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Arrangør Tiltak Bevilget

City Scene produksjoner og Kulturværste

Absolutt Fredrikstad . Lokale musikalske Fredrikstad-
perler fremvist på revy- og musikalscenen. 
September/oktober 2020. 50 000,00kr             

Freddy Fjellheim

Missa Mystica . Kulturell "messe". Samspill mellom 
poeter, kor, musikere, danser og biskop. Tekster fra 
middelalderen, renessansen og vår egen tid. Februar 
2021. 30 000,00kr             

Østfold Scene

Østfoldmesterskap i Slam-poesi i oktober, samt to 
ordinære Østfold Scene slam poesi-arrangementer i 
november og desember 2020. -

Kulturfabel

Utvikling av produksjon av flerkulturelt prosjekt for 
ungdom. Støtte søkes til research, manus, innspilling 
av musikk, innøving av forestilling. Mars 2021 til juni 
2021. 20 000,00kr             

Europafilm

Ønsker å tilby gratis skolekinotilbud til skolebarn 
august til desember 2020 og søker å dekke 
billettutgiftene. Bestefar er en alien . Norsk-kroatisk 
barnefilm. -

Vera Danielsen

Show med dragking- og performancegruppa 
"Gutta" og en DJ i forbindelse med Pride-
arrangement. Oktober eller november 2020. -

Dansekunst i Østfold

To residensordninger for dansere: Hjemme Resi-
dans og Scratch-dans. Resulterer i f.eks. åpen 
arbeidsvisning. August 2020 til juni 2021. 50 000,00kr             

Kulturleveranser

Vår jul - tiårsjubileum. Musikalsk julekalender i 
podcast-form. Podcast hele desember 2020. Fire nye 
sanger som representerer hver søndag i advent 
spilles inn. 35 000,00kr             

Studium Actoris

Høst SAFT festival. Forestillinger, konsert, bokbad og 
forum (dialogmøte/debatt). Med SA og inviterte 
ensembler. Samfunnsengasjerende tematikk, skal 
skape debatt. Yngre generasjoner representert. 
Arrangeres av Studium Actoris, Litteraturhuset og St. 
Croix-huset i samarbeid med Ord i Grenseland. 
November 2020. 60 000,00kr             

Kong Frederik IV's Tambourafdeling af 1704
Driftstilskudd etter manglende 
inntektsgivende oppdrag pga. korona. -

Fredrikstad Janitsjarskole
Pop-up sommerkonsert.
Dekke konsert gjennomført i kirkeparken i juni 2020. -

Monica Hjelle

Forprosjekt. Utvikling av konsept til 
barnehageforestillinger 2021. Monica Hjelle 
(skuespiller/regissør) og Knut Henriksen 
(dirigent/musiker). Konsept som kan selges inn til 
barnehagene i Østfold med utgangspunkt i norske 
folkeeventyr. Utvikling nov/des 2020, forestillinger 
våren 2021 25 000,00kr             

Eva Iselinn Erichsen

Konsert med Eva Iselinn & the Suits på City Scene i 
oktober 2020. 
Funk/soul-band bestående av lokale musikere. 15 000,00kr             

Kystforlaget Torbjørn Ødegaard

Transkribering og oversettelse av tekster på kart over 
Fredrikstad og omegn. Skal resultere i bok: 
Fredrikstad på gamle kart  fra danske og kontinentale 
arkiv og bibliotek - bind 2 . 10 000,00kr             
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International Creativity Workshop

Digitale smakebiter av Polen. Tilpassing av Polske 
Filmdager Fredrikstad og Oslo til koronasituasjonen. 
Nettbaserte arrangementer som formidler polsk kunst 
i Norge, utforsker kunstens og kulturens status i 
Polen og Norge, og tydeliggjør norsk-polske kulturelle 
forbindelser i pandemitiden preget av ensomhet i 
begge land. Oktober 2020. 30 000,00kr             

Merete L. Meyer

To konsertforestillinger med mål om gjennomføring 
våren 2021 i Fredrikstad.
Benny Andersson prosjekt med totalt 4 
sangere/musikere.
Jenny Lind 200år med én sanger og én pianist. 45 000,00kr             

Sara May Hadjian

Forestillingen "Trassalderen" med Fredrikstad 
Humorensemble (selvstendig amatørteater-gruppe). 
Drama-komedie om å bo på gamlehjem.
4-6 forestillinger oktober 2020. -

Sara May Hadjian

Teaterforestillingen Peter Pan  med 
FredrikstadUngane på Røde Mølle.
25-28 forestillinger vinteren 2021. 45 000,00kr             

