over to år til helårsarrangørene.

– Vi kan formidle pengene, for 
vi har erfaring med dette, og kjen-
ner godt de faste scenene rundt i 
landet. To millioner vil føre til 
400 ekstra konserter – det er 
peanuts i kulturbudsjettet, men 
vil bety mye, synes Larsson.

Nestleder Renée Rasmussen i 
Musikernes fellesorganisasjon er 

REDDET: Studentstedet Hydranten i Hamar med daglig leder Ola Sundli (t.h) i spissen fryktet nedleggelseskommunen kom på 
banen og reddet klubben, og en paneldebatt om den kritiske situasjonen ble til kakefest. – Vi trenger en klubbstøtteordning slik 
at de mange klubbene som sliter kan klare seg, foreslår Trond Bjørknes og Monica Larsson i Norsk Rockforbund. 

INGEN LØFTER: Kulturminister Trond Giske gir ingen løfter om flere penger til 
landets faste scener. Først vil han ha en gjennomgang av hele rock- og popfeltet.

«Vi mener at alle skal ha 
mulighet til å oppleve 
 levende musikk. Det må 
derfor utvikles flere 
 spillesteder, og det trengs 
flere arrangører. Støtte til 
spillesteder, lokale arrangø-
rer, festivaler, transport og 
programutvikling er viktige 
elementer i denne 
 satsingen».

Kulturløftet pkt. 6: (www.kulturloftet.no)
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HvoR KaN KLubbENE 
sØKE sTØTTE I DaG?
Det finnes i dag ingen reell støt-
teordning hvor klubbene kan søke 
midler. Tilskuddsordningene Turné- og 
arrangørstøtte for rock og populærmusikk 
(TARP) og Lokale musikktiltak (LOK) i 
Kulturrådet har stor søknadsmengde og 
innvilger under 10 prosent av søknadene. 
Norsk Rockforbund forvalter allerede 
Frifond-midler til egne medlemmer 
(ca. 1 million kroner, 65 mottakere i 
2005). Norsk Rockforbund har omtrent 
75 bluesklubber, 45 rockeklubber og 30 
studentsamfunn som medlemmer. Alle 
har helårsdrift og arrangerer konserter 
gjennom hele året. 

HvoRFoR vINNER 
FEsTIvaLENE?
Festivalstøtteordningen er snart oppe 
i 30 millioner. Vi har over 500 festivaler 
i Norge. Østlandsforsknings Kultur og 
Næring rapport lanserte et nytt begrep 
om festivalenes økonomi: Blandingsøko-
nomi. Det betyr at festivalene får inntek-
ter fra billettsalg, servering (mat og øl), 
merchandise, private sponsorer og statlig 
støtte. Festivalene drives gjerne av flere 
hundre frivillige med noen få (halvtids-) 
ansatte. Festivalene er vinnerne av statlig 
støtte fordi de har flere støtteordninger, 
samtidig som de har inntekter fra flere 
steder, inkludert fra ølsalg.

r o c k -  o g  p o p s c e n e n e

‘‘På mange måter er disse klubbene fundamentet  
i rockekulturen. Emil Nikolaisen, Serena Manesh
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The Beauty
and

The Best...

60 år og fortsatt den beste. Med mange prisbelønninger i den internasjonale fagpresse setter 
Sennheiser fortsatt standarden når det gjelder profesjonelle mikrofoner. Evolution 900-serien har i 
løpet av de siste årene vunnet bl.a. MIPA Awards, Soundcheck Awards og TEC Awards. E 900-serien 
inneholder både vokal- og instrumentmikrofoner for å dekke alle behov.

Les mer på www.sennheisernordic.com

Sennheiser Nordic (Norway) • Gjerdrumsvei 12 Inngang A • Nydalen • N-0484 Oslo
Phone: +47 24 09 11 00 • Fax: +47 24 09 11 01
e-mail: norway@sennheisernordic.com • www.sennheisernordic.com

positiv til Norsk Rockforbunds 
forslag, så lenge det gjør kulturli-
vet mer levedyktig.

– Vi er opptatt av bredden i 
musikklivet, og vi er positive til 
at klubber og institusjoner så 
vel som festivaler får økonomisk 
støtte. Hvis en klubbstøtteord-
ning kan gi våre medlemmer flere 
jobber, er ingenting bedre enn 
det, sier hun.

Kommunene
Men på kontoret til kulturminis-
teren blir det ikke gitt noen løfter 
om flere penger eller opprettelse 
av en klubbstøtteordning i neste 
års statsbudsjett. 

– Det skal foretas en gjennom-
gang av hele spekteret av rock og 
pop, før vi ser på dette. Vi gir i 
dag turnéstøtte, og gjennom Nor-
gesNettet gir vi støtte til utstyr 
og driftsutgifter til spillestedene. 
Dessuten legger vi forholdene til 
rette blant annet med støtte til 
øvingslokaler, slik at musikerne 
kan øve, sier Trond Giske.

– Er festivalene viktigere enn de 
faste scenene?

