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KULTURNETTVERKET
DU STORE VERDEN!

1. INNLEDNING

Du store verden! er et nettverk av arrangører, organisasjoner,
institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner fra kultur- og
organisasjonslivet. Nettverket skal bidra til videreutvikling av
internasjonalt kultursamarbeid i Norge og internasjonalt.
Gjennom sitt sekretariat bidrar nettverket til økt internasjonal
kontaktskaping, til informasjonsvirksomhet og til koordinering
av kunstneriske prosjekter.
Du store verden!s fremste satsingsområde er koordinering av
jevnlige landsdekkende kulturmønstringer. Visjonen bak
mønstringene er synliggjøring og utvikling av internasjonal
kvalitetskunst og økt internasjonalt kultursamarbeid i Norge
og mellom Norge og utlandet. Du store verden!s prosjekter
fokuserer på kunst og kultur fra Asia, Afrika og Latin-Amerika,
og nyskapende kunst som resultat av kunstnerisk samarbeid på
tvers av kulturelle grenser.

Dialog Asia - høst . . . . . . . . . . 8
Målgrupper er kulturliv og organisasjonsliv, skoleverket,
myndigheter og publikum i sin alminnelighet.
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Nettverket Du store verden! ble formelt etablert i 1999 og er
en direkte videreføring av TAMTAM-nettverket (etablert i
1996) og pilotprosjektet Du store verden! - flerkulturell
stormønstring 1998.
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Nettverket Du store verden! har til formål å utvikle kunst og
annet kultursamarbeid mellom internasjonale partnere og i det
flerkulturelle Norge.1 Dette er nedfelt i følgende delmål:
1. Bidra til å promovere internasjonal kunst og artister på den
norske og den internasjonale kulturarena

ANNEKS 1
Du store verden!s vedtekter . . . . . . 19
ANNEKS 2
Du store verden!s strategi . . . . . . . 20
2001-2005
ANNEKS 3
Du store verden!s prosjekter i
2002 - oversikt . . . . . . . . . . . . . . . 22
ANNEKS 4

2. Bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt
3. Fremme kompetanseutvikling på internasjonal
kulturformidling
4. Fremme positive holdninger til det kulturelle mangfoldet i
Norge og internasjonalt
De landsdekkende kulturmønstringene anses som nettverkets
grunnsten og prioriterte hovedaktivitet. Distriktsprofil,
internasjonal fokus og nøytralitet er blant Du store verden!s
særegenheter og den visjon nettverket ble tuftet på.

Medlemmene i nettverket
Du store verden! per. 31.12.2002 . 23

1 jfr nettverkets Vedtekter, Anneks 1

Du store verden! mottok i 2002 for første gang
driftsmidler over statsbudsjettet, og kunne innlede
året med en visshet om at nettverket var sikret
videre eksistens.
Du store verden! har opprettholdt de særegenheter
og den visjonen som Du store verden! ble tuftet på
– blant annet å være en nøytral link mellom
forskjellige aktører innenfor internasjonal kunst- og
kulturformidling i Norge, og en samlende faktor for
økt aktivitet, kvalitet og samarbeid over grenser.
2002 har vært viet utvikling og iverksetting av
kulturmønstringen Du store verden! 2002 Dialog
Asia. Mønstringen ble offisielt åpnet med
utstillingen Text & Subtext - 22 kvinnelige asiatiske
samtidskunstnere på Stenersenmuseet i mars 2002.
Odelstingspresident Ågot Valle sto for den formelle
åpningen.
Vi har i løpet av året som er gått satt vårt preg på
landet gjennom en rekke kunstneriske prosjekter,
fra kinesisk pop-art via danse- og musikkforestillingen Asiatisk karavane, til Zagros, en iransk
folkemusikkfestival. Vi har fått vist en flik av den
rikdommen som asiatisk kultur flommer over av - til
glede, inspirasjon og forhåpentligvis økt
nysgjerrighet for publikum. Vi mener også å ha
bidratt til fruktbare møter mellom norgesbaserte

kunstnere og kunstnere invitert fra utlandet.
Dialog Asia forsetter inn i de første tre månedene i
2003. Årsaken til dette er at prosjektene ikke
oppnådde finansiering i tide for en gjennomføring
på høsten 2002. Finansieringsmetoden for
prosjekter i mønstringen bør være kilde for dialog
med Norsk kulturråd og andre offentlige instanser
før neste mønstring.
Vi har tro på at våre samlede aktiviteter innenfor
prosjektarbeid, informasjon og deltakelse i dialogfora har bidratt til å konsolidere Du store verden!s
posisjon som formidler av internasjonal kunst og
kultur i Norge og internasjonalt.
Vi takker Du store verden!s styre, medlemmer,
øvrige samarbeidspartnere og finansieringspartnere for viktige bidrag og støtte i 2002.

Oslo, mars 2003
Du store verden!s sekretariat
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2. VIRKSOMHETEN
I 2002
2.1.
Sammendrag
Du store verden var fra januar 2002 for første gang sikret
tilskudd til drift over statsbudsjettet. Dette ga trygghet og
ro for en fortsatt aktivitet i organisasjonen. Virksomheten i
2002 kunne dermed i sin helhet konsentreres om planlegging og gjennomføring av kulturmønstringen Du store
verden! 2002 Dialog Asia.
Du store verden! var ved utgangen av 2002 en forening
med 74 medlemmer. Dette er en liten nedgang fra 79
medlemmer året før. Det ble det ikke gjort fremstøt for å
øke medlemstallet i 2002.
Virksomheten omfattet i 2002 utvikling og gjennomføring
av i alt elleve kunstneriske prosjekter og to tematiske
prosjekter (se egne kapitler nedenfor). I tillegg ble det
gjort forberedelser og skaffet finansiering til tre prosjekter
som gjennomføres i 2003. Det ble arbeidet aktivt for å
engasjere medlemmene av nettverket og for å informere og
involvere kommunene i kulturmønstringen. Du store
verden! berømmer kommuner som Trondheim og kultursenteret ISAK for et betydelig aktivitet og innsats, men
skulle for øvrig ønske en sterkere geografisk spredning i
oppslutningen om mønstringen.

2.2.
Du store verden!
2002 Dialog Asia
Du store verden!s fremste satsingsområde er koordinering
av jevnlige landsdekkende kulturmønstringer. Visjonen
bak mønstringene er synliggjøring og utvikling av internasjonal kvalitetskunst og økt internasjonalt kultursamarbeid i Norge og mellom Norge og utlandet.