Malene J. Olsen

Danseforestillingen Baby play my jukebox på Blå 
Grottes arrangement Åpen Scene i august. Malene 
Juliussen Olsen og David Forsberg i stykke om 
forventninger. DiØ dekker leie av lokale og dekker 
utgifter for aktørene. Søker tilskudd for å dekke 
honorar for prøver og forestilling. -

RETRO Produksjoner

Konserten Teigen i Speilet på Blå Grotte - planlagt 
fire ganger i februar 2021.  Jan Teigen konsert-
konsept med profesjonelle musikere (inkludert flere 
fra Fredrikstad, og Teigens egen gitarist). Konserten 
er ikke et cover-show, men en forestilling med et 
stykke musikkhistorie, forankret i lokale artisters 
historiefortelling og kultur. 50 000,00kr             

Aslak Aune Nygård

Dansepraksis med partituret Studie i Grått skrevet av 
Janne-Camilla Lyster. Resulterer i en solo 
danseforestilling med urpremiere i Fredrikstad våren 
2021. Workshop for det lokale scenekunstfeltet i 
prøveperioden. Samarbeid mellom danser Aslak 
Aune Nygård, koreograf Janne-Camilla Lyster og 
kostymør/set designer Tuva Aanesen. 20 000,00kr             

City Scene produksjoner

Juleshow 2020 på City Scene. 9 julebordsshow med 
lokale musikere og artister - blant annet Oda 
Gondrosen, Iselin Eriksen, Stian Joneid, Bjørn 
Halstensens orkester. 50 000,00kr             

Håkon Sigernes Musikk, dans og drama

Stepp meg et dikt . Steppdanseforestilling for barn 
laget av "Steppoetene" som skal freføres på Blå 
Grottes Åpen Scene i august. 
Steppdansere og musikere leker med 
sammenhengen mellom steppdans, tekst og rytmen i 
språket. Søker støtte til utøverhonorar. -

Klavestad kunst kart landskap

Fotoutstilling Fredrikstad gjennom fire 
pressefotografers linser  på Klavestad galleri i mars 
2021. Fotografer fra fire generasjoner stiller ut bilder 
som dokumenterer byens og distriktets historie i en 
linje fra 2. verdenskrig til i dag. 30 000,00kr             

Litteraturhuset Fredrikstad

Høstprogram 2020 - justeringer ift. smitteverntiltak og 
digital produksjon for gjennomføring. Søker tilskudd 
for programstøtte, bemanning smittevern og digitale 
produksjoner. 100 000,00kr           
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City scene produksjoner

City Talentet 2020 . Unge sangtalenter plukkes ut i 
audition og får opptre 
under en konsertkveld der et dommerpanel velger en 
superfinale-gruppe. 
Disse konkurrerer for å bli City Talentet 2020. 
Premie: egen konsert ved senere anledning. 30 000,00kr             

Studio 14 Jørgen Søderberg Jansen

Neste sommer finnes ikke når du er ung - 
teaterforestilling for, av og med ungdommen. Basert 
på Bent Høies ord til ungdommen i koronakrise. 
Forestilling med historier fra ungdom som var 17 og 
18 under covid-sommeren 2020. Ungdommene 
utarbeider selv manus og produserer forestillingen 
med bistand fra profesjonelle. DramaLama 
samarbeid med premiere våren 2021. 40 000,00kr             

Studio 14 Jørgen Søderberg Jansen

Emil i Lønneberget  2021 . Utendørs årlig 
familieforestilling på Isegran. DramaLama samarbeid 
med premiere juni 2021. 20 000,00kr             

Norsk Animasjonsforum

Fredrikstad Animation Festival - digital versjon. Skal 
fungere som supplement til den fysiske festivalen i 
oktober 2020. Festivalens filmprogram, seminarer, 
møter med filmskaperne suppleres digitalt. Mulig 
også seminar for videregående skole og workshop for 
unge digitalt, avhengig av situasjonen i oktober. 
Streaming av internasjonale foredragsholdere til sal 
og hjem. 90 000,00kr             

Sørens1 AS

Forarbeid - Vandreteater i Gamlebyen Bak vollene - 
en historisk forestilling med Fredriksta' teater. Søker 
tilskudd for å starte arbeidet med manuskript og 
produksjon fram mot forestilling 2022. Tidligere spilt i 
Gamlebyen 2002 - 2005. 40 000,00kr             

Wenche Marie Jacobsen 
og Kirsti Hovland

Krigsbokprosjekt basert på "Min krigshverdag"-
intervjuene som ble publisert i Fredriksstad Blad i 
april og mai i år. Søker støtte til 10 nye tekster, 13 
nye bilder og kompensasjon til fotograf for bruk av 27 
bilder fra opprinnelig prosjekt. 35 000,00kr             

Totalt bevilget 920 000,00kr        


