PROSJEKTBESKRIVELSE «FOLK! 2021»
Et samarbeidsprosjekt mellom Eiker Spellemannslag, Øvre Eiker kulturskole og
Flyktningekontoret/NAV og Familiesenteret i Øvre Eiker kommune
Bakgrunn
Eiker Spellemannslag, under ledelse av Bente Storbakken, og slagverkspedagog Eli M. Odland
(Øvre Eiker Kulturskole) gjennomførte samarbeidsprosjekter våren 2016 og 2017, som de
kalte FOLK!. Dette bestod i at Eli samt en sangpedagog (hhv Gro Marthe Vaaset-Dickson og
Ingvild Storhaug) gjennomførte workshops med en gruppe voksne flyktninger bosatt i Øvre
Eiker i løpet av våren, og avslutningen ble samarbeidskonserter hvor denne gruppen,
spellemannslaget og kulturskolens
slagverksensemble deltok.
Vi ønsker å ta opp igjen denne tråden,
denne gang med barna til flyktningene
som er bosatt i Øvre Eiker samt barna som
er under kommunens Familiesenter vinger;
altså familier med ulike utfordringer.
Målene for prosjektet er å introdusere
denne gruppen for både norsk
folkemusikk/-dans og kulturskolen, og å
styrke integreringen gjennom samspill med kulturskolens elever. Å bli kjent med
kulturskolens barn og ungdommer, å uttrykke seg gjennom både nåtidige og tidligere
kulturuttrykk og å bli kjent med den norske kulturarven er hovedmålene for dette prosjektet.
Familiesenteret disponerer en del friplasser i kulturskolen, og et mer langsiktig mål er at
flere av barna som deltar på prosjektet også ønsker å fortsette i kulturskolen.
Både dans og slagverk er inkluderende uttrykk. Å danse og å tromme er noe mange barn gjør
intuitivt allerede fra de lærer seg å sitte og gå, og er begge uttrykk som er og har vært viktige
i kulturer verden over. Innen både dans og slagverk er det enkelt å tilrettelegge for at alle
skal kunne delta uavhengig av forkunnskaper.
Dansemessig vil hip hop og folkedans vil være de bærende elementene i prosjektet. Mens
hip hop er en av nåtidens populære danseformer og en viktig del av dagens ungdomskultur,
var folkedans og –musikk viktig i datidens ungdomskultur, og Eiker Spellemannslag er en
sentral lokal kulturbærer innen denne sjangeren.
Slagverk er et instrument som har vært vesentlig i mange kulturer, og er også en viktig brikke
i dagens populærmusikk. Det er en instrumentgruppe som egner seg svært godt til
integreringsarbeid, da det er enkelt å inkludere ulike nivåer i et felles samspill. Gjennom
FOLK!-prosjektene i 2016 og 2017 har vi også erfart at folkemusikken gjør seg like godt på
melodisk slagverk som på fele og trekkspill, og at barna og ungdommene i
slagverksensemblet har syntes det har vært svært artig å få spille sammen med Eiker
Spellemannslag.

Innhold
Rent praktisk vil det altså bli vektlagt hip hop, som er en av nåtidens populære danseformer,
og de vil lære en eller flere norske folkedanser; tidligere tiders «populærdans». Barna vil
også få lære å spille på slagverksintrumenter, og få spille sammen med elevene fra Øvre
Eiker kulturskole, samt Eiker Spellemannslag.
Det planlegges en ettermiddags- og to helgesamlinger
våren 2021. Innholdet vil være workshops ledet av
dansepedagog Lise Kristoffersen og slagverkspedagog
Eli M. Odland, som begge jobber i Øvre Eiker
kulturskole, samt øvelser sammen med Eiker
Spellemannslag, under ledelse av Bente Storbakken.
Det avsluttes med en felles forestilling sammen med Eiker Spellemannslag og Øvre Eiker
kulturskoles slagverksensemble i et lokale som egner seg for de smittevernsmessige
forutsetningene som er gjeldende på det daværende tidspunkt.

Framdriftsplan
Våren 2021:
Eli M. Odland samarbeider med flyktningekontoret/NAV og Familiesenteret i Øvre Eiker
kommune om praktisk informasjon til målgruppen, påmelding m.m. Målet er å få med 20-30
deltakende barn og ungdommer.
Lise Kristoffersen, Eli M. Odland og Bente Storbakken samarbeider om innholdet i
samlingene og forestillingen.
Torsdag 29.04.2021
Kl. 1500-1800: Lise Kristoffersen og Eli M. Odland har workshops med deltakerbarna
Lørdag 07.05.2021
Kl. 1000-1500: Lise Kristoffersen og Eli M. Odland har workshops med deltakerbarna
Søndag 08.05.2021
Kl. 1000-1200: Lise Kristoffersen og Eli M. Odland har workshops med deltakerbarna
Kl. 1200-1500: Eiker Spellemannslag v/ Bente Storbakken, Lise Kristoffersen og Eli M. Odland
øver folkedans og –musikk med deltakerbarna
Lørdag 12.06.2021
Kl. 1000-1500: Lise Kristoffersen og Eli M. Odland har workshops med deltakerbarna
Søndag 13.06.2021
Kl. 1200-1400: Lise Kristoffersen og Eli M. Odland har workshops med deltakerbarna
Kl. 1400-1630: Øving og generalprøve med deltakerbarna, kulturskoleelevene og Eiker
Spellemannslag v/ Bente Storbakken
Kl. 1700-1800: Forestilling i egnet lokale

