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PROGRAMOVERSIKT  
(NB! Tidspunktene kan endres noe. For oppdatert program, se NTOs nettsider.) 

 
Mandag 9. mai: 

• Lunsj 
• Velkommen 
• NTO orienterer 
• NRK og den klassiske musikken 
• Samarbeid og ressursutnyttelse 
• Deltakelse i forumet 
• Middag 

 
Tirsdag 10. mai: 

• «Min konsertsal»  
• Aktuelle saker og valg 
• I møte med mangfold 
• Lunsj  
• Omvisning: Operaorkestret 
• Middag 
• Forestilling: «Barberen i Sevilla» 

 

 

 
 

 

NTO – MUSIKK 
VÅRSEMINAR 2022   

 
Sted: NTOs lokaler, Rosenkrantz gt. 9, Oslo    
Dato: 9. – 10. mai 2022 

https://nto.no/nettverk-og-kompetanse/nto-musikk/v%C3%A5rseminar-nto-musikk-2022
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PROGRAM MANDAG 9. MAI 

11.30 – 12.45: LUNSJ, KAFFISTOVA, KRISTIAN IVs GATE 2, OSLO 
 
13.00 – 13.15: VELKOMMEN 
 
13.15 – 14.15: NTO ORIENTERER  
Orientering om aktuelle kulturpolitiske og bransjeaktuelle saker ved NTOs direktør Morten Gjelten. 
Spørsmål og informasjonsutveksling. 
 

14.15 – 15.30: NRK OG DEN KLASSISKE MUSIKKEN 
Musikkenheten i NRK kulturavdelingen og Kringkastingsorkestret (KORK) er fra 1. mars 2022 slått 
sammen. Det betyr at NRKs satsing på klassisk musikk med dette er samlet i én redaksjon.  

Rolf Lennart Stensø og Mats Borch Bugge fra NRK er invitert til å orientere om målet med 
sammenslåingen som en del av NRKs strategiske musikksatsing, om konsekvensene for den klassiske 
musikken og ikke minst om NRKs uttalte ambisjoner om å styrke musikkens plass i samfunnet og 
derigjennom det eksterne samarbeidet. 

Hva skal til for å styrke formidlingen av den klassiske musikken og konsertformatet i NRK – i dagens 
medievirkelighet og med dagens brukervaner? Hvordan kan dialogen og idé- og 
informasjonsutvekslingen mellom musikkvirksomhetene og NRK forbedres? Hvordan best identifisere og 
få frem gode samarbeidsprosjekter til glede for et nytt og etablert publikum? Fins det gjennomsiktige 
kvalitetsstandarder eller andre kriterier som aktørene opererer med, og hvilke hindre for samarbeid ligger 
eventuelt i veien og bør ryddes bort?  

Innledning til samtale ved: 

• Rolf Lennart Stensø, orkestersjef i KORK og leder av NRKs musikkredaksjon 
 

• Mats Borch Bugge, musikksjef i NRK 
 

15.30 – 15.45: PAUSE 
 
15.45 – 16.45: SAMARBEID OG RESSURSUTNYTTELSE 
Innledning til samtale og erfaringsutveksling ved: 

• Geir Solum, produksjonssjef, Trondheim Symfoniorkester & Opera  
Solum orienterer om TSOs erfaringer med tjenestetelling som system, hvilke behov det er ment å 
dekke, samt hvordan ordningen gjennom institusjonens egenutviklede verktøy for 
tjenesteberegning fungerer i den daglige planleggingen som et redskap for ledelse og ansatte. 
 

• Håvard Vegge og Lotte Gordon, hhv. orkestersjef og ressursplanlegger i Operaorkestret. 
Vegge og Gordon vil orientere om Operaorkestrets innføring av og erfaringer med 
orkesterplanleggingsverktøyet #DIESE og om hvordan tjenesteberegning i særdeleshet løses 
med denne programvaren. 
 

https://www.diesesoftware.com/sectors-orchestra.php
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16.45 – 17.00: DELTAKELSE I FORUMET 
Arbeidsutvalget inviterer til samtale om hvordan vi best mulig kan sikre god deltakelse og representasjon i 
forumer. 

 

19.00: MIDDAG 
 

PROGRAM TIRSDAG 10. MAI 

9.00 – 10.15: «MIN KONSERTSAL»  
Arbeidsgruppen for felles digital satsing (Thorstein Granly, Bernt Bauge, Henning Målsnes, Kenneth 
Fredstie, Stein Erik Bakken) har siden høstseminaret vurdert ulike tilnærminger til hvordan det avtalte 
fellesprosjektet «Min konsertsal» best kan innrettes og sikres god fremdrift, inkludert hvilke miljøer det 
kan være hensiktsmessig å trekke veksler på, for blant annet å sikre oppbygging av relevant kompetanse 
i bransjen.  

