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Utgangspunktet
• Stiftelsen er en alminnelig,
ideell stiftelse.
• En del av Buskerudmuseet
• Et senter for formidling av
Herman Wildenveys liv og
diktning.
• En møteplass og arena for
lokale, regionale og
nasjonale kunstnere og
kulturarbeidere og alle
former for kulturopplevelser.
• Tilgjengelig for et bredt
publikum, spesielt for nye
generasjoner.
• Et sted for nyskaping av
litteratur, kunst og kultur.

Plattform
• Portåsen er samfunnets felleseie, Vi er tuftet på et unikt samarbeid mellom
frivillige, næringsliv, lokale, reigionale og nasjonale bevilgninger. Vi opplever at
befolkningen har et sterkt eierskap til Portåsen og vi er stolte av produktet vi
leverer:
• Byggverket Portåsen er oppført i kompaniskap: Nedre Eiker Kommune som er
stiftere, stat og fylke har investert betydelige midler. Næringslivet har vært en
stabil partner siden dag 1. Stat og fylke har gitt driftoverføringer fra oppstarten.
• Programerklæring: Portåsen forsker i ord generelt, og i poesi spesielt.
Portåsens mandat er gjennom et mangfold av aktiviteter å synliggjøre
poesiens tilstedeværelse i ulike aspekter av våre liv, og herunder bevisstgjøre,
engasjere og utfordre enkeltmennesket til å velge og til å forvalte sine ord med
omhu. Videre skal Portåsen søke å identifisere og synliggjøre språkets
poetiske kraft; språkets kraft til å bevege, begeistre og skape endring.
• Portåsen har siden oppstarten vært opptatt av at vi skal være en aktiv og
synlig deltager i samfunnet. Vi skal være noe mer enn bare kulturell ferniss - vi
skal gjøre en forskjell.
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•

Ca. 15 - 20 000 gjester
Over 2 500 barn og unge DKS +
Ca. 5 årsverk
150 frivillige som legger ned flere tusen timer
Omsetning ca. 6. mil.
Egeninntjening på ca 50%
«Kulturell blandingsøkonomi»
Portåsen har 26% av sine inntekter som overføring fra
Buskerudmuseet.
• Nedre Eiker bevilget i 2019 kr. 1,8 mill.
• Drammen Kommune har bevilget kr. 600 000.• 1.2 mil er foreslått bevilget øremerket
konsertvirksomhet.

- hva er det egentlig vi driver med?
• Livsberikende
bunnlinje…
• Stolthet og
tilhørlighet
• Eierskap
• Samfunnsansvar
• Verdigrunnlag

•
•
•
•
•

Opplevelser
Historier
Kunnskap
Skapertrang
Arnested

• Magiske øyeblikk

• Viser til kunstneriske verk og
ulike kulturelle produkter og
gjenstander, og også til
kommunikasjons-prosessene
som oppstår rundt verkene og
gjenstandene, og som utgjør et
viktig grunnlag for mange
former for sosialt liv.
• Kulturaktivitetene gir arenaer
for tilhørighet og sosialt
fellesskap, og de gir oss
opplevelser og muligheter til
utvikling som menneske og
samfunnsdeltaker.
• Og ikke minst gir
kulturaktiviteter skolering til
deltakelse i det
uenighetsfellesskapet som er
en forutsetning for et

Ytringskultur
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Plattform
• Bakgrunn: Styret i Buskerudmuseet vedtok i 2019 å avvikle konsertvirsomheten
på Portåsen.
• Slik vi ser det er det behov for en endring av driftsmodell for Portåsen. For at
Portåsen skal blomstre og utvikle seg videre samtidig som vi skal møte
forventningene til våre ulike bidragsytere tror vi det vil være fruktbart å se på
driftsmodellen på Portåsen med nye øyne..
• Vi er opptatt av å fylle rollen som museum på en best mulig måte. Vi har et viktig
mandat i å bevare arven etter Herman Wildenvey og å bevare stedet Portåsen.
• Vi er også glødende opptatt av å fylle vår samfunnsrolle på en god måte. Her tror
vi at det beste stedet for Portåsen å være er i Buskerudmuseet (BM).
• Samtidig er vårt mandat bredere enn det reint museumsfaglige. Portåsen er, og
skal være et kultursenter med en bred profil. Vi skal være en møteplass og fylle
en rolle som lokalt og regionalt kultursenter. Vår kommune har forventninger om
at Portåsen skal fylle denne rollen, det har også våre sponsorer og et stort
nettverk av frivillige gjester og støttespillere.

Plattform
• For å møte de ulike forventningene til Portåsen - både som museum og som
kultursenter arbeides det med en reorganisering av kulturproduksjonen på
Portåsen. Dette er en prosess som som tar sikte på å etablere en ny struktur
og organisering av kulturproduksjonen som ligger utfor kjernevirksomheten
til Buskerudmuseet avd. Portåsen. Målet er å flytte denne delen av
virksomheten ut av nåværende driftsorganisasjon og etablere en ny
driftsmodell som gir både Portåsen og Buskerudmuseet gode rammer for
vekst og utvikling i årene som kommer.
• Vi tror at vi kan vi ivareta Portåsens kjernevirksomhet - Herman Wildenvey og Buskerudmuseets behov på beste måte ved å reindyrke den museale
driften på Portåsen innenfor rammene av Buskerudmuseet.
• Portåsen arbeider med å etablere en ny driftsorganisasjon som skal ivareta
struktur og organisering av kulturproduksjon som ligger utfor
kjernevirksomheten til Buskerudmuseet avd. Portåsen. Denne
organisasjonen vil formelt ligge under eierselskapet Stiftelsen Portåsen.
Arbeidet med etablering av ny driftsmodell skjer i tett dialog mellom
kommune ved Kultursjef Jorunn Larsen, Buskrudmuseet og Stiftelsen
Portåsen.

Konserter: en del av vår kjernevirksomhet.
• Konsertvirksomheten på Portåsen er en del av vår kjernevirksomhet. Portåsen har
siden dag en sett på denne delen av virksomheten som avgjørende for vår drift av
stedet. Avgjørende faktorer for vår satsing kan kort skisseres i disse punktene:
•

Publikumsutvikling: Våre konserter trekker et stort publikum.

• Markedseffekt:Våre store konserter gjir oss et betydelig gjennomslag i dagsmedia
og ikke mist så oppnår vi en markant økning i aktiviteten på sosiale medier.

• Møteplass: Portåsen har en viktig rolle lokalt og regionalt som en møteplass og en
arena for små og store arrangement.
• Sponsorer og samarbeidspartnere:Våre scener er finansiert i stor grad av våre
sponsorer. Våre sponsorer og samarbeidspartnere har lagt ned, og fortsetter å
legge ned betydelige ressurser i våre konserter og arenaer.
• Poesi/tekst/kultur: Musikk er i dag den viktigste uttryksformen for kreativ tekst og
moderne poesi. Gjennom musikken når teksten det store publkum - dette er vår
kjernevirksomhet.

Til slutt:
• Portåsen som
utviklingspartner
• Tillit og dialog
• Trygghet og
bærekraftig drifts
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