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KULTURNETTVERKET DU STORE VERDEN!
Du store verden! er et nettverk av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper
og ressurspersoner fra kultur- og organisasjonslivet. Nettverket skal arbeide for å
videreutvikle interkulturelt kultursamarbeid i Norge og internasjonalt. Gjennom sitt
sekretariat bidrar nettverket til koordinering av tematiske og kunstneriske prosjekter,
til økt kunnskap og engasjement og til økt internasjonal kontaktskaping.

Verdigrunnlag

Overordnet mål

Du store verden! skal gjenkjennes som
en søkende og skapende organisasjon
• Søkende: Vi skal være nysgjerrige og
ydmyke i vår søken. Vi skal stille spørsmål
og søke svar. Vi skal bruke tid og krefter
på å bli kjent med og formidle kunst og
kultur som ikke er hverdagskost for
befolkningen.
• Skapende: I dette arbeidet skal vi i
fellesskap bruke vår kreativitet,
kompetanse og interkulturelle relasjoner.

Du store verden! skal fremme det
kulturelle mangfoldet innenfor
kunst- og kulturlivet i Norge.
Dette skal vi oppnå gjennom å:
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1. INNLEDNING
Du store verden! avsluttet i 2003 kulturmønstringen Dialog Asia. Samtidig ble
blikket rettet mot organisasjonsutvikling,
kulturpolitikk og ny mønstring i 2005.
Du store verden! holder fast ved at nettverket skal være en lenke mellom forskjellige aktører innenfor internasjonal kunst- og
kulturformidling i Norge, og en samlende
faktor for økt aktivitet, kvalitet og
samarbeid over grenser.
Første halvdel av 2003 ble viet avslutning av
kulturmønstringen Du store verden!.
Mønstringen fikk et flott og verdig
punktum med blant annet danse- og
sangforestillingen Tridhara og en visning av
Garin Nugrohos filmer.
2003 har også vært året for evaluering av
nettverkets virksomhet. Du store verden!
har eksistert i syv år, nettverket oppnådde
tilskudd over statsbudsjettet fra 2002 og det
er blitt gjennomført to mønstringer i
nettverkets levetid. Tiden har vært moden
for å gjøre opp status, og rette blikket
fremover. Nettverket ble invitert til å si sin
mening, og professor i sosialantropologi
Odd Are Berkaak fikk i oppdrag å granske
organisasjonen og gi gode råd om utvikling
i framtida. Styre og sekretariat har også
arbeidet med videreutvikling av organisasjonen gjennom hele året. Evalueringen
blir lagt frem 2004.

Fokuset blir satt på møtene mellom ulike
kulturer, og hvordan norsk kultur forandres
som følge av innvandringen til landet. For å
få oppmerksomhet, satser vi denne gangen
på en konsentrert periode om høsten. Dette
er imidlertid avhengig av en finansiering
som både er forutsigbar og tilstrekkelig. Vi
setter her vår lit til kulturmyndigheter og
sponsorer. Så må sekretariat, nettverksmedlemmer og andre kontakter gjøre sitt
for at mønstringen vil sette sitt tydelige
preg på jubileumsfeiringen!
Du store verden! har etter hvert fått en
solid plattform for sitt arbeid, som avtegner
seg langs tre akser: Kunst- og kulturformidling, kompetanse- og påvirkningsarbeid samt nettverksbygging. Vi har tro på
at våre samlede aktiviteter 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 2003.

Oslo, april 2004
Du store verden!s sekretariat

Påvirkningsarbeid og kompetanseutvikling
har tatt mye av sekretariatets arbeid siste
halvdel av 2003. Et viktig tema her er Den
kulturelle skolesekken. Ordningen gjør det
mulig for barn og unge å oppleve kunst og
kultur formidlet av profesjonelle kunstnere
i skolen. Utfordringen blir å gi dem et
tilstrekkelig mangfoldig tilbud, og å sikre at
flerkulturelle kunstnere også får innpass i
ordningen med sine uttrykk.
Vi vil også nevne våre planer for en ny kulturmønstring i 2005. Mønstringen har fått
navnet Transform, og skal bidra i
jubileumsfeiringen med et tydelig bilde av
det moderne og mangfoldige Norge.
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2. VIRKSOMHETEN I 2003
Du store verden!s virksomhet var i 2003
konsentrert om avslutning av mønstringen
Dialog Asia, påvirkningsarbeid, kompetansebygging, organisasjonsutvikling og
planlegging av ny mønstring. Vi har vært
sikret en fortsatt eksistens med driftsstøtte
over statsbudsjettett, men en utvidelse av
aktivitetene har ikke vært mulig med
nåværende støttenivå.
Du store verden! var ved utgangen av 2003
en forening med 69 medlemmer. Dette er
en nedgang fra 74 medlemmer året før. Det
ble ikke gjort fremstøt for å øke
medlemstallet i 2003.
Virksomheten omfattet i 2003 utvikling og
gjennomføring av i alt tre kunstneriske og
to tematiske prosjekter (se egne kapitler
nedenfor). I tillegg har organisasjonen
konsentrert seg om evaluering og utvikling,
samt at sekretariatet har engasjert seg i
dialogfora og påvirkningsarbeid overfor
politikere og kulturmyndigheter.
2.1. Du store verden! 2002/2003 Dialog Asia
– avslutning av mønstring
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.

gjennom rådgivning, kontaktformidling
og/eller turnélegging.
Du store verden! er fornøyd med gjennomføringen av de prosjekter som Du store
verden! sentralt var involvert i under
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. Den lave oppslutningen hadde
først og fremst sin årsak i måten prosjektene ble finansiert på. I motsetning til
mønstringen i 1998, hvor Du store verden!
fikk et samlet beløp for egen disponering til
de forskjellige aktivitetene, måtte vi for
mønstringen i 2002/2003 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.

