


ØKS – historikk

• Etablert i 2008

• Vokste fram fra musikkmiljøene 
rundt Union Scene i Drammen, 
med forankring hos regionale 
aktører. 

Startet med St.meld. nr. 21: 
«Samspill – Et løft for rytmisk 
musikk» 

Illustrasjon fra etableringen av ØKS i 2007



• SØRF i Kristiansand
• STAR i Stavanger
• ØKS i Drammen
• BRAK i Bergen
• MØST i Oslo
• TEMPO i Trondheim
• KOFOR i Tromsø

• rette rådgivningstjenester, kurs, kontaktformidling 
og promotering mot profesjonelle aktører, for alle
sjangermiljøer og i tråd med lokale og regionale behov

• utfylle tilbudet til landsdekkende organisasjoner,
utdanningsinstitusjoner, festivaler og bransjeaktører

• samarbeide med universitets- og høgskoleutdanninger
om musikeres og bransjeaktørers mulighet for utdanning
og karriere

• være åpne og relevante for alle profesjonelle aktører i 
feltet

• arbeide for underrepresenterte sjangre og miljøer og
tilrettelegger aktivt for mangfold i kjønn og etnisitet

ØKS skal ,,,,



• Organisasjonen i 2021:
– Marit Stokkenes (Fagansvarlig Prosjektleder 100% stilling)                                                   

– Gunnar Grinaker (Daglig leder / Prosjektleder 50% stilling)

– 3 mnd Praksisplass student fra USN 

– Innleide prosjektledere (30-40% stilling)

– Ingvild Amdal Myklebust (Prosjektleder - Sluttet)

Organisasjonen



• Drammen kommune - Interkultur, Arrangement, Ung 
kultur (G60) og Aktiv fritid

• Buskerud musikkråd

• Viken fylkeskommune

• Vestfold og Telemark fylkeskommune

• Sentrale festivaler som KBJ og Notodden

• De 6 andre kompetansesentrene – Nå musikkontor

Organisasjonen - samarbeidspartnere



Finansiering 2021

Kulturdepartementet
Viken fylkeskommune
Vestfold og Telemark
Drammen kommune 
Finansiering drift    

Diverse prosjektfinansiering

890.000
382.000
210.000
161.800

1.643.800

450.000



Samarbeid med Avdeling Ung Kultur i Drammen kommune

Videreføring av programmet Ung Leder (2013-2019)

Fokus på å rekruttere unge talenter inn i kulturbransjen, 
gi arrangørkompetanse, bidra til økt ungdomsmedvirkning 
og flere relevante arrangementer for ungdom i kommunen. 

Koble de unge arrangørene med større arrangementer i 
kommunen som Kulturnatt, Globusfestivalen, Toppen av 
Drammen, Elvefestivalen, osv. 

Samarbeid Dammen kommune



Aktivitet i Dammen

Regelmessige arrangement som;
PILOT, Arrangørsamlinger og kurs

Medarrangør av Globuskonferansen

Arrangerer regelmessige fagsamlinger 
for kulturliv i Drammen kommune. 

Slike møteplasser har vært sterkt 
etterspurt av aktørene selv.

Samarbeid med Interkultur, 
Arrangement, Ung Kultur og Aktiv fritid













Fra dagens internworkshop