2.3.
Kunstneriske prosjekter Du store verden! Dialog Asia - vår

Programmet har bestått av turnerende og stedfaste
prosjekter innenfor de fleste kunstgrener, samt seminarer
og informasjonsaktiviteter i regi av Du store verden!
sentralt eller av samarbeidspartnere.
Programmet ble utviklet i samarbeid med nettverkets
medlemmer, artister, arrangører og andre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Ressurspersoner
innenfor hver kunstnerisk disiplin ble konsultert som
kvalitetssikrere ved hvert prosjekt som ble utviklet av Du
store verden! sentralt.
Du store verden! har også bidratt til utvikling av
samarbeidspartneres prosjekter gjennom rådgivning,
kontaktformidling og/eller turnélegging.
Du store verden! er fornøyd med gjennomføringen av
prosjektene i mønstringen. Hvis en imidlertid
sammenligner med pilotmønstringen i 1998, bør nettverket
ikke si seg tilfreds med den oppslutning mønstringen fikk
på landsbasis, det være seg fra kommuner og arrangører
som var invitert, eller fra nettverkets medlemmer. Årsaken
til dette bunner, antar vi, i to forhold: For det første kan
selve temaet for mønstringen har bidratt til en lavere aktivitet fra medlemmer og kontakter som er engasjert i
kultur fra andre verdenshjørner. Den viktigste årsaken
antas imidlertid å bunne i måten prosjektene ble finansiert
på. I motsetning til mønstringen i 1998, hvor Du store
verden! fikk et samlet beløp for egen disponering på de
forskjellige aktivitetene, måtte vi for mønstringen i 2002
søke finansiering for hvert enkelt prosjekt. Dette ga
forsinkelser i prosessen og svært liten forutsigbarhet for
arrangører og interessenter rundt om i landet.
Mer informasjon og materiell om prosjektene i
mønstringen er tilgjengelig på Du store verden!s
hjemmesider http://www.du-store-verden.no, og ved
henvendelse til Du store verden!s sekretariat.

The Chinese Film Orchestra of Traditional Music
Lindemannsalen, Norges Musikkhøgskole, Oslo 25. og 27.
januar 2002
Prosjektet var et samarbeid mellom Folkerepublikken
Kinas ambassade i Norge, Norges musikkhøgskole,
Kinesisk venneforening i Norge og Du store verden! The
Chinese Film Orchestra of Traditional Music ble etablert i
1949. Gjennom sin 52-årige historie har orkesteret stått for
innspilling av musikk til mer enn 2000 filmer (spillefilmer,
TV-dramaer, dokumentarfilmer) og har gitt ut en rekke
plater. De har turnert internasjonalt i mer enn 50 land.
Besetningen som besøkte Norge bestod av seks musikere.
For turneen hadde ensemblet et program bestående av
elleve musikkstykker, fra tradisjonell folkemusikk til eldre
klassiske musikkstykker.
Du store verden! stod som ansvarlig for besøket, både som
koordinator, prosjektleder og som økonomisk ansvarlig.

Prosjektet var et direkte samarbeid med Folkerepublikken
Kinas ambassade, som bidro både med reiseutgifter og
offisiell mottakelse, og personlig oppfølging av gjestene.
Norges musikkhøgskole og Kinesisk venneforening i
Norge hadde ansvar for forskjellige deler av programmet.
Det ble gjennomført to konserter i Lindemannsalen på
Norges musikkhøgskole 26. og 27. januar 2002. Kinesisk
venneforening i Norge gjorde et imponerende arbeid med
billettsalg i egne miljøer. Det var totalt om lag 400
besøkende på de to konsertene. Det ble også gjennomført
en meget vellykket workshop i regi av Norges
musikkhøgskole, med utvalgte norskbaserte musikere og
studenter fra skolen.
Konsertene var av meget høy kvalitet og ble svært godt
mottatt av publikum. Det totale programmet bidro til
kontakt mellom de gjestende musikerne og deler av norsk
musikkliv.

Du store verden! inviterte i 2002 til en kulturmønstring
med særlig fokus på asiatisk kultur. Mønstringen skulle
synliggjøre artister, arrangører og øvrige aktører innenfor
internasjonal kulturformidling i Norge, og inspirere til Du
store verden!-aktiviteter over det ganske land, med synliggjøring under en felles paraply.
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Text & Subtext - åpning av mønstring
Stenersenmuseet, Oslo - 14. mars - 28. april 2002
Utstillingen Text & Subtext åpnet Du store verden! 2002
Dialog Asia. Odelstingspresident Ågot Valle sto for
åpningstalen. Utstillingen var en presentasjon av 22
kvinnelige asiatiske samtidskunstnere med opprinnelse i
land som Singapore, Thailand, India, Japan, m.fl.
Utstillingen var satt sammen av kurator Bing Hui
Huangfu, til daglig direktør ved de to Singapore-galleriene
LaSalle og Earl Lu. Utstillingen åpnet i Singapore i
forbindelse med Singapore Art Festival i juni 2000, og
startet turneen i Europa høsten 2001. Kunstnerne var bedt
om å bidra med et arbeid som kommenterer kvinnelige
kunstneres rolle både som kunstner og kvinne i sitt eget
samfunn.
Text & Subtext var en unik introduksjon til et samtidig
Asia. Samtidskunsten uansett verdensdel preges i stadig
større grad av problematisering rundt identitet, i lys av en
verden i hurtig endring. Ikke minst har dette stor gyldighet
i Asia, fra India og østover, hvor både politiske endringer
og markedsutvikling radikalt griper inn i folks hverdag.
Det omskiftende Asia har produsert en ny generasjon
kunstnere som er i ferd med å erobre verden og kunstneriske samlingspunkter som de store biennalene. Dette har i
liten grad så langt blitt reflektert i norsk utstillingspolitikk.
Du store verden!s mål med prosjektet var å bidra til synliggjøring av kvinnelige asiatiske kvalitetskunstnere og
utstillingens tema for et norsk publikum, og å invitere
representanter for disse til Norge. Slik ville prosjektet også
representere en møteplass for kunstnere på tvers av
grenser, og kunne utvikle nye samarbeidsrelasjoner
mellom norske og asiatiske kunstnere.
Stenersenmuseet hadde det kunstneriske ansvaret for
utstillingen i Norge, i tillegg til markedsføring via egne
kanaler. Du store verden! stod for koordinering, synliggjøring, den økonomiske styringen av prosjektet og
ivaretok vertskapsrollen for gjestende kunstnere.
3569 besøkende så utstillingen i perioden. Dette tallet er
Stenersenmuseet og Du store verden! godt fornøyd med.
Utstillingen fikk bred medieomtale og gode anmeldelser.
Det faktum at Stenersenmuseet har hatt samarbeid med Du
store verden! også ved et tidligere prosjekt (utstillingen
Trans//Form i 2001), har medført at kunstkritikerne er blitt
oppmerksomme på Du store verden!s virksomhet.
I samarbeid med Stenersenmuseet og Black Box arrangerte
Du store verden! en talk session med kunstnerne fra
utstillingen og Shobana Jayesinghs dansekompani fra
England som gjestet Black Box på tidspunktet. Det ble
også knyttet kontakt mellom kunstneren Bing Hui og
Statens kunstakademi.