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, med
synliggjøring under en felles paraply.
På grunn av svært begrenset og forsinket finansiering ble mønstringen først
avsluttet i 2003.
Dialog Asia- programmet besto i 2003 av
tre prosjekter, hvorav to var turnerende
prosjekter.
Du store verden! har også bidratt til
utvikling av samarbeidspartneres prosjekter
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2.1.1. MARKERING AV DEN IRANSKE FORFATTEREN
SADEGH HEDAJATS HUNDREÅRSDAG
21. og 22. februar 2003 på Deichmanske
bibliotek i Oslo, filial Grünerløkka
Sadegh Hedajat regnes som den moderne
litteraturens grunnlegger i Iran.
Markeringen av hans hundreårsdag i Norge
kom i stand på initiativ fra Den iranske
forfatterforeningen (i eksil), gjennom
foreningens norske leder, Abbas Shokri.
Aschehoug forlag ga ut Hedajats hovedverk
”Den blinde ugla” på norsk i 2002, og sa ja
til å være samarbeidspartner for arrangementet.
Den iranske forfatterforeningen foreslo
Hedajat-kjennerne Homa Katouzian og dr.
Shadab Vajdi som gjester til seminaret,
begge med base i England.
Seminaret ble planlagt lagt over to dager.
Vårt forrige prosjekt med iransk litteratur
(Iransk litteratur i eksil, mars 2002) hadde
gitt oss den erfaringen at det var tidkrevende å måtte å forholde seg til et
blandet publikum på både norsk og persisk.
Samme program ble derfor gjennomført på
engelsk første dag og på persisk andre dag.
Homa Katouzians foredrag hadde tittelen
”The wonderous world of Sadeq Hedayat” –
Hedajats forfatterskap sett i et litteraturhistorisk lys. Shadab Vajdis foredrag hadde
temaet ”Sadeq Hedayat as a scholar”, og
fokuserte på hans arbeid med å synliggjøre
det historiske språket pahlavi.
Til første dag ble det satt sammen et panel
bestående av Homa Katouzian, Shadab
Vajdi, Asbjørn Øverås fra Aschehoug, Mari
Finess fra Norsk kulturråd (forvalter av
støtteordning for utgivelse av oversatt
litteratur) og Nina Zandjani fra Institutt for
østeuropeiske og orientalske studier ved
Universitet i Oslo.

Første dag møtte et publikum på rundt 30
og andre dag et publikum på drøyt 50.
Publikumsoppmøtet var i overkant av
forventet og avslørte mange interesserte
lesere, av både norsk og iransk opprinnelse.
Dag to inneholdt en to timers lang diskusjon
rundt Hedajats forfatterskap.
Du store verden! er meget godt fornøyd
med samarbeidet med Den iranske forfatterforeningen (i eksil), og med prosjektet som
sådan. Du store verden! ser det som viktig å
bidra i prosjekter som ikke har like bred
publikumsappell, under forutsetning av at
prosjektene bygger opp under måsetningen
om kvalitet og dybde i kulturformidlingen.
Hedajat-prosjektet var et godt eksempel på
dette.
Seminarene ble støttet økonomisk av
Utenriksdepartementet, Norsk kulturråd og
Oslo kommune.

Sadegh Hedajat
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2.1.2. TRIDHARA – THREE FLOWS
Black Box, Oslo, Kultursenteret ISAK og
Samfunnet, Trondheim, 11. –15. mars 2003
Vi opplever i dag en gryende interesse i
Norge for indisk dans. Vi har et lite, men
sterkt miljø av kathak-dansere, og det er
også startet undervisning i dansen
bharatnatyam. Vi vurderte derfor tiden som
moden for å presentere det videre
spekteret av indisk dans for et norsk publikum
Forestillingen kom til etter initiativ fra
bharatnatyam-danseren Rama
Vaidyanathan, som var i Norge for første
gang høsten 2000. Vaidyanathan presenterte flere alternativer til en større indisk
forestilling. Etter faglig vurdering valgte Du
store verden! seg Tridhara – three flows, en
forestilling som bruker klassisk indisk dans
med relativt stor dristighet, blant annet
gjennom det uvanlige å presentere de tre
forskjellige klassiske danseformene bharathanatyam, kathak og odissi samtidig og senere i fusjon på scenen, i en koreografert
helhet.
I Tridhara deltok tre dansere og fem
musikere. Forestillingen ga dessuten rom
for et eget soloparti for den karnatiske
sangeren O.S. Arun. Du store verden!