Arbeidsgruppen og NTO har i en tid vært i god dialog med stiftelsen Cultiva om et mulig samarbeid for å 
etablere et pilotprosjekt for klassisk musikk innenfor Cultivas planlagte Digitalt kulturhus, og på denne 
måten bygge konkret og praktisk erfaring innenfor et bredere fagmiljø, parallelt med at prosjektet utvikles 
og ulike deler utredes videre, jf. også vedlagte brev med invitasjon om samarbeid til Cultivas styre. 

• Kirsti Mathiesen Hjemdahl, daglig leder i Cultiva, orienterer om stiftelsen og dens ambisjoner 
på det digitale området, samt om forventninger til og tanker om et samarbeid med NTOs 
musikkmedlemmer.  

• Stein Erik Bakken, kulturteknolog ved Kilden teater og konserthus og kommende digital 
kultursjef for Cultivas digitale innovasjonshus for kunst- og kulturproduksjon fra 1. august 
presentere sine tanker og ideer rundt det digitale kulturhuset, og hvordan det vil kunne favne et 
bredt anlagt digitalt konserthus, hvor «Min konsertsal» vil kunne inngå som pilot. 

• Nærmere orientering ved representanter fra arbeidsgruppen. 
 
Spørsmål og samtale med salen. 
 
 
10.15 – 10.45. AKTUELLE SAKER OG VALG 

• Studieturen til Polen i november 2022  
             Roar Leinan, operasjef Trondheim Symfoniorkester & Opera orienterer. 

• Nordisk orkesterkonferanse 28. – 30. september 2022 
    Rolf Lennart Stensø, medlem av planleggingskomiteen for Nordisk orkesterkonferanse orienterer. 

• Valg av arbeidsutvalg og valgkomité for 2022/2023 
    Olaf Mackenzie, leder av NTOs valgkomité, presenter komiteens innstilling (se vedlegg). 

 

https://www.cultiva.no/
https://www.cultiva.no/aktuelt/digital-kulturhussjef-1/
https://www.cultiva.no/aktuelt/digital-kulturhussjef-1/
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10.45 – 11.00: PAUSE  
 
11.00 – 12.15: I MØTE MED MANGFOLD  
Som en oppfølging av forumets høstseminar som fant sted 11. – 12 november i NRKs lokaler på 
Marienlyst, vender vi denne gangen blikket innover i egen organisasjon, og mot egne ansatte og 
kunstneriske ressurser for å se nærmere på ulike tilnærminger til å styrke, bli bedre kjent med og møte 
ulike former for mangfold i egen virksomhet, kunstform og felt.  

Innledning til samtale og erfaringsutveksling ved: 

Sunniva Steine, administrativ leder Dansens Hus 
Dansens Hus’ tydelige og mangeårige strategisk forankrede satsing på mangfold, inkludering og 
representasjon har gitt synlige utslag i så vel programmeringen, som i rekrutteringen av 
kompetanse internt på huset. Institusjonen har i dette arbeidet vektlagt flerstemmighet og satt seg 
en rekke konkrete delmål. Hva har drivkraften bak dette arbeidet vært? Hvilke endringer i 
organisasjonen har de ulike valgene medført, og i hvilken grad har huset dratt veksler på intern 
og ekstern kompetanse? Og ikke minst: Hvordan har arbeidet mot et større mangfold påvirket 
publikumssammensetningen? Sunniva Steine vil dele noen av institusjonens erfaringer rundt 
disse og andre spørsmål med oss. 
 

• Marta Færevaag Hjelle, direktør Nationaltheatret 
Hjelle vil orientere om Nationaltheatrets samarbeid med Maria Utsi, teaterviter, konstituert leder i 
Norsk kulturråd, styreleder for Beaivváš Sámi Našunálateáhter og selvstendig næringsdrivende 
og Mathias Danbolt, kunsthistoriker- og teoretiker og professor ved Institut for Kunst- og 
kulturvidenskap ved Universitetet i København, som på oppdrag fra teatret har igangsatt en 
omfattende og systematisk gjennomgang og involvering av alle avdelingene med mål om å 
fremme kulturelt mangfold. 

 
12.30 – 13.30: LUNSJ, KAFÉ LØVE, KRISTIAN IVs GATE 8 (DET NORSKE TEATRET) 
 

14.00 – 15.00: BESØK I OPERAORKESTRET 
Operaorkestrets sjef Håvard Vegge tar oss med til Den Norske Opera & Ballett for å se nærmere på 
orkesterdriften og operaorkesterets ulike fasiliteter. 
 

17.30: MIDDAG, SANGUINE BRASSERIE (DEN NORSKE OPERA & BALLETT) 
 

19.00: BARBEREN I SEVILLA, DEN NORSKE OPERA & BALLETT 
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