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Den kulturelle skolesekken  

på turné til 7. klasse 

 

Foto: Mohaman Jabaly 
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Om produksjonen 
 
Tilbudet Musikkvideoverksted forener to gode ting: filmtilbudet i DKS og Scene 
Finnmarks Ung Artist.  
 
Ung Artist er Scene Finnmarks avdeling for unge musikere i Finnmark, som skal bidra til 
at amatører i alderen 13-20 år får sjansen til å spille konserter, jobbe med profesjonelle 
utøvere, delta på workshops, etc.  
Gjennom flere år var det største tiltaket kåringa Årets Ung Artist, der et band/gruppe/en 
enkeltutøver ble valgt ut, og var satsningsområde et helt år.   
 
Gjennom filmtilbudet i DKS får alle 7.klassingene filmverksted med profesjonelle 
filmskapere som instruktører. 
 
Eleven skal på dette filmverkstedet lage en musikkvideo. De skal selv være både 
skuespillere, regissører, lydfolk og annet som trengs for å produsere den ferdige 
musikkvideoen. 
 
I forkant velger de ut én av låtene til de følgende, som de skal jobbe med på verkstedet:  

- Årets Ung Artist 2018, Olesya Burseva 
- Årets Ung Artist 2016, Áksu  
- Vokalgruppa Snow in June, som er et Ung Artist-prosjekt i 2018/2019. 

 
Lenke til låtene finnes også på infoen om Musikkvideoverksted på dks.finnmark.no 
 
 
 
Om instruktørene på verkstedet 
 
De som skal veilede elevene i arbeidet med å lage musikkvideoer er dyktige 
filmpedagoger fra Filmveksthuset Tvibit i Tromsø. De vil i tillegg gi elevene en generell 
innføring i filmmediet og lære dem litt om musikkvideo som genre. 

 

er et senter for ungdomsfilm i Nord-Norge, og har lang 
erfaring med ungdomsfilm. Deres instruktører er filmskapere 
som er særlig egnet til å holde kurs for ungdom. Alle 
kursholderne har undervisningserfaring.  
Les mer på www.filmveksthuset.no 
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Om Årets Ung Artist 2018 – Olesya Burtseva 
 

Den 18 år gamle singer/songwriteren 
Olesya Burtseva fra Tana har drevet med 
sang så lenge hun kan huske, og begynte å 
spille gitar da hun var 11 år. Hunskriver sin 
egne sanger, helst på engelsk: Sangene 
mine kommer som regel fra egne 
personlige erfaringer og opplevelser. Jeg 
henter inspirasjon fra egne følelser 
 

Utdrag fra juryens uttalelse: 
Juryens begrunnelse: «…Vinneren har et 
åpenbart talent og god formidlingsevne. Juryen  
ser potensialet vinneren kan nå i et samarbeid med produsent og flere musikere som vil  
løfte prestasjon og uttrykk enda høyere. Vinneren skriver egne låter, har naturlig  
scenetekke og kontakt med publikum…».  
 
Om Årets Ung Artist 2016 – Áksu 
 

Áksu er et pop-/rockeband, som består av medlemmer 
fra Kjøllefjord, Hammerfest og Alta. Bandet har 
tidligere markert seg ved å gå helt til landsmønstringen 
i UKM.  
De har også gjort en rekke konserter i Finnmark på 
både større og mindre scener, og på festivaler som 
Aronnesrocken, Rock Mot Rus, Sommerfeber og Alta 
Soul & Blues. I 2014 spilte de på festivalen CYB-Project 
i Murmansk, som et av de norske bidragene.  
Bandet består av Mads Robert Nilsen (vokal og gitar), 
Håkon Berg (trommer) og Amina Akkouche (bass). 

Om Snow in June 
 
Ni av Finnmarks mest talentfulle unge  
sangere ble i 2017 plukket ut gjennom  
auditions av mentor og popstjerne Espen Lind  
og prosjektleder Marit Karlsen.  
 
Vokalgruppa Snow In June ble født, og 
under Barents Spektakel 2018 fikk gjengen, 
som er i alderen 16-19 år, sin etterlengtede 
konsertdebut!  
Høsten 2018 var de på DKS-turné til 
videregående skoler over hele fylket. 