vurderte det dit hen at Aruns særlige
kvaliteter som sanger ville gjøre helheten i
forestillingen enda bedre for et norsk
publikum.
Den endelige besetningen besto av Rama
Vaidyanathan: bharatnatyam-danser,
Kavitha Dwibedi: odissi-danser, Malthi
Shyam: kathak-danser, Vidya Srinivasan:
sang, Govind Chakraborty: tabla, S.
Srinivasan: mridangam, Prafulla R.
Mangaraj: pakhavaj, Viju Anand: fiolin og
endelig O.S. Arun: sang (solist).
Tridhara ble først vist to ganger på Black
Box Teater i Oslo, og deretter på henholdsvis Kultursentret ISAK og på
Studentersamfundet i Trondheim. Begge
forestillingene i Trondheim var del av den
pågående ISFiT-festivalen. Forestillingene i
Oslo trakk til sammen nærmere 140 gjester,
med utsolgt sal første kveld og tilnærmet
utsolgt sal kveld to. Første forestilling i
Trondheim hadde rundt 300 mennesker i
salen, etter stor pågang etter billetter og
utsolgt forestilling flere dager i forkant.
Andre forestilling ble sett av 150
mennesker.
Både danseforestillingen og Aruns konsert
fikk meget god respons fra publikum.
Kjennere av indisk musikk og dans ga de
aller beste skussmål.

I samarbeid med Damini House of Culture
(Oslo) ble det avholdt en workshop over to
dager i bharatnatyam på IKM i Oslo. I samarbeid med Oslo Fine Arts Academy (Oslo) ble
det over en hel dag på Veitvet avholdt
workshops både i sang og de tre danseformene. Det ble også holdt en workshop
for fem viderekomne bharathanatyamdansere i samarbeid med den srilankesiske
dansekolen Salangai Narthanalyam i Oslo. I
alt samlet workshopene rundt 75 deltakere.
I Trondheim ble det i samarbeid med IKKO
avholdt danseundervisning for rundt fem
dansere med begrenset erfaring i indisk
dans.
Konklusjon
Tridhara-turnéen vurderes som meget vellykket kunstnerisk, med et publikumsoppmøte i
overkant av hva en kunne håpe på.
Kontakten med artistene har også vært
utmerket. Kvaliteten på forestillingen har
forhåpentligvis bidratt til å øke interessen
ytterligere for indisk musikk og dans her i
landet. Turneen bidro også til å synliggjøre

hvordan samme forestilling kan fenge svært
forskjellige pubikumsgrupper og scener, og
at en tilsynelatende ”smal” forestilling også
kan nå et bredt publikum.
Det er håp om at workshopene har ledet til
videre utvikling av de indiske og
srilankesiske utøvermiljøene.
Forestillingen fikk flotte oppslag i
Aftenposten aften, Adresseavisen og i
NRK p2.
Prosjektet ble støttet økonomisk av Norsk
kulturråd, Utenriksdepartementet og
Oslo kommune.

Workshops
DSV! etablerte en serie workshops med
artistene under oppholdet. Hovedmålet
med å tilby slike workshops er å bidra til å
styrke de norsk-indiske musikk- og dansemiljøene, både gjennom kunnskap og
inspirasjon, samt å etablere direkte kontakt
mellom de gjestende artistene og organiserte grupper her i Norge. Slik kan for
eksempel artistene senere også gjeste
landet med andre grupper som vertskap.
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2.1.3. GARIN NUGROHO – INDONESISK FILMSKAPER
Trondheim, Bergen, Oslo 18.-24. mars 2003

Garin Nugroho regnes for å være Indonesias
viktigste filmskaper og blant Sørøst-Asias
fremste, aktive filmregissører. Hans virke
har skiftet mellom spillefilmproduksjon,
dokumentarfilmer, kunstneriske kortfilmer
og serier for TV. Et grunnleggende politisk
engasjement ligger i bunnen for alt han
både har regissert og produsert.
Du store verden! inviterte Nugroho til
Norge og hadde samtidig en visning av hans
filmer. Prosjektet skulle gi et innspill i
debatten om ytringsfrihet og fredsarbeid,
samt gi et bilde av det nye Indonesia. Det
skulle også være en presentasjon av en
fremstående asiatisk filmkunstner for
relevante miljøer og publikum generelt.
Cinemateket ble samarbeidspartner og
arrangør i Trondheim. I Bergen ble det
etablert kontakt med Bergen Filmklubb,
mens det i Oslo ble avtalt et samarbeid med
Film fra sør for synliggjøring av arrangementet, mens Du store verden! selv var
ansvarlig praktisk arrangør.

GA
RIN

Filmene som ble hentet til landet var: Letter
to an angel (Surat Untuk Bidadari), ... And
the moon dances, (Bulan Tertusuk Ilalang),
Leaf on a pillow (Daun di Atas Bantal), A
poet (Puisi Tak Terkuburkan), Lajar Hidoep
(kortfilm 2001), A poet of Linge homeland
(dokumentar 2001) og Icon Sebuah Peta
Budya (dokumentar 2002). I tillegg brakte
Nugroho med seg en DV-kopi av sin helt
ferske spillefilm Bird man tale (2003).