Vika Galleri PopUp - Feng Zheengjie, Juan Hu og
Solveig Hiorth Andersen
Vika Galleri PopUp, 20. mars-27. april 2002
Prosjektet Vika Galleri PopUp var et pilotprosjekt innenfor møtet med nye målgrupper, og møtet mellom kunst og
næringsliv.
Vika-administrasjonen stilte i februar 2002 et 1000 m2
stort lokale til disposisjon for Du store verden!, med
invitasjon til å bidra med internasjonal kunst under navnet
Vika Galleri PopUp. Tidsfaktoren var en utfordring for
prosjektet. Det var blant annet ikke tid til å skaffe ordinær
prosjektbistand gjennom kulturforvaltningen. Du store
verden! ønsket likevel å gjennomføre prosjektet, og valgte
å sondere ideen og konseptet hos en profesjonell
utstillingstekniker.
Utstillingen Feng Zhengjie - Chinese Pop Art - oljemalerier var hovedutstillingen i lokalet. Feng Zhengjie er en
anerkjent kinesisk kunstner. Utstillingen ble kuratert av
Galleri 3,14 i Bergen, ved Bjørn Follevåg, og vist der i
januar/februar. Stiftelsen 3,14 lånte ut utstillingen til Du
store verden! til kostpris, og bidro dermed med en svært
verdifull innsats for prosjektet.
Juan Hu - kinesisk kunstner - installasjoner ble også
stilt ut i lokalet. Hun er bosatt i Oslo og er student på
Statens Kunstakademi. Utstillingen i Vika Galleri PopUp
var hennes første separatutstilling.
Solveig Hiorth Andersen - Maskene snakker var utstillingens siste ledd. Dette var en utstilling av kunstnerens
masker. Maskene er blitt profilert i Vika handelsområde
over lengre tid, og hadde sin egen utstillingsplass i Vika
Galleri PopUp i et samarbeid med Vika administrasjonen.
Totalt besøkte om lag 1600 personer utstillingene og representerte både oppsøkende kunstinteresserte og publikum
som oppdaget utstillingen i handelsområdet. Utstillingene
fikk anerkjennende omtale/anmeldelse i Dagbladet, i
Aftenpostens aftennummer og i månedsmagasinet
MUTEK. For Du store verden! var Vika Galleri PopUp en
ny måte å finne og møte publikum på, og en ny erfaring
med hensyn til utstillingsarena.
Erfaringen fra prosjektet er meget positiv, både når det
gjelder kunstnerisk resultat, nedslagsfelt og synliggjøring
av Du store verden!s særegenhet på kunst- og kulturarenaen. Videre ser vi at utstillingsutvalget var et riktig
valg i forhold til å tiltrekke en publikumsgruppe der disse
ferdes.
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Iransk litteratur i eksil - en litteraturkveld
Den Norske Forfatterforening, Oslo - 6. april 2002

Prosjektet Iransk litteratur i eksil var et samarbeid mellom
Den Iranske Teatergruppen i Norge og Du store verden!,
etter initiativ fra førstnevnte. Iran har noen av verdens
eldste litterære tradisjoner. Regionens klassiske poesi lever
fortsatt et aktivt liv, høy aktet og i bruk. Klassikerne
inspirerer også vår egen tids forfattere. Få litterære
tradisjoner kan vise en tilsvarende kontinuitet. I dag
gjelder dette også for forfattere som av forskjellige årsaker
ikke lenger kan bo i hjemlandet Iran.
Prosjektet ønsket å skape en møteplass for iransk forfatterskap, hvor eksiltilværelsen stod i fokus. Iranske eksilforfattere ble invitert til å presentere sine egne verk i rammen av en kulturkveld for både iranere og andre
interesserte. De medvirkende var: Nasim Khaksar, Abbas
Shokri, Mansour Koushan, Soudbeh Alishahi og Elyas
Poorgholam. Musikerne Reza Sharif (tombak) og Poyan
Abdoli (tar) opptrådte i to seanser i programmet. Vert for
kvelden var Abbas Shokri.
Omlag 125 mennesker fant veien til litteraturkvelden i Den
Norske Forfatterforeningens pittoreske hus. Iranske
miljøer dominerte naturlig nok forsamlingen, men vi var
meget godt fornøyd med en god representasjon fra det
brede publikum.
Programmet ble meget vel mottatt og ble fremført med stor
innlevelse både på persisk, engelsk og norsk. Samarbeidet
med Den Iranske Teatergruppen i Norge fungerte
tilsvarende meget godt.

2.4.
Kunstneriske prosjekter Du store verden! Dialog Asia - høst
Mini-Hangama
IKM - Internasjonalt kultursenter og museum, Oslo - 18.
august 2002
Arr.: Damini House of Culture, Du store verden! en av
samarbeidspartnerner
I 2001 fylte Damini House of Culture Ekeberghallen med
over 2500 mennesker, til en kulturmøstring med indisk
dans, musikk, moteoppvisning og mye mer. Damini ville
gjøre noe tilsvarende i 2002, men oppnådde ikke
tilstrekkelig finansiering til å gjennomføre arrangementet i
samme format. Hangamaen i 2002 ble derfor gjennomført
på IKM - Internasjonalt kultursenter og museum. Her fikk
gjestene se resultatet av Daminis sommerskole i indisk
dans, med oppvisning i dansene kathak fra Nord-India og
bharatnatyam fra Sør-India. Gjestende profesjonelle fra
England og India opptrådte i tillegg sammen med Daminis
dansere og musikere.

Mini-Hangamaen fylte salen på IKM og det ble en
vellykket kveld med indisk sang og dans fra både amatører
og profesjonelle.
Initiativtaker og ansvarlig for mini-hangamaen var Damini
House of Culture. Du store verden! bidro med utarbeidelse
av plakat og pressemelding

Asiatisk karavane – en reise i musikk, dans og litteratur - Iran - India - Kina
Drammen, Trondheim, Stjørdal, Inderøy, Namsos og Oslo 10.-20. september 2002
Asiatisk karavane var høstens hovedsatsing i mønstringen
Du store verden! 2002 - Dialog Asia. Konseptet for
Asiatisk Karavane var utviklet av Du store verden! i
samarbeid med den norgesbaserte iranske musikeren Javid
Afsari Rad. Målet var å skape en musikalsk reise både i
asiatisk musikk, litteratur og dans, og geografisk i Norge.
Utgangspunktet var de opprinnelige kultursentra lokalisert
til områdene vi i dag kjenner som Iran, India og Kina.
Turnégruppen bestod i endelig form av seks musikere, to
dansere og en forteller, i tillegg til en lydtekniker. Gruppen
representerte autentisk hver region. Sammen skulle de
fremføre musikk og dans fra regionene, men også spesialskrevet musikk og koreografert dans, som et resultat av det
kunstneriske samarbeidet mellom utøverne. Forestillingen
ble fremført av en forteller, som i utdrag presenterte norske
oversettelser av klassisk litteratur fra regionene.

