
Funksjonærmøtet oppfordrer styret til å arbeide for å nå målsetting vedtatt av ekstraordinært 

funksjonærmøte i april 21. 

Forslag fra Bjørn K. Haugen: 

Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival skal være tydeligere på å oppfylle §4 Formål, i vedtektene. 

Utdypende diskusjon: 

Kongsberg jazzfestival har i en lengere periode utviklet seg til å bli en stor festival. Det er blitt et 

stort, variert og godt jazztilbud. Parallelt med dette har festivalen også utviklet seg til å bli en 

folkefest gjennom populærkonserter på Gamle Norge, og ikke minst store konserter på Kirketorget. 

Det er ikke noe galt i å lage folkefest, men det er ikke det vedtektene ber oss om. Funksjonærmøtet 

ber om at fokuset igjen i mye større grad havner på jazzopplevelsen, selv om vi fremdeles skal ha et 

variert program også innen andre sjangre.  

Dette innebærer at på sikt skal konsertene slik de har fremstått de senere år på Kirketorget, opphøre. 

Dette behøver ikke å bety at Kirketorget som konsertarena blir borte, men innholdet skal tilpasses 

mer til formålet enn hva det har utviklet seg til. Vi har hatt suksess før med et sterkt bluesprogram. 

Det vil være en musikkart som tiltrekker seg mange, og som ligger nærmere «formålet» enn f.eks. 

Kygo.  

Videre mener forslagsstiller at konsertprogrammet på Gamle Norge er et gode. Dette vil kunne være 

«folkefesten» vi bidrar med.  

Derav har vi en festival som baserer seg (…fremdeles) på jazzopplevelser, men med et tilbud også 

innen blues og populærmusikk som innehar den kvaliteten vi ønsker. Her har programkomiteen før 

gjort en fin jobb, og det er ingen grunn til å endre mye på dette. 

 

Konsekvenser 

I større grad rendyrkes profilen. 

De store konsertene på Kirketorget har tatt veldig mye oppmerksomhet. Dette både internt, i media 

og blant publikum. Jeg har ved flere anledninger hørt at festivalen defineres som en musikkfestival, 

og slett ikke jazzfestival. Det hjelper lite at vi har Norges største, bredeste og beste jazzprogram så 

lenge det er «musikkfestival»-inntrykket som fester seg. Et folkelig innslag ala Gamle 

Norgekonsertene bør være innafor, sammen med eventuelt litt større blueskonserter. Det siste 

kanskje bare fredag og lørdag.  

Dermed er det mulig vi igjen gjenoppstår med jazz som det sentrale elementet i festivalen i folks 

oppfatning. Sannsynligvis selger vi vesentlig færre billetter. Dersom poenget om «å være størst» ikke 

er viktig, så er antall billetter uvesentlig, så lenge det selges mange nok. Historisk sett har vel 

konsertene på Gamle Norge vært en god bidragsyter. Konsertene på Kirketorget derimot har så vidt 

jeg vet gått i ca null dersom en ser det på lang sikt. Samtidig innebærer de store og meget kostbare 

artistene en vesentlig risiko. Og produksjonen med scene, lyd og hele pakka er relativt kostbar. 

Konsertene på torget har også medført et vesentlig press på funksjonærer, spesielt vakt. Det har 

vært behov for ekstra innleie av vakttjenester. Avhengig av hvordan vi bruker torget (..noe jeg mener 

vi bør), så vil det være behov for vakt fremdeles, men sannsynligvis innenfor det vi selv kan håndtere. 



Det bør også tas med at denne foreslåtte endringen innebærer et vesentlig skifte i tilbudet til 

sponsorer. De har før hatt store arrangement i sammenheng med de store konsertene. Det vil 

bortfalle. Det er en helt klar risiko for at enkelte vil revurdere sitt bidrag. Kommunikasjon og god 

oppfølging til eksisterende og eventuelle nye sponsorer vil være meget viktig og avgjørende. Det bør 

være mulig å finne gode ideer til sponsorarrangement innenfor den fremtidige rammen. Vi har gjort 

det før!! 

Det er også slik at bortfall av de store konsertene ikke trekker så mange utenfra til Kongsberg for kun 

å oppleve disse. Det kan være et bidrag til å ta vekk litt av «fyllefesten», selv om jeg tror mange av de 

lokale i sterk grad vil bidra på samme måte som før. Så effekten på dette område er kanskje 

begrenset. 

 

Det bør også ligge som et premiss, at den foreslåtte endringen må gå over noe tid. Programkomiteen 

må få gjennomføre sine etablerte planer for kommende og neste års festival dersom disse planer er 

lagt. Deretter bør vi se konturer av denne endringen.  

 