Nugroho var til stede ved de fleste visningene, og det ble gjennomført samtaler
og debatter i tilknytning til filmene. I
Trondheim ble samtalen ledet av
Cinematekets Svein Inge Sæther og Brynjar
Bjerkem fra Du store verden!. På Filmens
Hus i Oslo tok visningen form av et seminar
over to dager, ledet av Cecilie Hellestveit fra
PRIO. I Bergen Filmklubbs lokaler på
Universitetet i Bergen ble spørsmål og

samtale igjen ledet av Brynjar Bjerkem, med
antropolog Olaf Smedal som tolk og samtalepartner. Visningene i Trondheim trakk
et publikum på rundt 15 mennesker i snitt
per film, Oslo rundt 25 og Bergen rundt 50
mennesker.
Prosjektet ble presentert på en flott måte i
magasinene til Bergen Filmklubb og
Cinemateket i Trondheim. Film fra Sør
presenterte prosjektet på sin hjemmeside,
mens Cinemateket i Oslo sendte ut en notis
til sin e-postliste. Prosjektet kom ikke med i
Cinemateket i Oslos programkatalog. P2
dekket seminaret i Oslo og sendte senere et
intervju med filmskaperen. Det var ellers
lav mediedekning. Prosjektet ble støttet
økonomisk av Utenriksdepartementet og
institusjonen Fritt Ord.
Konklusjon
Samarbeidet med Nugroho og alle de
norske partnerne i prosjektet var svært
godt. Vi er derimot ikke fornøyd med
publikumsoppmøtet, spesielt i Oslo og
Trondheim. Vi var på forhånd klar over at
svært få mennesker i Norge kjente til
Nugroho. Slik var det også en målsetning å
gjøre ham mer kjent blant norske filminteresserte. Her tar vi til etterretning at
folk ikke lett prioriterer å bruke dagtid i
helgene på en filmskaper de fra før ikke
kjenner. Fra folk på Filmens Hus fikk vi
derimot høre at oppmøtet på ingen måte
var dårlig, ut fra tidligere erfaringer med
visning av tilsvarende type film. Vi var også
uheldige med tidspunktet. Invasjonen av
Irak startet 19. mars. Dette førte til at folks
politiske fokus og engasjement var et annet
sted. Besøket fikk trolig av samme årsak
svært begrenset presseomtale.

13

14
2.2. TEMATISKE PROSJEKTER I 2003
Du store verden! har en viktig oppgave i å
skape møteplasser, hvor dialog og utveksling av informasjon skal bidra til kompetanseutvikling, bevisstgjøring, inspirasjon og
samarbeid. Nettverket har som mål å arrangere minst to konferanser og/eller nettverkssamlinger i året. Nettverkets medlemmer er hovedmålgruppen for samlingene,
men Du store verden! arrangerer også
konferanser for et større publikum.
2.2.1. Konferanse og nettverkssamling:
Hvordan sikrer vi kvalitet og utvikling i
internasjonal kunst og kultur i Norge?
MS Innvik i Oslo, 7. –8. april. Konferanse i
tilknytning til nettverkssamling og årsmøte
Internasjonal kunst og kultur har et lite
marked i Norge. Dette gjelder både for
kunstnere som er bosatt i Norge og for dem
som besøker landet. Internasjonale kulturprosjekter er heller ikke av det som får mest
medieomtale, og anmeldelser ses så godt
som aldri. Under slike forhold blir det en
stor utfordring å sikre kvalitet og utvikling
for feltet.
Dette var hovedtemaet for konferansen og
nettverkssamlingen som ble holdt i tilknytning til Du store verden!s årsmøte i 2003.
Inviterte innledere var Gavin Jantjes, daværende kunstnerisk leder ved Henie-Onstad
kunstsenter, Shanti Brahmachari, scenekunstkonsulent i Norsk kulturråd, Lise
Lundh, Rikskonsertene og Arne Berg, musikkjournalist i NRK. Sentrale undertemaer
var: Hvordan formidle kvalitetskunst som er
ukjent for publikum? Hva er Norsk kulturråds kriterier for å vurdere kvaliteten i prosjektene, og hvordan ivaretar de kravene til
kompetanse? Hva gjør Rikskonsertene for å
promovere verdensmusikk i Norge og hva er
deres kvalitetskriterier? Hvorfor er internasjonal kultur så sjeldent fremme i mediene?
Hva kan kunstnerne og formidlerne gjøre?
Hva bør journalistene selv gjøre?
Debatten bidro til bevisstgjøring rundt kvalitet og utvikling. Gavin Jantjes tok til orde

for en full inkludering av internasjonal og
interkulturell kunst. Han viste i den forbindelse til utstillingen The seed from the tree,
en utstilling med tolv indiske samtidskunstnere som oppnådde gode publikumstall på
Henie-Onstad kunstsenter i 2003. Mest oppmerksomhet fikk Arne Berg fra NRK, som
presenterte matnyttige tips om hvordan en
skal komme i kontakt med mediene.
Antall deltakere var i underkant av femti,
og det var god geografisk og organisasjonsmessig spredning.
Ettermiddagen og morgenen etter var forbeholdt medlemmene av nettverket, og var
viet evaluering av Dialog Asia-mønstringen,
samt lansering av ideen for neste
mønstring.
Konferansen ble finansiert med Du store
verden!s driftsmidler samt støtte fra Oslo
kommune.