Forestillingen handlet om gamle myter og fortellinger fra
kulturene, og ble således en dialog mellom verdens eldste
kulturtradisjoner.
Kunstnerisk ansvarlig for prosjektet var Javid Afsari Rad.
Banafsheh Sayyad fra Iran/USA var koreograf. Du store
verden! hadde rollen som produsent for forestilling og
turné. Artistene var musikere og dansere av høyt internasjonalt format fra Norge, USA og Spania - alle med
opprinnelse fra Iran, India og Kina - i tillegg til en forteller
fra Norge.
Første forestilling var i Drammen Teater 12. september.
Forestillingen var kunstnerisk av ypperste klasse, men for
et skuffende lite publikum (40). De øvrige spillestedene
var meget godt besøkt, og det totale publikumstallet for de
seks spillestedene ble på rundt 1100.
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Totalt sett kan vi si oss svært fornøyd med både
prosjektets kunstneriske kvalitet og publikumsoppmøtet. Ved alle spillesteder ble forestillingen
mottatt av et imponert og begeistret publikum. Vi fikk
sågar meldinger om at flere hadde tatt landeveien fatt i
Trøndelag for å oppleve gruppen flere ganger.
I Inderøy besøkte gruppen en folkehøyskole hvor de
hadde en en-dags workshop med elevene.
Tilbakemeldinger fra både arrangører og artister er
svært gode, og sistnevnte har alle gitt uttrykk for at de
ønsker å få satt opp en ny turné i 2003.
Du store verden! vil arbeide for å få dette til hos
arrangører utenfor Norge.
Prosjektet fikk god pressedekning, med oppslag i
Stereo på NRK, P2s Midt i musikken og
Jungeltelegrafen, Dagsavisen, Aftenposten Aften,
Drammens Tidende, Adresseavisen og Trønderavisa.
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Zagros - Lorestan, Baluchistan, Kurdistan – iransk
folkemusikkfestival

China Nationalities Song & Dance Troupe
Oslo, Kongsvinger og Drøbak 23.-26. november

Bergen Internasjonale kultursenter 1.11, Cosmopolite,
Oslo, 2.11, Sola Kulturhus, Stavanger 8.11., Bingsfoss
Ungdomsskole, Sørumsand, 9.11., Folkemusikksenteret i
Sigdal, Buskerud 22.11.
Prosjekt Zagros ble utviklet av Du store verden! i samarbeid med den norgesbaserte musikeren Abdulrahman
Surizehi og Den Iranske Teatergruppen i Norge ved Saki
Abdul Rahman. Målet var å samle musikere som kunne
turnere Norge med tradisjonell lurisk, baluchisk og kurdisk
populærmusikk.

Autumn songs – Miyake Haruna, Odd-Arne Jacobsen
og Zheng Hong-Hong - konsert
Munch-museet i Oslo og Jazzkjelleren i Trondheim 29.
september -3. oktober 2002
Autumn Songs var et samarbeidsprosjekt mellom den
norske musikeren Odd-Arne Jacobsen og Du store
verden!. Jacobsen skapte en trio med den kjente improvisasjonsmusikeren Miyake Haruna (piano/Japan) ,den
norgesbaserte kinesiske musikeren Zheng Hong Hong på
det klassiske kinesiske strengeinstrumentet zheng og seg
selv. Programmet favnet fri improvisasjon, jazz og
tradisjonsmusikk.
Konserten på Munchmuseet hadde i overkant av 50
tilskuere. Trioen spilte senere på Jazzkjelleren i
Trondheim, for et publikum på rundt 30. Konsertene hadde
ulike uttrykk, men ble i begge tilfeller godt mottatt av
publikum.
Publikumspotensialet for denne type musikk er vanligvis
lite, så lave oppmøtetall kom ikke som noen overraskelse.
I Trondheim inngikk konserten dessuten i de NTNUinitierte ”Japandagene”, for dermed å bli servert et
publikum som allerede hadde mye å velge mellom.
Konserten i Trondheim ble forsterket av jazzmusikeren og
bassisten Steinar Raknes.
Trioen gjennomførte dessuten en konsert for Holtekilen
Folkehøyskole.
Turneen ble gjennomført med få støttemidler. Både
Utenriksdepartmentet og Norsk kulturråd avslo å støtte
prosjektet. Turneen ble gjort mulig gjennom at Miyake
selv fikk et reisestipend fra Ferris-universitetet, sin
arbeidsgiver i Japan. Gjennomføring og markedsføring av
konserten i Oslo ble gjort mulig gjennom Oslo Kommunes
støtte til Du store verden! i 2002.

Gruppen, som valgte seg navnet Zagros, besto i tillegg til
Abdulrahman Surizehi (benju og sang) av fem musikere
og sangere fra Iran og Pakistan (på instrumentene daf,
tombak, dohol, tanbor, kamanceh, handi og bluchis). For
konserten i Oslo ble gruppen forsterket av de to kurdiske
musikerne Qadir Elyasi (Norge/sang) og Simko Gerdî
(Sverige/keyboard). Gruppen fremførte musikk fra
regionene Baluchistan, Kurdistan og Lorestan (Iran og
landene rundt).
Du store verden! var produsent for prosjektet, og stod for
den formelle invitasjonen til musikerne. Vi måtte i den
forbindelse stille som økonomisk garantist ovenfor UDI.
Gruppen besøkte også Sverige før de returnerte til Iran via
Oslo. Konserten i Bergen samlet et publikum på rundt 90
mennesker. I Oslo var det nærmere 250 mennesker, mens
det på Sørumsand kom rundt 80 mennesker. Konserten på
Folkemusikksenteret i Buskerud trakk fullt hus. Konserten
var del av en samling med forskjellige folkemusikere, de
fleste fra Norge. Slik ble dette også en mulighet for musikerne til å spille med og møte folkemusikere fra Norge.
Prosjektet var av høy kunstnerisk kvalitet, og turneen er på
de fleste vis å regne som vellykket. En kunne ønsket seg
en noe større andel etnisk norske publikummere. En merker seg dessuten at det ikke er problemfritt å tilby musikk
fra tre regioner fra samme scene. Hver musikkform vil ha
et publikum som lett ikke vier lik interesse overfor musikk
fra en annen region. DSV vurderer det allikevel som verdifullt på denne måten å bringe folk og musikk fra et større
område sammen. Vi merker oss som et pluss for prosjektet
at et norsk plateselskap var i kontakt med gruppen.

Besøket fra den kinesiske dansetruppen China
Nationalities Song & Dance Troupe kom i stand etter
initiativ fra Folkerepublikken Kinas ambassade i Norge.
Som nevnt hadde Du store verden! tidligere på året
gjennomført et vellykket samarbeid med Kinas ambassade
(se side 6).
Gruppen, som turnerte Danmark og England i tillegg til
Norge, besto av 20 utøvere fra åtte forskjellige folkegrupper i Kina. De ga en popularisert oppvisning i tradisjonell
dans, musikk og sang fra de forskjellige regionene.
Tidsnød medførte at vanlige rutiner for forhåndsvurdering
ble satt til side, noe som førte til litt uklarhet i hva vi skulle
formidle. Dette fikk imidlertid ingen virkning på sluttresultatet.

forestilling i Drøbak 26.11, for rundt 250 tilskuere. Slik
fikk China Nationalities Song & Dance Troupe tre
forestillinger i Norge under sitt besøk.
Forestillingene ble omtalt i Aftenposten aften og
Glåmdalen.
Tilbakemeldinger fra publikum i Oslo har vært meget god.
Fra ambassaden har vi fått høre at truppen var svært godt
fornøyd med oppholdet i Norge. Ambassaden gjorde en
utmerket jobb som vertsskap.

Forestillingen i Oslo ble gjennomført i samarbeid med
Norges musikkhøgskole, i Lindemansalen 24.11 for rundt
280 tilskuere. Samarbeidet med Kinesisk venneforening i
Norge for forhåndssalg av billetter var av stor verdi.
Truppen skulle også ha en forestilling på Lillehammer
23.11, i Banken Kulturhus. Dessverre måtte denne
forestillingen avlyses, på grunn av lav publikumsinteresse.
Kinesisk venneforening i Norge arrangerte i tillegg en
forestilling på Kongsvinger 25.11 for et publikum på rundt
100. Endelig sto ambassaden ansvarlig for en gratis-

2.5. Tematiske
prosjekter i 2002

spørsmålene i seminarrekken utviklet av Intercult i
Sverige. Du store verden! ønsker, i kraft av våre aktivitetsområder, å fokusere på nødvendig utvikling av publikumsarbeid og tilnærming til nye publikumsgrupper.