 

Foto: Mads Suhr Pettersen 

Foto: Mads Suhr Pettersen 

Foto: Mads Suhr Pettersen 
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Arrangørinfo 
 

Målgruppe:   7.klasse, men på mindre skoler inkluderes flere 
klassetrinn. Se turnéplan på www.dksfinnmark.no 
 

Varighet:     verkstedet varer to hele skoledager. 
 

Arena:      et klasserom + et ekstra rom til å filme i. 
 

Opp- og nedriggstid:   maks 10 minutter. 
 

Maks antall elever per verksted:  20 stk. 
 
SKOLEN MÅ STILLE MED:  

• Projektor, lerret, datahøytalere, internett og skjøteledning. 
 
Filmpedagogene kommer til skolen med det øvrige utstyret som trengs på verkstedet.  
 
KONTAKTPERSON/arrangør må være tilgjengelig når produksjonen kommer, slik at 
eventuelle praktiske spørsmål kan avklares.  
 
 

ELEVTRANSPORT: eventuell transport på denne turneen dekkes av Scene Finnmark.  
Bruk skjemaet REKVISISJON/REISEBESTILLING, som finnes under infoen om produksjonen på www.dksfinnmark.no 
 
 

 
For-/etterarbeid med elevene 
 

I forkant av verkstedet må skolen/klassen velge ut én av låtene, som er den de skal 
jobbe med og lage musikkvideo til på verkstedet. 
 

De låtene man kan velge mellom ligger ute under informasjonen om produksjonen på 
www.dksfinnmark.no 

 
Lærerens rolle 
 

Det må være lærer tilstede under hele verkstedet. Lærerne kjenner elevene bedre enn 
instruktørene, og kan hjelpe dem med å gi tilgang til steder å filme.  
 

Utøverne ønsker at lærer på forhånd gir dem informasjon om eventuelle elever som har 
spesielle behov eller utfordringer, slik at utøverne kan tilpasse seg disse. 
 

I gruppearbeid kan som kjent uenigheter oppstå, og det er fint å ha en lærer stand-by i 
rommet hvis noen overkjører hverandre, eller krangel oppstår. Altså for å hjelpe til med 
å holde ro og orden, noe som er helt nødvendig å ha i filmprosjekter.  
 

Dette er dessuten en gylden mulighet for lærerne til å observere og lære noe om 
elevene sine i en helt ny kontekst.  
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Kontakt 
 
For spørsmål vedrørende tidspunkt, spillsted, turnérute o.l.: 
Scene Finnmark, ved turnélegger Håkon Skjønberg Hansen 

• E-post: hakon@scenefinnmark.no 
• Telefon: 78 96 42 60 

 

For spørsmål vedrørende scenekunstprogrammet i DKS: 
Scene Finnmark, ved Kristin Sundelin 

• E-post: kristin@scenefinnmark.no 
• Telefon: 78 96 42 16 

 
Kontakt utøverne på turné:  
Espen Nomedal 

• E-post: espen.nomedal@tromso.kommune.no 
• Telefon: 911 33 682  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Den kulturelle skolesekken 
(DKS) er en nasjonal satsing, der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å medvirke til at elever i skolen får 
oppleve, kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Ordningen finansieres av 
spillemidler og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 
Gjennom DKS turnerer profesjonelle utøvere med kunst- og kulturprogram spesielt rettet mot barn og unge.  
Finnmark fylkeskommune, ved Scene Finnmark, koordinerer DKS i fylket, og har ansvar for turneene. 
Les mer på www.dksfinnmark.no eller www.denkulturelleskolesekken.no 
 
______________________ 
Kultuvrralaš skuvlalávka 
(DKS) lea našunála nannen gos kultur- ja oahpahussuorgi barget ovttas dainna ulbmilin ahte oahppit besset oahpásmuvvat 
ja oažžut áddejumi buot lágan ámmát dáidda- ja kultursurggiide. Ortnet ruhtaduvvo spealloruđaiguin ja lea ovttasbargu 
gaskal Kultur- ja girkodepartemeantta ja Máhttodepartemeantta. 
Ámmát dáiddárat lágidit DKS gierdomátkkiid bokte dáidda- ja kulturprográmmaid heivehuvvon erenoamážit mánáide ja 
nuoraide. Scene Finnmark Finnmárkku fylkkagielddas, ovttastahttá Kultuvrralaš skuvlalávkka fylkkas, ja vástida 
gierdomátkkiid.  
Loga eambo: www.dksfinnmark.no dahje www.denkulturelleskolesekken.no 