2.2.2. Multikultur på den kommunalpolitiske dagsordenen
MS Innvik i Oslo, 28. august – et tretimers
seminar

2.2.3. Nettverkssamling og konferanse –
Hvordan sikrer vi mangfoldet plass i Den
kulturelle skolesekken?
IKM – Internasjonalt kultursenter og
museum i Oslo, 3. desember 2003

Du store verden! tok initiativet til et møte
under kommunevalgkampen i Oslo mellom
listekandidater og inviterte kulturarbeidere.
Flere medlemmer av nettverket hadde ytret
ønske om å få politikere i tale når det gjelder flerkulturell kulturformidling. Målet var
å skape en dialog til gjensidig nytte.
Politikerne skulle få mulighet til å bli kjent
med forskjellige aktører i byens internasjonale kulturliv, mens nettverksmedlemmer
og Du store verden!s kontakter på sin side
skulle få mulighet til å presentere seg selv i
en uanstrengt ramme og stille spørsmål til
Oslo-politikerne. Sentrale spørsmål til
politikerne var: Hvorfor er flerkulturelle så
synlige i bybildet, men så usynlige i kulturtilbudet? Hvilket ansvar har politikerne for
å gjøre feltet mer synlig og inkludert?
Organisasjoner og politikere fikk en kort
presentasjonstid, med etterfølgende spørsmål og svar. De aller fleste partier deltok
med en representant.

Du store verden! tok initiativ til denne
konferansen etter dialog med blant andre
ABM-utvikling (Statens senter for arkiv,
bibliotek og museer), som er sekretariat for
Den kulturelle skolesekken på statlig nivå.
De deltok også med faglige råd og økonomisk støtte. Temaet var åpenbart aktuelt
ved slutten av det første året ordningen har
fungert i et større omfang. Rundt 100
deltakere fant veien til IKM, mange
kommune- og fylkesansatte med ansvaret
for Den kulturelle skolesekken (DKS), og
mange fra kulturlivets organisasjoner, frie
grupper og utøvere. Målet for konferansen
var å gi tilhørerne en praktisk innføring i
ordningen –hvordan den forvaltes, hvem
som er formidlere, og hva som er rammene
for deltakelse. Og til slutt – hvordan sikrer
vi det kulturelle mangfoldet plass i
ordningen?

Alle politikerne – inklusive Fremskrittspartiet – fremhevet betydningen av et
mangfoldig kulturtilbud i Oslo, selv om de
hadde forskjellige løsninger på hvordan det
kunne sikres. Det mest verdifulle med møtet
var at aktørene ble bedre kjent med
hverandre. Dette kan komme til god nytte i
senere lobbyarbeid for økte midler til feltet.
Pressen var også invitert, men deltok ikke.

ABM-utvikling og formidlerne av kultur til
skolene, representert ved Norsk scenekunstbruk, Rikskonsertene, Riksutstillinger og
Norsk forfattersentrum var først ut i konferansen. Marianne Larsen fra ABM-utvikling
pekte ut tilgang på produksjoner som den
største utfordringen. Hun viste også til kravet i Stortingsmeldingen om at tilbudene
skal vise kulturelt mangfold, og at dette
åpenbart må vies ekstra oppmerksomhet i
startfasen.

t

Kulturformidlerne som var representert
oppfordret alle kunstnerne til å ta kontakt
hvis de har ideer eller produksjoner de
ønsker å nå ut til skolene med.
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2.3. LØPENDE PROSJEKTER
Det kom tydelig frem under formiddagens
økt at fylkene og kommunene er vel så
viktige som det statlige nivået. 2/3 av DKSmidlene fordeles via fylker og kommuner.
Ettermiddagen var konsentrert om
bestillerne av kulturprosjekter til skolene og
kulturprodusenter med erfaring fra DKS. To
bestillere, hhv Oslo kommune, sekretariatet
for DKS v/May-Britt Rønning og Hedmark
fylkeskommune v/Mustafa Pourbayat og
Ragne Harviken, viste to forskjellige virkeligheter når det gjelder administrasjon av
ordningen. Oslo-sekretariatet for DKS har
mange hensyn og ønsker å ivareta, men få
problemer når det gjelder tilgang på
produksjoner. I distriktene er utfordringen
den motsatte. Her sliter en med å skaffe
tilstrekkelig med gode prosjekter, spesielt
flerkulturelle prosjekter. Disse strukturelle
skjevhetene ble bekreftet av kulturprodusentene Bente Guro Møller fra IKM og Tijan
Jallow fra Bergen internasjonale kultursenter. I Oslo er konkurransen beinhard,
mens det i Bergen kunne være underskudd
på kunstprosjekter av høy kvalitet.
Jallow pekte ellers på et kjernespørsmål i
sitt avslutningsinnlegg. Vil Den kulturelle
skolesekken sikre kulturelt mangfold slik
den i dag avtegner seg? Svaret fra Jallow
var et klart nei. Hans erfaringer var at det
var svært vanskelig å få støtte til
kulturprosjekter med flerkulturell appell gjennom
ordningen. Dette ble også
hovedkonklusjonen under
avslutningsdebatten. DKS har
foreløpig for lite mangfold i
tilbudet. Det ble også reist spørsmål hvorvidt de som bevilger midler
har kompetanse på å velge ut
prosjekter med flerkulturell profil, og
hvilke kvalitetskriterier en arbeider