Hvem kommer ikke? Nye publikumsgrupper - nye
grep - del 2

Du store verden!s oppfølgingsseminar våren 2002
fokuserte spesielt på publikumsarbeid i lys av kulturelt
mangfold og tilnærmingen til nye publikumsgrupper, både
i forskjellige kulturelle miljøer, men også blant det brede
publikum.

Black Box Teater, Oslo, 21. og 22. mars 2002, Audience
Development Seminar
Seminaret Nye publikumsgrupper - nye grep - Hvem
kommer ikke? - del 2 var en direkte videreføring av
seminaret med samme navn, som med suksess ble
arrangert i Oslo i september 2001. Seminaret ble arrangert
i Norge som et resultat av Du store verden!s samarbeid
med Intercult i Sverige.
I den økende konkurransen om publikum og nye publikumsgrupper blir det stadig viktigere å finne nye veier
for å utvikle en dialog med et nytt publikum. Hva vet vi
om vårt publikum? Hvem kommer og hvem kommer ikke
til våre arrangementer? Hvordan beholder vi det gamle og
finner det nye publikum? Dette er noen av de sentrale

Chris Torch fra Intercult var hovedinnleder. Teatersjef
Ruud Breteler fra Zuidplein teater i Rotterdam ble valgt
som innleder nr. to, på grunn av teaterets spesielle publikumstilnærming og Bretelers erfaringer fra dette feltet.
Perioden viste seg å være en vanskelig tid, men vi besluttet
å gjennomføre seminaret da vi hadde 20 påmeldte.
Deltakerne representerte et mangfold av stillinger og offentlige og private institusjoner. Tilbakemeldingene var
meget gode. Felles middag og teaterforestilling om
kvelden, samt felles lunsj dag to, bidro også til å gjøre
seminaret til en møteplass for nye kontakter.
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2.6. Løpende
prosjekter

2.7. Seminarer og
møteplasser

2.8. Informasjonsvirksomheten

Du store verden! har også prosjekter som er virksomme
over et lengre tidsrom:

Som et ledd i å spre informasjon, skape møteplasser og
stimulere til økt aktivitet, arrangerer Du store verden!
temamøter. Aktiviteten på dette feltet ble i 2002 redusert
som følge av realiseringen av mønstringen Dialog Asia.
Dette er et område Du store verden! ønsker å satse på i
tiden som kommer.

Du store verden! ønsker å synliggjøre internasjonal
kunstnerisk aktivitet og å fremme positive holdninger til
det kulturelle mangfoldet i Norge og internasjonalt. Vi
sprer informasjon om nettverkets mål og virksomhet,
medlemmenes aktiviteter, artister, arrangører, samt
aktuelle temaer og arrangementer innenfor internasjonal
kulturformidling.

TRANS//FORM - vandreutstilling med nordiske
verdenskunstnere
Trans//form var et samarbeid mellom Galleri Shambala
(Danmark), Intercult (Sverige) og Artists in Motion og Du
store verden! (Norge). Utstillingen ble kuratert av Marith
Hope (programsjef i Riksutstillinger), og holdt et høyt
kunstnerisk nivå. Det ble lagt vekt på ikke å produsere en
utstilling med “innvandrerkunstnere”, men en kvalitetsutstilling der eneste kriterium var at kunstnerne skulle ha
mer enn én kulturell bagasje. Kunstnerne var alle bosatt i
Norge, Sverige og Danmark.
Utstillingen ble vist til meget god omtale i Norge
(Stenersenmuseet i Oslo) i 2001. Etter den planlagte vandring i Stockholm, Oslo og København, har Galleri
Shambala med støtte fra Nordisk Ministerråd stått for
videreføring av turneen i 2002 til Estland, Latvia og
Litauen.

Profilering av verdensartister på Internett http://www.du-store-verden.no/artister/
Prosjektet startet i 2000 og har fortsatt i 2002. Det går
videre inn i 2003. Det er mange artister som venter på å se
sin profil på sidene, som ved utgangen av året teller 60
oppføringer. Arbeidet utføres i dag av en ekstern webredaktør innenfor et begrenset budsjett.

Du store verden! gjennomførte én nettverkssamling i 2002.
Samlingen ble holdt 13.-14. mai på Matendo kultursenter i
Drammen. Hovedtema for nettverkssamlingen var mønstringens høstaktiviteter og samtaler rundt målsetting og
struktur for mønstringen. Du store verden!s sekretariat presenterte planlagte turnéprosjekter, og nettverkets medlemmer og andre kontakter fikk anledning til å presentere sine
prosjekter. Det var dermed mulighet for både å tegne seg
for turnéprosjekter, og for øvrig utveksle erfaringer med
andre deltakere.

Dialog Asia i fokus
Dialog Asia var naturlig nok i hovedfokus for informasjonsvirksomheten i 2002. Det ble lagt stor vekt på
felles informasjon og synliggjøring for deltakerne under
mønstringen.
Formidlingen av aktivitetene under mønstringen ble gjort
gjennom
Felles vår- og høstkatalog
Trykkede nyhetsbrev (april, juni og desember) til rundt
3500 adressater.
Synliggjøring av aktiviteter i egen programkalender på Du
store verden!s webside

Felleskampanjen
Involveyourself er en årlig temakampanje for ungdom i
alderen 15-25 år som arrangeres av de fem store bistandsorganisasjonene Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp,
Redd Barna, Flyktningerådet og Norsk Folkehjelp.
Kampanjen har et eget prosjektsekretariat. Du store
verden! bidro også i 2002 med arrangørarbeid og
synliggjøring/informasjon for kampanjen i 2002.

Bulletinen kommer ut ukentlig, og inneholder aktuelle
arrangementer innenfor internasjonal kunst/kultur i Norge
og spesielle nyheter/utlysninger. Informasjon om
medlemmene og deres aktiviteter prioriteres. Vi har mottatt
mange positive tilbakemeldinger for denne bulletinen, med
økende mailingliste og stadig ny informasjon som ønskes
spredt gjennom denne kanalen. Mailinglisten talte ved
årsskiftet i overkant av 600 adresser.

Hjemmesider på Internett http://www.du-store-verden.no
Du store verden!s hjemmesider fikk i løpet av 2002 et nytt
ansikt, og redigeres av ekstern web-redaktør Håkå
Furuseth.
Hjemmesidenes områder er blant annet
- generell informasjon om nettverket Du store verden!
- oversikt, presentasjon av og linker til medlemmene og
deres temaområder
- programinformasjon; kalender, linker
- temaområder med linker og tilbud om materiell, kurs og
program fra medlemmer og andre samarbeidspartnere
- generell brukerinformasjon og kildehenvisninger for
skoleverket

For de sentralt initierte turnéprosjektene ble det i tillegg
distribuert til alle arrangører:

Besøket på hjemmesidene vokste jevnt og trutt og lå i
2002 på om lag
- 204 012 “treff”
- 51 839 “besøk som resultat av treff”

Plakater, foldere og invitasjonskort med lokal tilpasning

Øvrig materiellutarbeidelse

Annonsemal for lokal trykk

Av øvrig materiell ble det i 2002 produsert en presentasjonsbrosjyre samt en presentasjonsmappe som begge
har vist seg meget verdifulle når Du store verden! skal
formidles til nye kontakter.

