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Visjon: 
 

Vi tror at utøvende  
kunstformer som dans, 

musikk, sang, scene-
fortelling, teater og kunst  
gir oss mennesker viktige 

opplevelser.  
 

Kall det gjerne  
krydder i tilværelsen.  

 
Alt blir bedre med artisteri.

 
Vi er en frivillig organisasjon 
og et av åtte Folkeakademi 
i Viken. Vi er medlem av 
Frivillighetsregisteret. 

Bilde:  Kultursjov konsertkor og Retro Singers

 
FOLKEAKADEMIET KULTURSJOV  
(KULTURSJOV)

Formål
Vi ønsker å knytte til oss et utvalg av artister på tvers av 
kunstneriske fagfelt. Vi skal være et rimelig event-byrå. 
Som skal bidra til flere kulturelle opplevelser og formidle 
god underholdning til det private og profesjonelle 
markedet. 

Kultursjov har et eget Konsertkor for sangere med 
godt musikkfaglig nivå. I tillegg til korsang åpner vi for 
egne solistfremføringer fra sangerne i koret på våre 
konserter. Vi tilrettelegger for forskjellig typer musikalsk 
samarbeid både innad i koret og i samarbeid med 
profesjonelle utøvere. 

Artistbibliotek
Pr. 31. desember 2021 har vi fem artister som 
er tilknyttet oss.  Korona førte til treghet i alle 
underholdningssystemer. Vi har derfor ikke brukt mye 
ressurser på å få inn flere artister. Vi har jobbet aktivt og 
er fremdeles i tilretteleggingsfasen med å lage et godt 
fungerende artistbibliotek.   

KULTURSJOV
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Vinter 2021

Vinter 2021

 
NY DIRIGENT
FOR KULTURSJOV  
KONSERTKOR 

MUSIKKFILM SAMARBEID  
MED BIG EAR STUDIO,  

PAUL GANNON 

Vi engasjerte freelance dirigent 
Emilie Hellum Johansen.  Hun tar 
for tiden master i direksjon ved 
NMH. Emilie er også freelance 
sanger, med et ekstra stort hjerte 
for korsang.    
 
Emilie startet zoomøvelser med 
Konsertkoret 1. februar.  Koret telte 
16 kvinnelige sangere med god 
fordeling i de fire stemmegrup-
pene. (ssaa) Hovedmål var å holde 
konsert sammen med Ine Hoem og 
musikere våren 2021. Koret innøvde 
også eget repertoar bestående av 
popmusikk fra nye norske artister.

Under koronaperioden gjorde koret en  
innspilling av Vintersong (Ingebjørg Bratland)

Hvert kormedlem gjorde et mobilopptak av egen 
stemme som ble sendt til Paul Gannons lydstudio. 
Han gjorde miksing og mastering. Det ble veldig 
bra lyd.  

Med tillatelse fra Sandbox fikk vi tilgang til veldig 
kule droneopptak av Oslos omgivelser og Ros-
eslottets kunstutstilling. 

Kultursjovs Stian Skaget redigerte og lagde en 
historie slik at vi fikk en musikkfilm som vi er stolt 
av å ha laget.  

KLIKK HER - VIDEO YOUTUBE
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   Emilie Hellum Johansen
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   Paul Gannon
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Vår 2021

Nå finner du Kultursjov på sosiale media

FØRSTE FYSISKE ØVELSE VAR PÅ AKERSHUS 
FESTNING, KARPEDAMMEN SCENE  

Vi hadde både seminar og flere  
uteøvelser i løpet av mai- og juni måned. 

Workshop med Ine Hoem og pianist ble gjennomført på  
Roseslottet Scene som en del av forberedelsene til vår felles  
konsert. Ine Hoem hadde også egen masterclass med  
solistene fra koret på Øvingshotellet.  

www.facebook.com/kultursjov

www.instagram.com/kultursjov

youtube.kultursjov.no

tiktok.kultursjov.no
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   Øvelse på Karpedammen scene

 Emilie H. Johansen
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Juni - Kultursjov på Roseslottet

KONSERT 10. JUNI  
- KULTURSJOV PÅ ROSESLOTTET

En smak av vår med Ine Hoem,  
Kultursjov Konsertkor og Retro Singers
 
Godt besøk av publikum både i kjøpte VIP stoler 
foran scenen, og ellers gående og sittende rundt 
omkring på Roseslottets kunstutstilling.