etter i utvelgelsen. Et viktig trekk for å få til
rettferdige avgjørelser er sammensetningen
av fagråd og juryer, og at flerkulturelle
grupper er representert. Avslutningsvis skal
det bemerkes at kunstnerne også har et
ansvar selv, og at spesielt kunstnere med
flerkulturell bakgrunn må være mer aktive i
forhold til Den kulturelle skolesekken.
Konferansen må sies å ha vært en suksess.
I tillegg til det faglige innholdet og debatten som fulgte med, fungerte konferansen
også som en møteplass mellom kunstnere
og bestillere fra fylker og kommuner.
Kunstnerisk innslag for dagen var ved
Milonga Nord og Pacha Embla – latinamerikansk musikk med skiftende
besetning.
Konferansen ble støttet økonomisk av
ABM-utvikling og Oslo kommune. IKM –
Internasjonalt kultursenter og museum
bidro med rabatt på leien av lokalet.
Rapport fra konferansen finnes på
Du store verden!s hjemmesider
(www.du-store-verden.no).
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Du store verden!s løpende prosjekter er
primært prosjekter innen formidling og
kommunikasjon, men kan også være
langsiktige, kunstneriske prosjekter.
2.3.1. Profilering av verdensartister på
Internett - http://www.du-storeverden.no/artister/
Prosjektet startet i 2000 og har siden fortsatt å løpe. I 2003 har det vært knyttet store
tekniske problemer til prosjektet, slik at
antallet oppdateringer på langt nær har
nådd ønsket nivå. Det er vårt mål at dette
bør bli løst i første halvdel av 2004, og at vi
vil få se betydelig flere og bedre oppdateringer i året som kommer. Arbeidet
utføres i dag av en ekstern webredaktør
innenfor et meget begrenset budsjett.
2.3.2. Culturebase.net
Du store verden! har i 2003 deltatt i internettprosjektet Culturebase.net. Nettsiden
ble lansert sommeren 2003, og gir avanserte
løsninger for formidling av internasjonale
samtidskunstnere fra Afrika, Asia, Afrika,
Latin-Amerika, Midtøsten samt Sentral- og
Øst-Europa. Prosjektet er initiert av House
of World Cultures i Tyskland, Intercult i
Sverige, Visiting Arts i England og Danish
Center for Culture and Development i
Danmark. Du store verden! er assosiert
partner i prosjektet, og har i løpet av året
bidratt med verdifull informasjon om
utvalgte kunstnere. Dette vil fortsette
i 2004.
Prosjektene støttes økonomisk av
Utenriksdepartementet.
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2.4. INFORMASJONSVIRKSOMHETEN
Du store verden! ønsker å synliggjøre
internasjonal kunstnerisk aktivitet i Norge
og internasjonalt. Vi sprer informasjon om
nettverkets mål og virksomhet, medlemmenes aktiviteter, artister, arrangører, samt
aktuelle temaer og arrangementer innenfor internasjonal kulturformidling.
Dialog Asia i fokus
Avslutningen av Dialog Asia var hovedfokus for informasjonsvirksomheten i
første halvdel av 2003. Det ble lagt stor
vekt på markedsføring av prosjektene,
som ble gjort gjennom:
Plakater, foldere og invitasjonskort med
lokal tilpasning

Hjemmesider på Internett http://www.du-store-verden.no
Du store verden!s hjemmesider 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
- informasjon og kildehenvisninger om
artister, arrangementer og organisasjoner

Annonsemal for lokal trykk
Pressemelding for lokal tilpasning
Endelig ble både egne og andres prosjekter bekjentgjort gjennom vår ukentlige
nyhetsbulletin på e-post og gjennom egen
programkalender på Du store verden!s
webside.
Nyhetsbulletiner per e-post
Bulletinen kommer ut ukentlig, og gir en
oversikt over 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 om
denne bulletinen, med økende mailingliste
og stadig ny informasjon som ønskes
spredt gjennom denne kanalen.
Mailinglisten talte ved årsskiftet i overkant
av 600 adresser.

Besøket på hjemmesidene har de siste syv
månedene i 2003 (fra juni til desember)
ligget på om lag
- 451 049 ”treff"
- 56 038 "leste sider"
Dette er en betydelig økning fra året før.
Trykte nyhetsbrev
Du store verden! prioriterer fortsatt en viss
utgivelse av trykte nyhetsbrev, til tross for
at elektroniske medier etter hvert har blitt
den dominerende formidlingskanalen. Det
ble i 2003 gitt ut to nyhetsbrev til rundt
3500 adressater.