Ukentlig nyhetsbulletin på web

Pressemelding for lokal tilpasning
Prosjektet er vel mottatt, og er også gjenstand for vurderinger i forhold til mulig nordisk samarbeid om kunstneriske databaser på Internett.

Nyhetsbulletiner pr. e-post

Det ble også tilbudt maler for Du store verden! s
mønstringsprofil for lokal opptrykking. Dette ble bestilt av
to kommuner.
Tilbakemeldinger fra brukere tyder på at felles vår- og
høstkatalog bør revurderes både med hensyn til omfang og
form. Det viste seg blant annet at mange prosjekter, både
fra medlemmer og fra Du store verden! sentralt enten ble
endret i form etter at katalogen forelå, eller slett ikke kom
med fordi de ikke var ferdigutviklet innen katalogenes
manusfrist.
Når det gjelder felles materiell for turnéprosjektene, har
tilbakemeldingene vært utelukkende positive, både med
hensyn til innhold og design.

Du store verden! og mediene
Du store verden! ser på mediene som et nyttig og viktig
verktøy i sin måloppnåelse. Imidlertid er det en utfordring
å få vakt medienes interesse for internasjonale kulturprosjekter, og som regel kreves det et møysommelig arbeid for
å få oppslag. Det kan synes som om for eksempel utstillingsprosjekter lettere får omtale enn andre prosjekter. Du
store verden! gjorde flere forsøk på å få journalister til å
anmelde høstens storsatsing Asiatisk karavane, uten at vi
lyktes i det. Vi ser det som viktig at mediene anmelder
internasjonale kulturarrangementer på linje med norske.

Vi skylder vår faste designer Reidar Ydse,
Grafik og Musikk AS, en stor takk for fremragende arbeid
i året som er gått.
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3. ORGANISASJON
2.9.
Nettverksarbeid
nasjonalt, nordisk
og internasjonalt
Du store verden! ser på internasjonalt samarbeid som en
forutsetning for å fremme og utvikle internasjonal kunst og
kultur i Norge og internasjonalt. Du store verden! ønsker
å representere et knutepunkt for informasjon og samarbeid
mellom norske og internasjonale kontakter innenfor internasjonal kulturformidling. Vi bestreber kontakt, dialog og
samarbeid med beslektede initiativ i Norden og internasjonalt.
Medlemmene
Medlemstallet har for 2002 hatt en svak nedgang fra 79 til
74 medlemmer. Du store verden! har i 2002 fokusert på
gjennomføring av mønstring og på pleie av eksisterende
nettverk, og har dermed ikke konsentrert seg om rekruttering av nye medlemmer. Vi ser det som viktig at dette skjer
i forbindelse med et uttrykt ønske om aktivitet fra
potensielle medlemmers side.
Samarbeid med artister og arrangører i Norge
Du store verden! formidlet i 2002 kontakt mellom artister
og arrangører, bidro med rådgivning for mulige
turnésamarbeid, tilbud om samarbeidspartneres turneer ut
til arrangører, og synliggjøring av programmer. Videre ble
tidligere kontakter fornyet også 2002 i forbindelse med
lansering av mønstringen Du store verden! 2002 - Dialog
Asia.

Positive samtaler etter initiativ fra Interkulturelt Netværk i
Danmark om et forpliktende samarbeid mellom nordiske
nettverksorganisasjoner ble i 2002 lagt på is etter nedleggelse av en rekke danske tiltak og organisasjoner etter
det danske regjeringsskiftet.
Internasjonalt samarbeid
Du store verden! videreutviklet i 2002 kontakt spesielt
med artister og kontakter knyttet til asiatisk kunst og
kultur, med tanke på gjennomføring av mønstringen. Dette
brakte oss til Asia og til Europa for konkretisering og
oppfølging av samarbeidsprosjekter. Vi har gjennom
prosjektarbeidet knyttet til oss svært verdifulle kontakter i
Asia, som vil blir brukt også i senere satsinger.

2.10.
Kulturpolitikk
Du store verden! har etter hvert bygget opp betydelig
kompetanse, erfaringer og kontaktnett innenfor interkulturelt samarbeid om kunst og kultur i Norge og i utlandet.
Du store verden! har etter hvert lykkes i å bygge opp både
synlighet og troverdighet overfor forvaltning og politiske
miljøer når det gjelder vårt felt, og vi har bidratt med
innspill og rådgivning i flere miljøer. Dette gjelder bl.a. Du
store verden!s deltagelse i forskjellige seminarer og
konferanser, vår deltagelse i Fellesforum for kulturorganisasjoner, rådgivning overfor Teaterhøgskolen for økt
rekruttering blant flerkulturelle, samt at styreleder har
deltatt i arbeidsgruppe for innspill til Kulturdepartementets
bebudede kulturmelding.

Du store verden! er en ideell medlemsorganisasjon med et styre og et sekretariat.
Styret i nettverket Du store verden! 2002/2003
Styreleder:
Ole Kristian Lundereng
Styremedlemmer:
Kirsti Knudsen
Cyle Pollard
Ricardo Sanchez
Eli Borchgrevink
Alice Narjord

- Kultursenteret ISAK / Trondheim kommune

Margrethe Aaby

- Norsk Folkehjelp
- Nordic Black Theatre
- Cosmopolite
- Daglig leder Du store verden! i permisjon
- LNU - Landsforeningen for norske barneog ungdomsorganisasjoner
- Torshovteatret hos Nationaltheatret

Varamedlemmer:
Omondi K’Abir
Khalid Thathaal

- Pro Rights
- Pakistansk Kultursenter

Nettverket Du store verden! hadde 4 styremøter i 2002.
Sekretariatet
Eli Borchgrevink
Anne Nyeggen
Brynjar Bjerkem

- Daglig leder frem til 1.7.02 (permisjon)
- Daglig leder fra 1.8.02 (engasjement )
- Programsjef

Line Wirum Evensen

- Ekstrahjelp januar til og med juni 2002

Medlemmene
Du store verden! hadde 74 medlemmer per 31. desember 2002
Se oversikt over medlemmene i Anneks 4.

Nordisk samarbeid
Du store verden!s aktiviteter på nordisk plan kretset i 2002
om utstillingen Trans//form (se ovenfor) og om samarbeid
om artistutveksling for verdenskunstnere til distriktene.
Det har også vært sonderinger for et mulig nordisk
internettsamarbeid for formidling av artister. Alle
prosjekter fortsetter inn i 2003.
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4. ØKONOMI OG
FINANSIERING
Du store verden! fikk i 2002 for første gang driftsstøtte
over statsbudsjettet. I tillegg til dette mottok vi informasjonsmidler Nord/Sør fra Utenriksdepartementet,
prosjektstøtte fra Norsk kulturråd, Utenriksdepartementet
og Oslo kommune, i tillegg til en mindre bevilgning fra
Drammen kommune.
Du store verden!s egne midler er en årlig medlemsavgift.
Du store verden!s styre, sekretariat og samarbeidspartnere

har ved prosjekter og seminarer i 2002 nedlagt en betydelig egeninnsats som ikke gjenspeiles i regnskapstallene.
Virksomheten avgrenses til de til enhver tid gjeldende
økonomiske rammer, og i tråd med virksomhet beskrevet i
de innvilgede søknader.
Finansieringspartnere har mottatt separat detaljert regnskapsrapport for året 2002. Årsresultatet for 2002 er et
overskudd.