Det ble en musikalsk godt sammensatt konsert 
Vi er fornøyde med både musikalsk og kunstner-
isk utrykk. Ine Hoem med musikere, Konsertkoret, 
egne solister og gjestekor Retro Singers.

Danseinnslag ved Andrea Dybvig akkom-
pagnerte solistinnslaget til Josefine F. Strømkvist 
som sang Våren er kommet. Andre solistinnslag var 
ved dirigent og sanger Emilie Hellum, og gitarist og 
sanger Ida Svanes Ziener. Musikalsk leder på piano 
var Sverre Tollefsen Laupstad, stryk ved fiolinist 
Marius Røe Nåvik.
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   Ine Hoem

   Scene Roseslottet
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November - Kultursjov på UHØRT

KULTURSJOV KONSERTKOR

Da høsten kom hadde ikke alle korsangerne 
mulighet til å følge oss videre på fast basis.  
Vi rekrutterte og gikk videre med 10 korsangere 

– halvparten var nye sangere.  

Vi startet semesteret med seminar og Kick off  
i vårt nye øvelokale på St. Hanshaugen
Etter korets seminar kom gjester og samarbeid-
spartnere. Historieforteller Torgrim Mellum Stene 
(Kløverknekten) satte krydder til Kick Off med 
historiefortelling, Konsertkoret sang Love You Like 
That. Artist Alice Myrbostad underholdt med piano 
og sang. Vi serverte kor og gjester hjemmelaget 
pizza.  

Vi har med oss Emilie Hellum Johansen  
videre som freelance dirigent og sanger.
Konsertkoret består nå av 10 sangere som er godt 
sammensatt stemmemessig. 

24. oktober – Seminar på Øvingshotellet 
Sangteknikk med rytmisk pedagog Karoline Gjert-
sen. Vi kjører opplegget til Norges Korforbund med 
Stemmen som Instrument. Koret fikk godt utbytte 
av seminaret. 

21. november – Seminar på Markus Scene 
Vi terper repertoar og rytmiske fremføringer med 
dirigent Emilie Hellum Johansen og pianist Sverre 
Tollefsen Laupstad. 
 

21. november – Kultursjov på UHØRT
Fordelen med et lite kor er at man kan opptre på 
byen klubbscener. 

Konserten er et nytt samarbeide som Kultursjov  
har initiert med UHØRT på Strøget.  
På konserten fremfører vi variert musikk, en 
god blanding av korsanger og solistinnslag fra 
sangerne i koret. Konsertkoret fremførte kormusikk 
fra Dagny, Jarle Bernhoft, Ingebjørg Bratland og 
Ina Wroldsen. På Uhørt har vi med Sverre Tollefsen 
Laupstad som pianist og musikalsk leder. 

Flere av korets sangere har god  
scene- og sangerfaring
På Uhørt hørte vi Martine Charlotte Clementz  
(Marti Cee) hun fremfører egen musikk og har med 
seg Sverre på tangenter,  Tina-Marie F Strømkvist 
(TM)på kontrabass og Kristiane Sande og Julie 
og Aline Brunvoll som korister. Ida Svanes Ziener 
(Svanes) fremfører egne låter med gitar og piano. 
TM fremfører egenprodusert musikk og sang. 
Dirigent og sanger Emilie Hellum covrer to låter. 
Ingeborg Jenny Groseth har med seg venninner på 
trommer og bassgitar og covrer også to låter. Alt i 
alt en veldig allsidig og fin konsert. Uhørt var veldig 
fornøyd og har allerede invitert oss tilbake. 
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   Foto: Kultursjov Konsertkor på UHØRT
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Desember - Kultursjov på St. Hanshaugen

Konsertstedene ble justert i takt med koronaut-
vikling. Vi rakk akkurat å gjennomføre før ned-
stengningen før jul. 

