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Årsberetning 2006
AVGARDE – Bergenskonsertserie for ny musikk
AVGARDE ble stiftet 08.11.2006
Antall konsertkvelder 2006:
4 (16. 09, 14.10, 11.11 og 09.12)
Antall musikere 2006:
120
Alder musikere 2006:
9 – 60 år
Antall publikum 2006:
454
Formål og målsetting
AVGARDE ble stiftet høsten 2006 som en forening, hvis formål er å skape en arena
for nyskapt musikk i Bergen og omegn. Foreningen skal arrangere jevnlige konserter.
Hovedvekten, minst 50 %, av musikken som framføres skal være av nålevende
komponister med tilknytning til regionen. AVGARDE vil stimulere til nyskaping og
utvikling for musikere og komponister, samt fungere som en sosial møteplass.
Styret 2006 (valgt på stiftelsesmøte 08.11.06)
I 2006 har styret bestått av:
Knut Vaage (leder)
Eilert Tøsse
Jostein Stalheim
Einar Røttingen
Alle styremedlemmer ble valgt for ett år.
Styret fungerer også som programråd, og planlegger foreningens drift. Styreleder har
deltatt aktivt i utarbeidelsen av søknader og pressearbeid.
Styret har ansvar for å utnevne daglig leder, som har ansvar for den daglige driften,
administrasjon, økonomistyring, samt planlegging og gjennomføring av foreningens
aktiviteter. I 2006 oppnevnte styret Tine Rude til dette ansvaret, som i tillegg
rekrutterte frivillige prosjektarbeidere i forbindelse med avvikling og pressearbeid.
Samarbeid
AVGARDE ble initiert av et knippe komponister og musikere, og i 2006 ble det
samarbeidet tett med Kulturhuset USF, Griegakademiet, Ny Musikk Bergen og BEK. I
tillegg er det alltid åpent for andre samarbeidsparter.
Høstens konsertserie
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Høsten 2006 ble det avviklet 4 konsert-kvelder. Etter god respons fra både
musikerne, komponistene og publikum kaller vi det stolt en suksess.
AVGARDE hadde høsten 15 konsertinnslag i løpet av 4 konsertkvelder. Høstens
fokus var på barn som utøvere, unge utøvere, komponisten som utøver og inneholdt
flere urfremføringer. Høstens konsertserie bestod blant annet av MiniatureMarathon
med 18 verk av max. 5 min varighet og 33 utøvere, konsert med barn som utøvere,
konsert med kor, konsert med brassband, konsert for taxi, saksofon og elektronikk,
konsert for radio og FM-båndet, lydsirkus og et improvisajonssett.
Bakgrunnen for å sette i gang med konsertserien AVGARDE var å skape en arena
der både et generelt publikum, utøvere og komponister kunne møte hverandre i en
uformell setting, og slik har det blitt. Gode pauser underveis i programmet sørger for
at praten går og at folk blir kjent med hverandre. Det uformelle er viktig for
AVGARDE. Sardinen USF er ikke en konsertsal med seterader og hosteforbud, men
derimot er det her småbord, åpen bar og lov med både vandring og prating.
Arrangementsavvikling
Styret i AVGARDE vil takke alle for velvillig innsats i 2006, som gjorde
prøveprosjektet mulig å gjennomføre, og det til stor suksess.
AVGARDE ble avholdt på Sardinen på Kulturhuset USF, som var en viktig
samarbeidspartner i oppstarten.
Styrets konklusjon etter 4 konsertkvelder er at dette arrangementsmessig er en
suksess, og at man ønsker å videreføre arbeidet. Styret ønsker å jobbe for en
ytterligere profesjonalisering av presentasjon av musikken, øke publikumsmasse og
jobbe for å nå tariffer for honorering av utøvere. Styret ønsker også å øke antall
personer involvert i det administrative arbeid og avvikling.
Deltakelse AVGARDE
Invitasjoner om deltakelse i AVGARDE går ut bredt til hele musikkmiljøet, og alle
oppfordres til å komme med innspill, forslag og verk som kan passe inn i AVGARDEs
brede profil. Et endelig program settes sammen av et oppnevnt programråd.
Offentlig støtte
AVGARDE mottok støtte fra følgende offentlige instanser i 2006:
Norsk Kulturråd – LOK-midler
Bergen Kommune
Norsk Komponistforening
Norsk Musikkfond
Fond for utøvende kunstnere – underskudsgaranti
Pressedekning
AVGARDE fikk oppslag og anmeldelser i Bergens Tidende og Ballade.no, men har
ellers registrert at det er vanskelig å få gjennomslag i pressen.
Økonomivurdering
AVGARDE sin økonomi er under kontroll og forutsetningene for videre drift er
tilstede.
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Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet er godt, og det har ikke vært sykemeldinger i 2006.
Miljøhensyn
AVGARDE sin virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet.
Likestilling
AVGARDE praktiserer likestilling, og har god kvinnelig representasjon i
administrasjon, og er oppmerksom på underrepresentasjonen blant utøvere og
komponister.
Stiftelsesmøte
Stiftelsesmøte for AVGARDE ble avholdt 08.11.06. Det vises til eget referat fra dette.

Bergen, 31.03.07
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