R O T V O L L barnekunstfestival
8. – 14. juni 2009

RAPPORT

RAPPORT
fra Rotvoll Barnekunstfestival
Rotvoll barnekunstfestival ble arrangert for første gang som planlagt, 8 – 14. Juni 2008.
Arrangementet hadde ca. 1000 deltagere fordelt på barnehageverksteder, seminar om
tilrettelegging av kunstfaglig aktivitet for og med barn, grafikkverksted for StatoilHydro og
åpent festivalprogram 13 og 14. Juni.
Målet med Rotvoll Barnekunstfestival var å ta utgangspunkt i barns lek for å la barna selv
skape egne billeduttrykk med ulike materialer og teknikker. Festivalen skal i tillegg inspirere
barnehageansatte, foreldre og andre til å legge til rette for barnas utforskning og la barn selv
få uttrykke det de ser og opplever. Det skal også åpnes for diskusjon omkring hvordan barn i
førskolealder forholder seg til kunstbegrepet.
Festivalen ble bygd opp av 3 hovedelementer:
• Verkstedene Barnets eget billeduttrykk og Land art for inviterte barnehager.
• Fagseminar om kunstfaglig lek og veiledning for barn i førskolealder.
• 2-dagers åpent festivalprogram for foreldre og barn.
De første 4 dagene kom barnehager til Rotvoll, hvor de deltok på kunstverksted, mens helgen
ble satt av til et åpent festivalprogram for voksne og barn i fellesskap. I tillegg ble det invitert
til fagseminaret; Kunst med de minste, hvordan tilrettelegge for kreativ aktivitet med
barnehagebarn?

Medvirkende
Monica Stendahl Rokne
Julia Krankenhagen
Gunnar Fretheim
Grete Hammer
Anne Helga Henning
Karianne Stensland
Brit Paulsen
Eva Steinkjer
Trond Rømo
Eldri Dahlen
Kristina Karlsen
Franzisca Wulluhn
Rune Folgerø
Lucyna Czaplinska
ReMida/Mesen
Vigdis Dagsdatter Øien

Rolle
Daglig leder ved Kunstskolen på Rotvoll og prosjektleder
Informasjonsansvarlig gjennom kulturbyrået Mesén
Leder for verksted i land art
Leder for verkstedet barnets eget billeduttrykk
Innleder fagseminar om Svartlamoen kulturbarnehage
Innleder fagseminar om utsmykkingsprosjekt i barnehage
Innleder fagseminar om erfaringer fra Dronning Mauds minne
Innleder fagseminar om erfaringer fra Klangfuglprosjektet
Tegneserieverksted på det åpne festivalprogrammet
Sommerfuglverksted på det åpne festivalprogrammet
Grafikk på det åpne festivalprogrammet
Silketrykk på det åpne festivalprogrammet
Maling på det åpne festivalprogrammet
Skulpturverksted på det åpne festivalprogrammet
Flaggverksted på det åpne festivalprogrammet
Land Art på det åpne festivalprogrammet

SAMARBEIDSPARTNERE

Kulturbyrået Mesén ved Julia Krankenhagen ble engasjert som KROT barnekunstfestivals
informasjonsansvarlige. I tillegg samarbeidet festivalen med Mesén og ReMida senteret i
Trondheim om prosjektet Barna viser flagg.
Høyskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærer og tolkeutdanning er kunstskolens naboer på
Rotvoll, og var en naturlig samarbeidspartner for KROT barnekunstfestival. Samarbeidet
KRUTT designbyrå ved Tuva Thorsø leverte den grafiske profilen for festivalen.
Festivalen mottok økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd og Trondheim Kommune.

EVALUERING

Evaluering gjort i etterkant av festivalen oppsummerer et generelt inntrykk av at de involverte
var godt fornøyd med gjennomføringen av festivalen. Spesielt fornøyd var vi med;
• Gode erfaringer med samarbeid med kulturbyrået Mesén og Høyskolen i SørTrøndelag.
• En tydelig uttrykt glede hos publikum over et tilbud som var sterkt ønsket.
• God oppslutning blant barnehager som ønsket å være med på verksteder
• Spennende innledere og samtaler i forbindelse med fagdagen.
• Svært godt oppmøte under det åpne festivalprogrammet til tross for regnvær og
mange parallelle arrangementer i Trondheim denne helgen.
• At festivalen ble muliggjort gjennom Kunstløftet, Trondheim kommune og
samarbeidspartnere.

Punkter vi ser vi bør arbeide videre med å utvikle er;
• Inkludere alle involverte, både medarbeidere og samarbeidspartnere på et tidligere
tidspunkt for å utnytte engasjementet og kapasiteten hos alle.
• Evaluere tidspunktet for festivalen etter tilbakemeldinger om at tidspunktet er
ugunstig. Mulig arrangementstidspunkt kan være i slutten av september.
• Formalisere samarbeid med samarbeidspartnere på et tidligere tidspunkt.
• Vurdere samarbeid og samkjøring med parallelle arrangementer som gjelder
kunstfaglig arbeid med barn.
• kontakte Trondheims flerkulturelle miljø tidligere enn vi gjorde, for bedre å tilrettelegge
for at festivalen får et best mulig inkluderingsperspektiv.

RESULTATREGNSKAP

Rotvoll Barnekunstfestival gikk i balanse økonomisk. Under følger festivalens resultatregnskap:
Norsk Kulturråd
Trondheim Kommune, festival
Trondheim Kommune, Åpen dag
Trondheim Kommune, flerkultur
Statoil
Barnehager Land Art
Barnehager BEB
Billettsalg
Kafédrift
Seminar
Prosjektledelse
Informasjonsarbeid
Leder Land art
Leder BEB
Ledere verksteder
Åpningskonsert
Andre honorarer
Servering seminar
Innkjøp kafe
Markedsføring
Utstilling
Materiell
BBS terminal
Leie lokale
Sum
Resultat

Inn
100000
8000
6500
10000
10500
11200
11200
14364
5017
6650

183431

Ut

21000
25000
16000
16000
40000
5000
9000
5250
2100
12250
5000
20000
1000
5000
182600
831

P R materiale

Festivalen ble markedsført gjennom plakater og flyere, laget av KRUTT designbyrå. PÅ første
side ses plakaten, mens flyeren så slik ut;

PRESSE

Rotvoll Barnekunstfestival ble omtalt av NRK Midtnytt. Lenke til omtale finnes her:
http://www1.nrk.no/nett-tv/distrikt/trondelag/verdi/102063
I tillegg hadde Adresseavisen en artikkel under festivalen.
For mer informasjon om Rotvoll Barnekunstfestival og Kunstskolen på Rotvoll, ta gjerne kontakt med
daglig leder Monica Stendahl Rokne på telefon; 918 74 951.

