


• Samle hele kulturfeltet for  å synliggjøre kultur som politikkområde 

• Være en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmenheten og 

barn og unge 

• Samle, dele og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt 

Målsettinger 



I tillegg til dette opplevde vi engasjement fra Drammen 

og omegns kulturliv:

Buskerud Kunstsenter

Drammen Museum

Strømsø kirke

Portåsen- Wildenveys rike

Fossekleiva Kultursenter og Berger Museum

Kunstnere fra hele viken-regionen: Signe Solberg, Østfold 

internasjonale teater, Strømsø Atelierfellesskap, åpning av 

skulpturgate i Svelvik mm.

Union Scene, med fire scene

Drammen Bibliotek, med en scene

Utescene på papirbredden

Våre samarbeidspartnere i Drammen:

Godt sagt, som strømmet alt fra våre 6 scener

Byen vår Drammen, som var ansvarlig for utescenen

Ansatte i Drammen kommune arbeidet som frivillige på arenaene, 

og Drammens Tidende strømmet Bibliotekets arrangementer gratis på 

nett.

Gjennomføring av Kulturytring i Drammen 
- sammen med Drammen!



Nøkkeltall: 

• 54 organisasjoner fordelt på 86 programposter i en stor bredde

tematikk og formater. Alt fra kulturpolitikk for barn og unge, til 

arkitekturopprør, til kunstnerisk ytringsfrihet! 

• 900, hvorav 628 deltakere har vært innlogget i den digitale

plattformen, siden Kulturytring gikk av stabelen fra 21.-23. juni 2021. 

Resten var til stede kun fysisk i Drammen. 

• Under de tre dagene var det 4412 visninger, hvorav hver digitale

bruker så i snitt 7 programposter. Programpostene ligger nå ute på

vår Vimeo-konto https://vimeo.com/user142955524 og kan ses av 
alle.  



Kulturytring Drammen ble besøkt av presse fra NRK, Aftenposten, Subjekt.no, 

Norsk Shakespearetidsskrift, Dagsavisen, Periskop.no, Ballade, Morgenbladet, 

Kulturplot, franske Mouevement Magazine, Scenekunst.no, Musikkultur, 

Drammensavisa og Drammens Tidende. 

I perioden mai til september 2021 var det 175 artikler som omtalte Kulturytring 

Drammen, med et potensielt publikum på 13,5 millioner. På Facebook var 

engasjementet rundt dekningen på 25 034

Mediedekning



Sosiale medier og nettsider

• I perioden januar til august 2021 na ̊dde vi 
drøye 43 000 mennesker gjennom et aktivt
og synlig engasjement pa ̊ Facebook og
Instagram. Vi benyttet ekstern hjelp til a ̊
drive sidene fra Sommerfuglen AS, et lite 
mediebyrå i Oslo. 

• Nettsiden www.kulturytring.no genererte
rundt 12 000 brukere fordelt på 21 000 økter
i perioden januar til august. Vi hadde
måsetting om 10 000 brukere, og har dermed
gått godt over dette. Nettsidene ble utviklet i
godt samarbeid med Studio Netting. 



Regnskap Kulturytring Drammen

Billettinntekter 423500

Drammen kommune 150000

Viken fylkeskommune 150000

Sparebanken Øst 250000

Kulturrådet 100000

Kulturtanken 50000

Aktiv ungdom 150000

Bergensenstiftelsen 75000

Stimuleringsordning 603117

Fritt ord 250000

Sum 2201617

Utgifter

Prosjektkostnader 5 måneder dette inkluderer ikke drift fra NOKU 321186

Programinnhold 236919

Infrastruktur 1692991

Kommunikasjon 528965

Sum 2780061

Balanse -578444

Underskuddet dekkes gjennom Norsk kulturforum sitt driftsbudsjett 



Fremtidens Kulturytring! 

Hvor går veien videre: 
Mer ressurser fra
hovedsamarbeidspartner:

Det er nødvendig med flere ressurser for å
kunne bygge ut organisasjonsstrukturen med 
mer arbeidskraft. Med sine 2,6 årsverk er 
Norsk kulturforum en for liten organisasjon til å
drive et så stort og kostnadskrevende prosjekt
uten eksternfinansierte ressurser. 

Det er behov for midler til en stilling 
utelukkende knyttet til å bygge opp og
gjennomføre Kulturytring allerede fra 2022. 



En styrket økonomi = et gratis 
arrangement

Målet er å bygge opp en så stabil og styrket økonomi at 
arrangementet er gratis og i mye større grad relevant 
for et allment publikum:
Kulturpolitikk og samtaler som kretser rundt dette er i
utgangspunktet tematikk som treffer treffer de involverte
selv, bransjen og kulturpolitikere. Et av målene for 
Kulturytring er å øke kulturpolitikkens plass i den politiske
dagsorden, og rydde et større rom for viktige debatter
som fremmer kulturens plass i samfunnet. Et av målene
er å bygge folks forståelse for kulturens rolle i
samfunnsdebatten og politikken. For å oppnå dette er det 
viktig å kunne tilby flere av arrangementene gratis, og
gjøre Kulturytring mer tilgjengelig for alle. For å få til det 
trenger vi en stabil og styrket økonomi. 



En versjon fri for Covid-19!

Vi ser for oss et Kulturytring med
yrende folkeliv og standplasser både i gater og inne på
arenaer, hvor vi sprer oss ut i byen og lager folkefest. 
Kunst og kultur finnes i et mangfold i bygatene, både på
Kulturytrings arenaer og rundt omkring i byen, på
serveringssteder som åpner dørene, uteserveringer
rundt scenene. Kulturytring er et arrangement som
favner folk i byen, så vel som “kulturfolk” og politikere. 
Med standplasser bygger vi opp en markedsfølelse der 
folk kan oppsøke informasjon og snakke direkte med 
beslutningstakere, politikere og bransjefolk. Kulturytring
Drammen er en arena for ide ́utveksling og en smeltedigel
og inspirasjonspunkt for samtalene rundt kunst og
kultursektoren. 



Takk Drammen kommune! 

Vi ser frem til nytt samarbeid i 2023