Nøkkeltall fra årsregnskap nettverket
Du store verden! 2002
Inntekter, renter, andre tilskudd
Offentlige tilskudd

536 809
2 939 730

Utgifter totalt inkl. netto finansposter

3 338 803

Sum inntekter og utgifter

3 338 803

Årsresultat

3 476 539
137 737

Vedtekter for nettverket Du store verden!

Vedtatt 31. mai 1999 i Oslo

styre og valgkomité.

§1
Nettverkets navn er Du store verden!.

Skriftlig innkalling sendes medlemmene 5 uker i forveien.
Forslag til saker må være sendt sekretariatet senest tre uker
før årsmøtet, og saksdokumenter må være sendt
medlemmene senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet
avholdes innen utgangen av april, hvert år. Årsmøtet er
vedtaksdyktig når minst 1/3 av medlemmene er til stede,
personlig eller ved fullmakt. Ingen medlemmer kan ha mer
enn 3 fullmakter.

§2
Nettverket Du store verden! er en non profit, livssynsmessig og partipolitisk uavhengig forening med
de formål som er angitt i § 3.
§3
Nettverket Du store verden! har til formål å utvikle kunst
og annet kultursamarbeid mellom
internasjonale partnere og i det flerkulturelle Norge.
§4
Nettverket Du store verden!s medlemmer er organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner.
Medlemskap tegnes ved innbetaling av årsavgift til
nettverket, fastsatt av årsmøtet.
§5
Nettverket Du store verden!s styre skal ha minst 5 og maksimum 7 medlemmer og i tillegg 2 varamedlemmer. Det
skal ikke være mer enn to enkeltmedlemmer i styret.
Styremedlemmene velges for en periode på 2 år, med
rullerende utskifting. Styremedlemmene og styreleder
velges av årsmøtet. Forøvrig konstituerer styret seg selv.
§6
Styret skal forvalte nettverket og det som vedkommer det i
samsvar med dets formål og vedtekter.

Årsoppgjørsdisposisjoner:
Underskudd fra 2001

-41 776

Resultat 2002 etter årsoppgjørsdisposisjoner

95 961

Ny egenkapital pr. 01.01.2003

96 085

§7
Nettverket Du store verden!s signatur innehas av styreleder. Styret kan tildele prokura. Styret gjør vedtak i møte.
Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av
styremedlemmene er tilstede og ved simpelt flertall. Ved
stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Er leder ikke
tilstede har møteleder dobbeltstemme.

§9
Styret har fullmakt til å engasjere en daglig leder og
etablere et sekretariat.
§ 10
Nettverket Du store verden!s styre har plikt til å påse at
bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskapet skal følge kalenderåret og
skal avsluttes senest 3 mnd. etter dets utgang.
Regnskapsloven av 13. mai 1977 nr. 35 kommer til anvendelse.
§ 11
Avgjørelse om avvikling av nettverket Du store verden!
fattes i 2 årsmøter med minst 2/3 flertall, hvorav ett kan
være ekstraordinært. Ved avvikling disponeres nettverket
Du store verden!s overskudd i henhold til foreningens
målsetting.
§ 12 Årsmøtet kan fatte vedtak om vedtektsendringer med
2/3 flertall.
§ 13
Styret kan, eller skal når minst 20% av medlemmene krever det, kalle inn til ekstraordinært årsmøte med minst 4 ukers varsel.

§8
Årsmøtet er nettverkets øverste organ.
Nettverket Du store verden!s årsmøte omfatter alle nettverkets medlemmer og behandler følgende saker: regnskap,
rapport, strategi, virksomhetsplan, budsjett og valg av

Netto kostnader 2002 i % av totalregnskapet
Direkte prosjektkostnader:
Kunstneriske og tematiske prosjekter og seminarer

Anneks 1

54 %

1 814 522

46 %

1 524 281

Nettverksbygging, informasjonsvirksomhet og
prosjektutvikling/planlegging mønstring
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Anneks 2
Strategi 2001 - 2005

Målsetting

Vedtatt på årsmøtet Oslo, 6. juni 2001

Nettverket Du store verden! har til formål å utvikle kunst
og annet kultursamarbeid mellom internasjonale partnere
og i det flerkulturelle Norge.

Bakgrunn og visjon
Nettverket Du store verden! ble formelt etablert som en
medlemsbasert forening i 1999 og er en direkte videreføring av TAMTAM-nettverket (etablert i 1996) og pilotprosjektet Du store verden! - flerkulturell stormønstring
1998.
Du store verden! (tidligere TAMTAM-nettverket) ble
etablert som en følge av et stadig økende kulturelt
mangfold i Norge, en internasjonalisering av det norske
samfunn og behovet for en tilsvarende internasjonalisering
i norsk kulturpolitikk og kulturliv. Videre var og er rasisme
og minoriteters situasjon felt som forener kulturliv og
organisasjonsliv med forskjellige erfaringer, ressurser,
kompetanse og aktivitetstyper i samarbeid om felles mål.
Du store verden! er et nødvendig redskap i et mellomsjikt
der man fremdeles snakker om integrering fremfor
gjensidig dialog og samarbeid. Du store verden! ønsker å
bidra til at det kulturelle mangfold forstås som en
ressursrikdom, og at et samarbeid over kulturelle og
geografiske grenser er et viktig bidrag i utviklingen av
nyskapende kvalitetskunst og en rik nasjonal kulturell
identitet.
Nettverket tjener som en nøytral paraply, koordinator og
ressurssenter for utvikling og gjennomføring av samarbeidstiltak og fellestjenester. Du store verden!s prosjektvirksomhet representerer et supplement til etablerte
offentlige institusjoners virke.

Delmål
Bidra til å promovere internasjonale artister, kunst og
kultur på den nasjonale og internasjonale kulturelle arena
Utvikle en fremtidsrettet dialog med offentlige beslutningstagere om internasjonal kunst- og kulturformidling i
den norske kulturpolitikken
Vedlikeholde og utvikle et nasjonalt nettverk og nasjonale
og internasjonale kontakter
Bidra til å skape møteplasser for medlemmene i nettverket
og relevante kontakter
Fremme positive holdninger til det kulturelle mangfold i
Norge og internasjonalt

STRATEGI
2001 - 2005
Prioriterte mål for virksomheten 2001-2005
• Gjennomføre en landsdekkende kulturmønstring
Du store verden! 2002 - Dialog Asia
• Et økonomisk fundament for Du store verden!s virksomhet ved faste bevilgninger over statsbudsjettet
• Internasjonalisering av den norske kulturpolitikken
• Et forsterket nasjonalt nettverk med jevnlige tematiske
møteplasser og dialogfora, felles tjenester,
informasjonsvirksomhet og prosjektsamarbeid
• Langsiktige relasjoner for prosjektsamarbeid og
informasjonssamarbeid med partnere i de nordiske land,
Europa og aktører i Afrika, Asia og Latin-Amerika
• Gjennomføre en landsdekkende kulturmønstring
Du store verden! 2005

Virkemidler
• Kulturformidling og gjennomføring av de landsdekkende
kunst- / kulturmønstringer
• Informasjonsvirksomhet og nettverksarbeid
• Lobbyvirksomhet

Målgrupper
• nettverkets medlemmer og samarbeidspartnere nasjonalt
og internasjonalt
• kulturlivet

Nye samarbeidsrelasjoner, økt aktivitet, økt kvalitet,
bredere formidling og bredere nedslagsfelt er nøkkelord i
dette arbeidet. Sammen får vi til mye for mindre, og
sammen har vi mye å lære.
Visjonen som ligger til grunn for Du store verden!s
virksomhet er fellesskap om utvikling av kvalitetskunst
og en nasjonal kulturell identitet i stadig endring.