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 vekket
medienes interesse for internasjonale
kulturprosjekter, og som regel kreves det
et møysommelig arbeid for å få oppslag.
Du store verden! ser det blant annet som
viktig at mediene anmelder internasjonale
kulturarrangementer på linje med norske.
Med unntak av enkelte prosjekter innen
visuell kunst, har vi ennå til gode å se
engasjement på dette området. Vi er ellers
rimelig fornøyde med dekningen av
kulturarrangementene i 2003.

2.5. 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 være 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 2003 hatt en
nedgang fra 74 til 64 medlemmer. Du store
verden! har i 2003 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 2003 kontakt
mellom artister og arrangører, og bidro
med rådgivning for mulige turnésamarbeid,
tilbud om samarbeidspartneres turneer ut
til arrangøre, og synliggjøring av programmer. Videre ble tidligere kontakter fornyet
også i 2003 i forbindelse med gjennomføring av mønstringen Du store verden!
2002 – Dialog Asia.
Nordisk samarbeid
Du store verden!s aktiviteter på nordisk
(og europeisk) plan kretset i 2003 om lanseringen av internettsiden Culturebase.net.
Samarbeidet om artistutveksling for
verdenskunstnere til distriktene, som ble
innledet i 2002, er lagt på is etter at
prosjektet fikk avslag fra EU. Imidlertid
opprettholdes kontakten slik at vi kan
formidle hverandres prosjekter når de er
aktuelle for et større publikum. Det har
også vært sonderinger i anledning et mulig
nordisk internettsamarbeid for formidling
av artister. Alle prosjekter fortsetter inn i
2004.

Internasjonalt samarbeid
Du store verden! har gjennom utvikling av
prosjekter i Dialog Asia-satsingen knyttet
svært gode kontakter i Asia, som vil blir
brukt også i senere satsinger. Kunnskap om
latinamerikansk kultur er også blitt utviklet
gjennom siste halvdel av 2003.
Du store verden! gjennomførte i starten av
2003 en reise til Thailand, Kambodsja og
Laos sammen med musikkprofessor Kjell
Skyllstad. Målet var å bidra til etableringen
av et sørøstasiatisk nettverk for tradisjonsmusikk. Nettverket blir videreutviklet av
Skyllstad og Dr. Bussakorn ved Shulalongkorn-universitetet i Bangkok.
Du store verden! meldte seg i desember
2003 inn i International Network for
Cultural Diversity, et ledende internasjonalt
nettverk til fremme av kulturelt mangfold.
2.6. 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 blant annet Du store verden!s deltagelse i forskjellige seminarer og konferanser, vår deltagelse i Fellesforum for
kulturorganisasjoner, og gjennom
påvirkning og lobbyarbeid mot Stortinget.
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3. ORGANISASJON

4. ØKONOMI OG FINANSIERING

Du store verden! er en ideell medlemsorganisasjon med et styre og et sekretariat.
I 2003 hadde Du store verden! eksistert i syv
år. Organisasjonen har siden starten blant
annet gjennomført to mønstringer og
oppnådd driftsstøtte over statsbudsjettet.
Samtidig er omgivelsene blitt betydelig
endret.
Sekretariat og styre besluttet i 2003 å få
gjennomført en ekstern evaluering av
organisasjonen. Professor i sosialantropologi Odd Are Berkaak fikk oppdraget.
Han skulle både se på utviklingen av
organisasjonen, vurdere nettverksformen

og komme med anbefalinger på mulige
veier å gå i fremtiden. Evalueringen
sluttføres i 2004.
Du store verden! foretok også en intern
evaluering av mønstringen Dialog Asia med
sine nettverksmedlemmer, i tillegg til at
styret og sekretariatet gjennom hele året
har arbeidet med en strategi for kommunikasjon og organisasjon.
Nettverket Du store verden! hadde fem
styremøter i 2003, i tillegg til ett styreseminar og to samlinger for strategiarbeid.

Du store verden! opplevde i 2003 en nedgang i driftsstøtten fra Norsk kulturråd fra
1,3 millioner kroner til 1 million kroner.
Begrunnelsen for dette var ifølge Norsk
kulturråd at vi da beveget oss ut av et
mønstringsår og ikke hadde like stort behov
for midler. Ikke desto mindre bidro kuttet til
at vi måtte renonsere på flere planlagte
aktiviteter, og til forringet kvalitet på andre.
I tillegg til driftsstøtte mottok vi informasjonsmidler Nord/Sør fra Utenriksdepartementet samt prosjektstøtte fra
Norsk kulturråd, Utenriksdepartementet,
Oslo kommune, Fritt Ord og ABM Utvikling.

Du store verden!s styre, sekretariat og
samarbeidspartnere har ved prosjekter og
seminarer i 2003 nedlagt en betydelig egeninnsats som ikke gjenspeiles i regnskapstallene. Styrets medlemmer mottar ikke
honorar for sitt arbeid.
Virksomheten avgrenses til de til enhver tid
gjeldende økonomiske rammer, og i tråd
med virksomheten beskrevet i de innvilgede
søknader.
Finansieringspartnere har mottatt separat,
detaljert regnskapsrapport for året 2003.
Årsresultatet for 2003 viser et lite
overskudd.

