
Drammen 
Sacred

Festivalen som bygger broer gjennom 
kulturopplevelser med lokale, nasjonal og 
internasjonale aktører.

Midt i september hvert år i Drammen siden 2010



Drammens «sjel» – vår ambisjon

• Drammen kommune er en unik samling av mennesker fra hele verden

• Daglige kulturmøter til glede og - noen ganger utfordrende

• Drammen Sacred lager møter som gir mening, berører og styrker 
forståelse og fellesskap 

• Vi inviterer til kulturopplevelser i musikk, dans, bilder og film, 
samtaler og seminarer

• «Storebror» og forbilde blant nasjonale festivaler er Trondheim 
Internasjonale Olavsfest som arbeider med tilsvarende visjon og 
målsetning



Festival

Festivalen som bygger broer 
gjennom kulturopplevelser med 
lokale, nasjonale og internasjonale 
aktører.



Festival – en drøy uke i september

• Drammen Sacred har i år ca 40 arrangementer rundt i kommunen

• Hovedarena er gamle Strømsø kirke – en by- og kulturkirke 

• Konserter i private hjem: Open Living Room

• Samtaleprogram på Drammensbiblioteket: Ordet er dekket

• Fire guidede turer til ulike religiøse forsamlingshus (DOTL)

• Tre seminarer 

• Filmvisning på Kino City: Amazing Grace

• Barneprogram på Union og Ungdomsprogram på Knutepunkt Strømsø



Partnere



Samarbeidspartnere (utvalg)

• Interkultur

• Kirkelig Dialogsenter Drammen

• Drammen og omegn tros- og livssynsforum

• Den norske kirke i Drammen

• Drammensbiblioteket

• Drammen fotoklubb

• Drammen filmklubb

• Forandringshuset Drammen

• ØKS og USN



Internasjonalt
samarbeid



Utvikling av søsterfestival i Bulgaria

• Henvendelse fra Bulgaria gjennom Norsk Kulturråd i 2019

• Støtte fra Buskerud fylke til besøk i Sofia sommeren 2019

• Plovdiv var Europeisk kulturhovedstad i 2019 sammen med italienske 
Matera i Italia.

• Søknad om EØS-midler for å etablere festivalen Sacred Bridges i 
Plovdiv våren 2022

• Utveksling av kunstnere og samarbeid for å skape en festival med 
tilsvarende mål og ambisjon. 

• Deltakelse fra Bulgaria i Drammen Sacred 2019 og 2020.



Ledelse



Stiftere, styre og produksjon

• Foreningen Drammen Sacred Music Festival stiftet 2012

• Medlemmer er enkeltpersoner som betaler årlig medlemsavgift

• Årsmøtet velger styre og godkjenner regnskap og budsjett

• Daglig leder i ca. 25% stilling 

• Arbeidende styre jobber med program, produksjon og markedsføring:
• Bjørn Olav Nordahl, Ole Jørn Myklebust, Simen Korsmo Robertsen, Stina 

Halldorsen, Reidun Svabø og Ivar Flaten (styreleder)

• Ivan Mazuze (Interkultur) er observatør i styret og produsent

• Styreleder/festivalsjef: Ivar Flaten



Økonomi



Økonomi

• Offentlig støtte til Drammen Sacred i 2021
• Støtte Interkultur – 220.000,-
• Buskerud (nå Viken) fylke – 175.000,-
• Norsk kulturråd – 200.000,-

• Annen støtte
• Drammen kirkelige fellesråd (lokaler og personell)
• Kirkelig Dialogsenter Drammen (arbeidsressurs styreleder/festivalsjef)
• Einar Juels Legat
• Private aktører (Elite Mat AS, Mester Grønn, KIWI, Stykket Holding, Glasshytta, 

Tunsberg bispedømmeråd m.fl.)

• Billetter
• Ca 10% av budsjettet



Regnskapstall siste tre år

2020 2019 2018

Salgsinntekt 48 141 82 839 90 640

Produksjonsstøtte Interkultur 220 000 220 000 220 000

Annen driftsinntekt 525 172 455 700 450 700

Sum driftsinntekter 795 333 760 558 763 358

Arrangement og artistkostnad 593 289 654 729 405 312

Annen driftskostnad 148 092 144 209 185 342

Sum driftskostnader 741 381 798 938 590 654

Driftsresultat 53 952 -38 380 172 704

Publikum 1 530 2 180 2 000



Treårig festivalstøtte

• Drammen Sacred har levd og utviklet seg gjennom 12 år fordi ildsjeler, 
samarbeidspartnere og frivillige krefter VIL ha festival.

• Offentlig støtte er premisset for at vi kan drive festival.

• Vi søker nå treårig støtte fra Kulturrådet, Viken fylke og Drammen 
kommune for å få større forutsigbarhet.

• Støtten vi har fått de siste årene er et nødvendig minimum for å drive 
profesjonelt. Ønsket er en opptrapping gjennom de tre kommende 
årene for å styrke daglig drift og administrasjon.



Artister



Fremragende artister fra inn- og utland

• Minneforestilling for Deo Kiligitto med prisvinnende dansere og 
musikere

• Det Norske Solistkor og Gjermund Larsen

• Frode Fjellheim med Rohini Sahajpal m.fl. i prosjektet TransJoik

• Børli-program på Portåsen med Sinikka Langeland, Trygve Seim m.fl.

• Jazztrio første gang i Norge: Franje Rijseger Sylla

• Håpets kappe – dialogforestilling med Solfrid Molland og topp band

• Marthe Valle, Håkon Kornstad, Emilie Lidsheim m.fl. i intimkonserter



Røtter



Årets tema: Røtter 

• Prosjekt med ca 50 bidragsytere som skriver om sine røtter

• Portretter tatt av fotografene Nina Holtan, Jan Erik Bamrud og David 
Been fra Drammen fotoklubb.

• Prosjektet illustrerer bredden i bakgrunner, språk og kultur i 
kommunen og er den del av design- og markedsføring av årets festival

• Designer Stian Kittilsen har laget plakat og programhefte.

• Drammensernes røtter er festet i mange jordsmonn. Våre røtter suger 
næring fra vår kultur, språk og erfaringsbakgrunn. I Drammens skaper 
vi et samfunn sammen. Alle impulser bidrar til vår unike kommune.





Markedsføring



Hvordan nå ut til folk?

• Trykt materiale
• Plakater
• Programhefte

• Nettside, Facebook og Instagram
• Profesjonell journalist tekstansvarlig
• Satsing på Instagram

• Ambassadører
• Aktiv promotering i sosiale media, bidrag til å gjøre festivalen kjent 

• Samarbeidspartnere
• DOTL-medlemmer, kirker og organisasjoner

• Media
• Lokale aviser og NRK 
• Vårt Land – omtaler og strømming