• organisasjonslivet
• forskningsmiljøer
• mediene
• myndighetene og politikere
• publikum
• skoleverket, bibliotek-Norge, barn og unge
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RESSURSER

Økonomi og finansiering

Nettverkets individuelle
aktiviteter og fellestiltak

Nettverkets medlemmer i årsmøte
godkjenner årsregnskap, årsberetning
og strategidokument. Årlig virksomhetsplan og budsjett presenteres
til orientering.

For å oppnå målsettingene, bygger
nettverket på en modell der
• initiativ tatt av nettverkets medlemmer kan gjennomføres i nettverkets
navn, i samråd med sekretariatet

Nettverket Du store verden! bestreber
en to-delt finansiering:

• tiltak i nettverkets navn betinger
rimelige krav til kvalitet

1. Driftstilskudd over statsbudsjettet
og medlemmers årsavgift og bidrag
for

• nettverkets medlemmer disponerer
fellestjenester som
- databaser
- informasjonstjenester og informasjonskanaler
- felles navn, logo, maler og
definert materiell
- markedsføringstjenester etter
avtale og behov rådgivning og
kvalitetssikring etter avtale og
behov.
Sekretariatet er i utgangspunktet bemannet med to årsverk.
Bemanningsmengden vil bli vurdert
fra år til år. Rådgivende grupper er
tilknyttet, men ikke ansatt i nettverket. For øvrig knytter nettverket til
seg eksterne ressurser etter behov i
forhold til virksomhetsplan.

• planlegging og utvikling av prosjekter og landsdekkende mønstringer
• generell rådgivning og bidrag til
utvikling av medlemmers enkeltprosjekter
• vedlikehold og utvikling av nettverket og kontakter nasjonalt og internasjonalt

Anneks 3

Anneks 4

Oversikt gjennomførte
prosjekter 2002

Nettverkets medlemmer per 31.12.2002

04-07

04-10

04-21
04-22
04-23
04-24
04-25
04-26
04-27
04-28
04-29
04-30
04-31

• nettverkets databaser og Internett
• informasjonsvirksomhet/markedsføring av nettverket
• dialogfora

04-32
04-33

2. Prosjektmidler fra offentlig forvaltning og sponsorer for
• individuell finansiering av prosjekter og tiltak etter behov
• finansiering av jevnlige nasjonale
kunst- og kulturmønstringer

Profilering verdensartister
på Internett løpende
Trans//form - Nordisk
Vandreutstilling(videreføring uten DSV
involvert
Chinese Film Orchestra
Text & Subtext
Feng Zhengjie
Juan Hu
Vika Galleri PopUp
Hvem kommer ikke?
Audience dev.sem - 2
Iransk litteratur i eksil
Asiatisk Karavane
Autumn Songs
Zagros
Mini Hangama - Damini
House of Culture rådgivning og markeds
føring
China Nationalities Song
and Dance Troupe
Involveyourself Felleskampanjen 2002 rådgivning

Anneks 4AiM Chapbooks

FIVH

kommune

Anneke Bjørgum

Førde Int Folkmusfestival

Nordic Black Theatre

Antirasistisk Senter / Tellus
Radio

Hedmark fylkeskommune

Noregs Ungdomslag

IKKO

Norsk Folkehjelp

IKM

Norsk Musikkråd

Interessegruppa Volda /
Krambua

NKLf

AOF
Arendal kommune
Asker Kulturhus
Beaivvas Sámi Teáhter
BIKS
Borre kommune
Bydel Gamle Oslo
CAK
CITO
Damini
Dansegruppen LundFigenschow-Galdo
Den Iranske Teatergruppen i
Norge
DFB Det Flerspråklige bibliotek
Det orientalske kunstmus
Det Åpne Teater
Dialog Film
Drammen kommune
Etnisk Kulturtiltak
Etnisk Musikklubb
Etnografisk Museum - UKM
Film fra Sør

S. 3:
s. 6:
s. 7:
s. 11:
s. 24:

Fengh Zhengjie/Stiftelsen 3,14, Bergen
Fra utstillingen Text og subtext
Øverst: installasjon av Juan Hu, øvrige bilder: Fengh Zhengjie, foto:Stiftelsen 3,14
foto: Alejandro Pérez
siste side øverst: Fengh Zhengjie/Stiftelse 3,14.

Folkeakademienes
Landsforbund

Operasjon Dagsverk

Iransk litteratur i eksil foreningen

Oslo Fine Arts Academy

Kirkelig Kulturverksted

ORKIS

Kirkens Nødhjelp

Pakistansk Kultursenter

KUI

Rainbow Foundation

Kjetil Risnes

Ramoni

Kopinor

Rikskonsertene

Kulturbro

Riksutstillinger

KulturHuset i Tromsø

Samisk kulturforum - Sami
Kultursiida

ISAK
Soria Moria

SAMSPILL

Kunst og design i skolen

Sosialistisk
Opplysningsforbund SO

Likestillingssenteret

St Croix Huset

LNU

Statens Teaterhøgskole

Matendo

Tamil Dev. Network

Matkulturformidlingen

Teater Fusentast

Nations of Africa

Torshovteatret

NBU

Utviklingsfondet

Nettverket for innvandrerorg. i
Aust-Agder

Vennskap Nord/Sør
X-ray ungdomskulturhus

Nord-Sør biblioteket
Nord-Trøndelag fylkes-
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Du store verden! er et nettverk av
arrangører, organisasjoner, institusjoner og
artistgrupper fra kultur- og
organisasjonslivet. Nettverket skal bidra til
utvikling av internasjonalt kunst/kultursamarbeid i Norge og internasjonalt.
Gjennom sitt sekretariat bidrar nettverket
til økt internasjonal kontaktskaping, til
informasjonsvirksomhet og til koordinering
av kunstneriske prosjekter.
Du store verden!s fremste satsningsområde

kulturmønstringer. Visjonen bak mønstringene er synliggjøring og utvikling av
internasjonal kvalitetskunst og økt internasjonalt kultursamarbeid i Norge og mellom
Norge og utlandet.

Du store verden! Kristian IVs gt. 15 - 0164 Oslo
tel: 22 11 13 14 post@du-store-verden.no
http://www.du-store-verden.no

DESIGN: GRAFIKK OG MUSIKK AS • TRYKK: BRYNE OFFSET AS.

er koordinering av jevnlige landsdekkende

