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Alle orkestre i UNOF med ungdomsmedlemmer 
 

 

 

 

 

Oslo 03.06.2021 

Utlysning av regionsorkestermidler 2021 
 

UNOF lyser i 2021 ut regionsorkestermidler, støttet av Sparebankstiftelsen Dextra. Midlene skal bidra 
til bedre tilbud for ungdom som spiller i orkester, både kvalitetsheving av eksisterende tilbud og nye 
tilbud. Med bakgrunn i pandemisituasjonen, lyser vi ut en todelt ordning: (1) satsing på nye tiltak og (2) 
prosjekter i eksisterende orkestermiljø. Med ungdomsorkester, mener vi ensembler med medlemmer fra 
ungdomsskolen og oppover.  

 

Satsing på nye tiltak:  

- utprøving av nye samspillstilbud med medlemmer fra et større geografisk område, flere kommuner 
eller bydeler  

-  samarbeidsprosjekter mellom nabo-orkestre der de eldste i orkesteret settes sammen til et 
ungdomsensemble  

- samarbeid mellom strykere og blåsere i symfonisk arbeid, evt med full besetning fra skolekorps og 
strykeorkester (ta kontakt for mer informasjon om vårt Korps+Orkester=Sant-prosjekt) 

- Prosjektene bør ta sikte på å fortsette etter prosjektperioden, og ikke være engangshendelser 

 

Prosjekter i eksisterende orkestermiljø  

Videre er det fortsatt mulig å søke om støtte til allerede eksisterende ungdomsorkestre: 

- konkrete summer som pengestøtte 

- råd og bistand i forbindelse med oppstarting av nye tilbud 

- ekstramusikere og instruktører fra Dextra-staben (studenter), der vi dekker honorar, reise og 
overnatting  
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- mesterklasser, inspirasjonsforedrag  

- dirigent til prosjektet, dirigentkurs og dirigentundervisning med instruktører fra Ung Dirigent og 
Dirigentløftet  

 

Midlene kan brukes høst 2021 og hele 2022. Vi støtter ikke utenlandsreiser i denne ordningen, og 
prosjektet bør munne ut i en slags form for framføring eller konsert. 

 

 

Orkestre som fikk støtte i 2020 som ikke er brukt må opplyse om status for tidligere mottatte midler i 
søknaden.  
 
Søknadsprosess  

Vi ønsker en kort skriftlig søknad med budsjett. Beskriv prosjektet, hvor mange unge musikere fra 
orkestret som skal delta, hvor mange instruktører og faglige krefter dere har bruk for, og andre utgifter 
som noter, konsertlokaler, mat, overnatting osv. Skriv også noe om orkesterets geografiske nedslagsfelt. 
Spesifiser gjerne hva midlene dere søker om skal brukes til konkret. Ta gjerne kontakt i god tid før 
søknadsprosessen for hjelp til utvikling av prosjekt. 

 

Send søknad til torunn@unof.no, søknadsfrist 15. september  

 

Med vennlig hilsen for 

De Unges Orkesterforbund 

 

Torunn Kristoffersen 

torunn@unof.no 

Organisasjonskonsulent   

 

  