– Festivalene har 
blomstret blant annet 
gjennom den festival-
støtten vi har gitt og 
kommer til å gi neste år. 

Men det er også viktig at kommu-
nene legger forholdene til rette 
for klubbene.

– Klubbene er med andre ord 
prisgitt kommunene?

– Ved å styrke kommuneøko-
nomien gir vi muligheter til dette 
i år og neste år. Så til slutt er det 
opp til velgerne hva slags kom-
mune de vil ha. Om et år er det 
kommunevalg, og da kan velger-
ne bestemme hvor mye kulturpo-
litikken betyr for dem.

begge deler
Det var midt i festivalen Hamar 
Music Festival at Ola Sundli og de 
andre spiste kake på Hydranten. 
Men den daglige lederen nærer 
ingen frykt for det lokale festi-
valspøkelset og tror ikke somme-
rens festivaler har gjort publikum 
konsertmette. 

– Tidlig på høsten merker vi 
nok at mange studenter har vært 
på festivaler om sommeren, men 
utover høsten pleier det å ta seg 
opp.

Festivalsjef Thor Birkeland 
Hansen ser problemet.
– Det har vært festivaler hele 
sommeren, men hva når hver-
dagen tar deg? Vi kan selvfølgelig 
ikke ha festivaler 365 dager i året. 
Det må bli hverdag innimellom, 

Hva ER 
 uTFoRDRINGEN?
Klubber som i dag defineres som «næ-
ringsdrivende» (selger øl) kan ikke søke 
eller motta statlig støtte. Noen unntak 
er gjort spesielt på regionalt nivå. Dette 
tvinger klubbene til å dele seg i kon-
sertforeningsdel og bar/serveringsdel. 
De fleste studentsamfunn organiserer 
seg slik. Problem er at konsertdrift 
fører til økonomiske tap, mens bardrift 
gir økonomiske inntekter. Ordningen 
tvinger fram dobbelt organisering; to 
styrer, to regnskap, rivalisering mellom 
delene. Noen steder fungerer todelin-
gen imidlertid utmerket. 

Hva ER LØsNINGEN?
Musikkorganisasjonene Fono, Land-
slaget for Spelemenn, NorgesNettet, 
Norsk jazzforum, Norsk Folkemusikk- og 
Danselag og Norsk Rockforbund har 
sammen dannet Samstemt.
De foreslår at det oppretteres en 
helt ny støtteordning for program-
mering og kunstnerisk utvikling for 
helårsarrangører og spillesteder innen 
rock og populærmusikk. Formålet er 
å sikre et tilbud av «smalere» musikk, 
samtidig som det gir mulighet for 
ytterligere innovasjon og en forsterket 
videreutvikling av band. Ved å stimulere 
konsertarrangørene til å utvikle seg 
kunstnerisk, vil de ta vare på både 
bredden og kvaliteten i konserttilbudet 
i Norge. Ordningen kan forvaltes av 
Norsk Rockforbund etter modell av den 
velfungerende klubbstøtteordningen 
til Norsk jazzforum. Prislappen er på to 
millioner kroner i 2007. Det planlegges 
en minikonferanse om klubbstøtte i 
regi av Samstemt i oktober 2006, for 
kulturpolitikere, KKD, Kulturrådet med 
flere. 

Kilde: Norsk Rockforbund

og det er utfordrende for de faste 
scenene. Hamar Music Festival 
ønsker å være en brobygger mel-
lom de forskjellige scenene i byen, 
og vi trenger både festivalstøtte-
ordning og klubbstøtteordning, 
mener Birkeland Hansen.

Men Trond Giske er ikke enig i 
at det bare er sorgen for klubbene 
i landet. Han trekker fram eksem-
pler på festivaler som samarbei-
der med faste scener.
– For eksempel har festivalen Uka 
i Trondheim betydd enormt mye 
for studentstedet i byen, og Storås-
festivalen utenfor Trondheim 
jobber for en helårs musikkprofil 
med arrangementer hele året.

– Kunne man starte knute-
punktklubber for å fristille mer 
penger, slik som med knutepunkt-
festivalene?

– Vi har for eksempel Rocke-
feller som i dag representerer en 
nasjonal rockscene og som er en 
viktig kulturscene for oss. Men alt 
dette må vi vente med å se nær-
mere på etter evalueringen, sier 
Giske. n

FIN MuLIGHET: – Klubbscenene har vært helt avgjørende for meg, for de har gitt meg sjansen til å spille for folk, sier  
popmusiker Silje Hrafa.

p
r

e
s

s
e

f
o

t
o

: 
p

l
a

t
e

 p
r

o
d

u
c

t
io

n
s

NoRGEsNETTET
Organisasjonen NorgesNettet 
består av 24 spillesteder fra Alta i 
nord til Kristiansand i sør. Felles for 
 spillestedene er at de er utstyrte med 
en profesjonell teknisk standard, 
og det arrangeres turnéprosjekter. 
NorgesNettet mottar årlig tilskudd 
fra staten.

Kilde: www.norgesnettet.no
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