Du store verden!s egne midler er en årlig
medlemsavgift.
Styret i nettverket Du store verden! 2003/2004
Styreleder:
Kirsti Knudsen
Styremedlemmer:
Richa Chandra
Anne Mofoss Hybertsen
Ricardo Sanchez
Svein Westad
Eli Borchgrevink
Alice Narjord
Varamedlemmer:
Ingvild Berrefjord
Omondi K'Abir

Norsk Folkehjelp

Damini House of Culture
Kultursenteret ISAK – Trondheim
Cosmopolite
Musiker
Daglig leder Du store verden! (i permisjon)
LNU Landsforeningen for norske barne- og
ungdomsorganisasjoner
Statens Teaterhøgskole
Pro Rights

NØKKELTALL FRA ÅRSREGNSKAP
NETTVERKET DU STORE VERDEN! 2003
Inntekter, renter, andre tilskudd

232 589

Offentlige tilskudd

1 771 000

Utgifter totalt inkl. netto finansposter

1 977 827

Sum inntekter og utgifter

1 977 827

Årsresultat

25 763

Årsoppgjørsdisposisjoner:
Inngående egenkapital per 1.1.2003

Sekretariatet
Anne Nyeggen
Brynjar Bjerkem
Line Wirum Evensen
Eli Borchgrevink

Daglig leder (engasjement )
Programsjef
Bistand gjennomføring av prosjekter
Daglig leder i permisjon.

2 003 589

96 085

Resultat 2003 etter årsoppgjørsdisposisjoner

121 848

Ny egenkapital per 01.01.2004

121 848

Netto kostnader 2003 i % av totalregnskapet
Medlemmene
Du store verden! hadde per 1.1.2004 64 medlemmer.
Se oversikt over medlemmene i anneks 2.

Direkte prosjektkostnader:
kunstneriske og tematiske prosjekter og seminarer

27 %

541 990

73 %

1 435 836

Nettverksbygging, informasjonsvirksomhet og
prosjektutvikling/planlegging mønstring
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ANNEKS 1
VEDTEKTER FOR NETTVERKET DU STORE VERDEN!

ANNEKS 2
NETTVERKETS MEDLEMMER PER 1.1.2004

Vedtatt 31. mai 1999 i Oslo

§1
Nettverkets navn er Du store verden!.
§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.
§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 til stede, har møteleder
dobbeltstemme.

§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 styre og valgkomité.
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.
§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 formueforvaltning 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.

• Akershus fylkeskommune
• Anneke Bjørgum

• LNU- Landsforeningen for norske
barne- og ungdomsorganisasjoner

• Antirasistisk Senter / Tellus Radio

• Matendo

• AOF-Arbeidernes opplysningsforbund

• Nations of Africa

• Arendal kommune

• Nord-Sør biblioteket

• Asker Kulturhus

• Nord-Trøndelag fylkeskommune

• Beaivvas Sámi Teáhter

• Nordic Black Theatre

• Bergen internasjonale kultursenter - BIKS

• Noregs Ungdomslag

• Center for afrikansk
kulturformidling - CAK

• Norsk Folkehjelp

• Damini House of Culture
• Den Iranske Teatergruppen i Norge

• NKLF- Norske kunstforeningers
landsforbund

• DFB Det Flerspråklige bibliotek

• Oslo Fine Arts Academy

• Det Åpne Teater
• Drammen kommune

• Oslo kommune – Eiendoms- og
byfornyelsesetaten (Youngstorget)

• Eli Borchgrevink

• Peter Schönen

• Etnisk Kulturtiltak

• Ramoni

• Etnisk Musikklubb

• Rikskonsertene

• Film fra Sør

• Riksutstillinger

• Folkeakademienes Landsforbund

• Salangai Narthanalayam

• Førde Int Folkemusikkfestival

• SAMSPILL international music network

• Hedmark fylkeskommune

• Sosialistisk Opplysningsforbund SO

• IKKO- Internasjonal kulturkomité

• St. Croix-huset

• IKM- Internasjonalt kultursenter
og museum

• Statens Teaterhøgskole

• Kirkelig Kulturverksted

• Tamil Dev. Network

• Kirkens Nødhjelp

• Teater Fusentast

• KUI- Kirkens ulandsinformasjon

• Torshovteatret

• Kjetil Risnes

• Norsk Musikkråd

• Susan M. Guerra

• Kopinor

• UKM -Universitetets
kulturhistoriske museer

§ 12 Årsmøtet kan fatte vedtak om vedtektsendringer med 2/3 flertall.

• Kulturbro

• Utviklingsfondet

• KulturHuset i Tromsø

• Vennskap Nord/Sør

§ 13
Styret kan, eller skal når minst 20 % av
medlemmene krever det, kalle inn til ekstraordinært årsmøte med minst 4 ukers varsel.

• Kultursenteret ISAK

• Vinje kommune, kulturkontoret

• Kulturslottet Soria Moria

• X-ray ungdomskulturhus

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

Du store verden! Kristian IVs gt. 15 - 0164 Oslo
tel: +47 22 11 13 14. post@du-store-verden.no
http://www.du-store-verden.no

