Nye Skalder Årsberetning 2009
Nye Skalders årsmøte 2008 ble holdt i Skaldehula på Enerhaugen 28. mai 09.
Det nye styret som ble valgt for 2009–10:
• Leder: Amund Bjønness
• Økonomi- og webansvarlig: Øyvind Rauset
• Styremedlemmer: Solveig Nyberg, Laila Sognnæs Østhagen, Anne Cathrine Johansen
• Vara: Hans Kristen Hyrve
• Lydansvarlig: Bjørn Vinje

10 konserter + 5 åpen scene/ visekvelder
I 2009 hadde vi 10 konserter – 3 på Soria Moria før de gikk konkurs, så 1 på Tamara, 1 på Mogador og sommeravslutninga på
Queens. Høståpninga foregikk på Røde Mølle, deretter hadde vi 3 konserter på den gjenåpnede Soria Moria. Oppmøtet på konsertene varierte mellom ca 18 og 45.
Artister som hadde konserter på Nye Skalder i 2009:
Våren 09: Mads Oppegaard & Slangstere, Leo Leonhardsen («Bellman går igjen»), TIAR (Geko Fattal/Lars Lien/Åsmund Reistad)
Solveig Nyberg, Laila Sognnæs Østhagen/Einar Viken/Vanna Bowles), Martin Aakervik Trio (M. Aakervik/Ø. Rauset/Torbjørn Holte).
Høsten 09: Trond Henriksen og Einar Viken, Pernille Lund Hoel og Ida Svanes Ziener, Peter Wemö, Liv Kreken og Gunnar Kjellsby.

Underskuddsstøtte fra FFUK
For både våren og høsten 2009 fikk vi for underskuddsstøtte til konsertene fra Fond For Utøvende Kunstnere. Den dekker kun
utgifter i forbindelse med selve arrangementet, ikke til daglig drift av klubben. For høsten gikk støtten ned, da vi fikk 8000 mindre
enn for våre, for 6 konserter. Vi fikk bare gjennomført 4 av konsertene pga lokal-problemene, så støtten for de siste 2 gikk over til
vårsemesteret 2010. Støtten blir utbetalt på etterskudd etter innlevert regnskap for hver konsert.
(Øyvind leverte i november søknad til FFUK for våren 2010, men den ble ikke innvilget.)

Skaldehula
Øyvinds leilighet på Enerhaugen har fungert som en slags «skaldehule» og vi har hatt tre uformelle skaldekvelder der i løpet av
2009.
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Vårt nettsted nyeskalder.no er i 2009 blitt oppdatert hver måned.
Vi har laget plakater for hver konsert med opplysninger og bilder artistene har sendt oss, pluss plakater for visekvelder/
Åpen scene.
Epostlister – en til presse og media (100 adresser, som får pressemeldinger om hver konsert 8 dager i forveien), og en
infoliste for medlemmer og intereserte (100 adresser som får mail dagen før konserten).
Facebook-gruppa administreres av Anne Cathrine Johansen.

TONO-rapportering
Nye Skalder rapporeterer konsertene til TONO. Norsk Viseforum betaler inn for oss. Amund og Øyvind er legger fram lister som
folk kan skrive seg på når de spiller, og sender til Tono etter hvert halvår. Noen konsert-artister fører egne lister og sender inn selv.
På Åpen Scene fører vi lister hvis det er over 15 tilstede.

Eksterne arrangementer
Flere NyS-medlemmer deltok også i år på det store nordiske visetreffet på Särö sør for Göteborg. Flere av oss spilte på den
store åpne scenen. Flere Nye Skalder-medlemmer var også med på Visetreffet i Skagen i februar 09.

Nye Skalder-medlemmer som er representanter i ymse organ:
Øyvind er redaktør i viser.no
Anne Cathrine sitter i valgkomiteen for Nordvisa
Liv og Anne Cathrine sitter i styret for Norsk Visearkiv (Liv er leder)
Liv sitter i styret for Nordvisa.

Oslo, 15.03 2010
Amund Bjønness/ Øyvind Rauset.