Konsertdagen 12. desember ble brukt til et  
seminar og workshop med Julie Kleive. Korleone 
måtte desverre avlyse på grunn av sykdom. 

Julie jobbet med improvisasjon – dette var det 
mange i koret som likte, og vi håper å kunne gjenta 
en slik workshop i 2022. Vi tilrettela for god stem-
ning og mye god mat til alle våre kordeltagere og 
musikere. 

Musikere på konserten var Sverre T. Laupstad  
på piano og Jon Haukelidsæter på fiolin 

Kl. 19 startet konserten. Vi tok imot med duft av 
julebakst og antibac.

Det kom 15 betalende publikummere som fikk 
servert julekake, kaffe og te.

Intimkonsert med godt musikalsk nivå 
Julie Kleive og koret fungerte veldig fint sammen. 
Koret sang med på både tradisjonelle julesanger og 
på en av Julies egenkomponerte sanger. Julie Kleive 
hadde også egen soloavdeling med julemusikk. 

Før hovedkonsert med Julie varmet  
Konsertkoret opp med eget julerepertoar.  
De fremførte Strålande Jul, Vintersong og  
This December fra fjorårets avlyste julekonsert  
med Ine Hoem.  
 

JULEKONSERT MED JULIE KLEIVE  
PÅ MARKUS SCENE ST. HANSHAUGEN 12. DESEMBER



Årsrapport 2021 | Kultursjov

Alt blir bedre med artisteri.   www.kultursjov.no    Side 8

MUSIKALSKE FREM-
FØRINGER OG REPERTOAR  
PÅ KULTURSJOVS TRE  
KONSERTER I 2021  

Konsertkor og Artiseri er pr i dag for det 
meste et musikalsk samarbeide. Ved 
hjelp av vår dirigent Emilie H. Johansen 
og gode korarrangement synger vi fler-
stemt rytmisk popmusikk. Flere av korets 
sangere driver også med egen artistvirk-
somhet. 
 
Vårt repertoar består for det meste av  
norsk popmusikk fra nye norske artister.

 
 
 
Ine Hoem – This Year
Kores av Retro Singers. 

Ine Hoem - Alt som eg har kjært
M: Ine Hoem. T: Edvard Hoem.

Ine Hoem  
- Vi trenger ingen hage vi
Kultursjov Konsertkor.
     
Love you like that (Dagny)
Kultursjov Konsertkor. 

Mitt lille land (Ole Paus)
Kultursjov Konsertkor

Josefine F. Strømkvist   
Våren er kommet
 M: Asbjørn Fyllingslid  
T: Sverre Fyllingslid
 
Ida Svanes - Flower inside you
Låtskriver og gitarist Ida Svanes 
Ziener

 
Emilie Hellum Johansen
Jeg vil ikke se dere to
(Maria Mena) oversatt til norsk av 
Emilie Hellum Johansen.
 
Dream on (Aerosmith)
Retro Singers – solist Siri Fjukstad

Hallelluja (Leonard Cohen)
Retro Singers  
– solist Maria Saric Nordal
     
Ine Hoem  
Så syng eg da ein sang for deg
M: Ine Hoem. T: Edvard Hoem
     
Ine Hoem – Jeg vil aldri hjem
Kores av Kultursjov Konsertkor

Darling (Susanne Sundfør)
Fellesnummer med Kultursjov 
Konsertkor og Retro Singers

Repertoar fra konsert på Roseslottet:

Musikk og repertoar 2021:
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Musikk og repertoar 2021:
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Artistformidling

Andre aktiviteter i Kultursjov

BILLEDGRUPPE 
VIA ZOOM

NYTT ARTISTBIBLIOTEK

I april kjørte vi fire  
kurs med billedterapeut  
Tone Hennie Slettvold.   

Deltagerne lager egne bilder 
ut ifra det de assosierer til ulike 
temaer. Etterpå samtaler gruppen 
om bildene. Samtalen kan åpne 
for undring, gjenkjennelse, skjulte 
ressurser og økt forståelse.
 
Et fint kurs som  
passer for 4-6 deltagere.

Hos Kultursjov kan artister registrere seg som artist!  Utøveren får sin egen side hvor de har 
mulighet å presentere seg med tekst, bilder, lyd og video.

 
Besøk oss 

på nett:

kultursjov.no
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Støtte fra kultur- og interesseorganisasjoner

KULTURSJOV 
TAKKER FOR STØTTEN!

VI har jobbet aktivt gjennom hele pandemien, og har som 
årsrapporten viser fått til mange fine kulturarrangement 
og konserter.  
 
Det ville ikke vært mulig uten god støtte fra forskjellige  
kultur- og interesseorganisasjoner. Vi er svært takknemlig  
for den økonomiske støtten vi har fått.

Kulturstøtten har i tillegg til å engasjere publikum og  
egne medlemmer også gjort det mulig for oss å leie inn  
dyktige profesjonelle instruktører, musikere og artister til  
scenisk samarbeide. I en tid som har vært tung for mange  
av Kulturlivets aktører,  er vi stolt og godt fornøyd med 
Folkeakademiet Kultursjovs gode evne til omstilling i et  
vanskelig kulturår. 

For oss har 2021 vært et aktivt kulturår. 

TUSEN TAKK 
– vi kunne ikke gjort det uten dere! 
- Oslo kommune 
– Oslo Musikkråd 
– Norges Korforbund  
– Aktivitetsmidler for Kor 
– Folkeakademiet  
– Folkeakademiet Viken 
– Frifond organisasjon

Fo
to

: ©
 e

n
va

to
.c

om



Årsrapport 2021 | Kultursjov

Alt blir bedre med artisteri.   www.kultursjov.no    Side 12

KULTURSJOV ADMINISTRASJON

FOLKEAKADEMIET KULTURSJOV STYRET 2021
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Daglig leder/styreleder Anita 
Strømkvist jobber aktivt for Kul-
tursjov på ideelt grunnlag. Hun 
igangsetter, koordinerer og er 
prosjektleder for alle aktiviteter, 
workshop og konserter.  

Nestleder Taina Berg blir  
oppdatert på alt som skjer.  
Hun har spesialansvar for VO- 
rapporteringen og Instagram. 
 
Styremedlem Stian Skaget 
utfører alt design og filmrediger-
ingsarbeid for Kultursjov. 
 
De andre styremedlemmene 
deltar med oppgaveløsning og 
hjelp i forhold til behov.

Styret har hatt 10 styremøter 
gjennom 2021 og behandlet  
60 saker.
 

Konsertkoret har hatt 29 øvelser 
og fem seminarer, tilsammen 76 
timer voksenopplæring.

Pr 31. 12. 2021 er det  
10 sangere i Konsertkoret.
5 av sangerne er under 26 år. 

Andre verv i regi av Kultursjov
Anita Strømkvist deltar som 
representant på TEAMS møter 
i regi av Folkeakademiet Viken 
sammen med de andre åtte 
Folkeakademi lokallagene 
i Viken. Hun har deltatt på  
8 møter gjennom 2021.

Strømkvist ble i mars 2021 
valgt inn som styremedlem for 
Folkeakademiet Viken. Hun har 
deltatt på 3 styremøter i  
FA Viken gjennom 2021. 

Navn Type styreverv

Anita Strømkvist Styreleder

Taina Berg Nestleder

Stian Skaget Styremedlem

Kim Øyhus Styremedlem

Dorota L. Danek Styremedlem

Andrea Dybvik Vara

Silje R. Sørensen Vara

Anita Taina Stian Kim Dorota Andrea Silje

Kontakt oss
post@kultursjov.no
Mobil 901 24 546

Anita Strømkvist : anita@kultursjov.no
Taina Berg :  taina@kultursjov.no
Stian Skaget:   stian@kultursjov.no
Dorota L. Danek: dorota@kultursjov.no
Andrea Dybvik:  andrea@kultursjov.no
Silje R. Sørsen:  silje@kultursjov.no
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