
 
 
 
 

1 
 

www.silkfestival.no 

Hovedsponsor: 

                                                             
Støttespillere 2015: 

    

 

      

    

                                                                                                                                      

 

ÅRSMELDING 2015                                                                                                       
Karmøy kommune                                                                                                                       

Karmøy Skipsconsult/Karmøy Skipsconsult Management 

Kulturskrinet- Den kulturelle skolesekken i Karmøy  

Karmøynytt                                                                                                                                                  

HRG                                                                                                                                                 

Karmøy folkebibliotek                                                                                                               

Haugaland vid.skole 

Skudenes ungdomsskole 

Skudeneshavn barneskole                                                                                                                 

Sørhåland privatskole 

Smiå Bistro-og Vinbar 

Sommerfeldt Bilsenter 

Kiwi Skudeneshavn 

Solstad Invest 

 

http://www.haugaland-kraft.no/
http://www.kulturradet.no/
http://www.fritt-ord.no/
http://www.gassco.no/
https://skudeaakra.no/
http://www.hillesland.no/
http://www.karmoy.kommune.no/
http://karmoy.ksys.no/home/
http://www.karmoynytt.no/
http://www.minskole.no/skudenesu
http://www.minskole.no/skudeneshavn
http://www.smiaabistro.no/
http://www.sommerfeldt.no/
http://kiwi.no/Finn-butikk/Kiwi-Skudesnes/
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På årsmøtet 1.februar 2015 fikk styret følgende sammensetning: 

Leder:       John Rullestad (ikke på valg, 1 år igjen) 

Nestleder      Hanne Mulelid (valgt for 1 år) 

Kasserer:     Ellen Skaadel (valgt for 2 år) 

Sekretær:     Kristine Tveit (valgt for 2 år)  

Styremedlemmer:    Ingunn Tjørve (valgt for 2 år) 

      Sølvi H.Røyland (valgt for 2 år) 

      Liv K.Grindhaug (ikke på valg, 1 år igjen) 

      Odd H.Johannessen (ikke på valg, 1 år igjen 

      Per Bjelland (ikke på valg, 1 år igjen) 

Revisor (ikke på valg, 1 år igjen): Svein Enerstvedt og Samson Wiig 

Valgkomite (valgt for 1 år): Astrid Fagerland og Marit Melhus Wiig 

Det er avholdt 8 styremøter i løpet av 2015. Styret har behandlet 68 saker.                                    

I tillegg deltok ytterligere 37 frivillige i ulike komiteer. 

Følgende arrangement ble avviklet i 2015: 

1. 19.mars: Påskekrim i samarbeid med Karmøy folkebibliotek: 

a. Ingar Johnsrud i samtale med Egil Houeland 

b. Årets påskekrimbøker v/Ragnhild Kjølmoen Aarø, Tonje Salte Thorsen og June 

Sørensen, Karmøy Folkebibliotek 

c. Musikk v/Katarina og David Bryan 

2. SILK-festivalen 4-7 nov (skoleprogram startet allerede 2.nov) 

3. Høstens bøker, i samarbeid med Karmøy folkebibliotek, presentert i nov-des på: 

a.SILK Senior, 60 deltakere                                                                                                    

b.Bygdekvinnelaget i Karmøy, 60 deltakere                                                          

c.Oppvekst-.og kulturetaten i Karmøy, fagstab, 7 deltakere                                 

d.Kvinne-og familielaget i Karmøy, 72 deltakere                             

e.Smertelindringslaget i Haugesund, 100 deltakere 
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SILKfestivalen 

ble arrangert 4-7 Nov 2015 og ble åpnet av Adm. direktør i Fritt Ord Knut Olav 

Åmås. 

                                                                                                                                  
Knut Olav Åmås åpnet årets SILK,                                                                                                                                        

det sjette i rekken 

Les Knut Olav Åmås sin åpningstale: 

http://silkfestival.no/ 

Skolenes SILKprogram begynte allerede mandag 2.nov og varte uken ut. 

Litt statistikk: 

I løpet av festivalen var det ca.3400 besøkende på 61 ulike arrangementer, 

hvorav hele 41 var for barn og elever fra totalt 17 barnehager, grunnskoler og 

vid. skoler. Ca.1800 barnehagebarn- og skoleelever deltok i årets SILK. 

Av arrangementene var tre arrangementer for førskolebarn, 16 arrangementer 

for elever i ni barneskoler, 19 arrangementer for elever i seks ungdomsskoler    

i Karmøy og tre arrangementer for elever i to videregående skoler.                                                                                      

Det deltok 16 forfattere fra fem land på skolene. Elevene fikk ta del i forfatter-

møter, skriveverksted, tegne/illustrasjonsverksted og låtskriververksted. 

Tre av skolene, Skudeneshavn barneskole, Sørhåland privatskole og Skudenes 

ungdomsskole, hadde lagt opp til SILKEuke med skriveverksted, tegneverksted 

og låtskriververksted utenom forfatterbesøk.     

http://silkfestival.no/
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Meget viktig samarbeidspartnere i skolearrangementene var Den kulturelle 

skolesekken i Karmøy (Kulturskrinet) og Karmøy Folkebibliotek. 

                      
Elever på Kopervik skole sammen med den amerikanske/britiske barnebokforfatter- og                    

illustratøren Sarah McIntyre som hadde tegne-og fortellerverksted på ni skoler under SILK 

To av arrangementene var i samarbeid med Karmøy Senioruniversitet og 

samlet til sammen 150 deltakere. 

Målgruppen for SILK er først og fremst befolkningen i Rogaland og Sunnhord-

land, men vi registrerer at det var tilreisende fra våre nabokommuner i tillegg 

til Bømlo, Kvinnherad, Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo. Dessuten var 

utflyttede Karmøybuer fra USA og Holland til stede på årets SILK.                                         

Til tross for at vi mangler hotell i Skudeneshavn overnattet samtlige forfattere 

og artister i Skudeneshavn fordi lokalbefolkningen stilte sine boliger til disposi-

sjon. 

Yngste deltaker i årets SILK var 2 år, eldste 93 år. 

Arenaer for arrangementene 

Vi bruker lokaler i Gamle Skudeneshavn som Tåkelurfabrikken, Holmen Brygge,  

Råseglarhuset og Smiå Bistro i tillegg til Skudeneshavn Kulturhus, Karmøy 
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Folkebibliotek avd. Skudeneshavn samt barnehager og skoler i Karmøy og 

Haugesund. 

De gamle sjøhusene i gamlebyen skaper en atmosfære som forfattere, artister 

og publikum setter stor pris på fordi de kommer tett på publikum. Ulempen er 

at disse lokalene kun tar 90-100 publikummere og vi skulle gjerne hatt et lokale 

med kapasitet på 250-300. Dette vil styret se på for 2016. 

Samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner 

Med så mange arrangementer er man avhengig av å samarbeide med mange 

lag og foreninger. Blant disse var i år, Karmøy Råseglarlag, Skudenes Husflids-

lag, Karmøy Senioruniversitet og Lions Club Skudeneshavn. 

En viktig samarbeidspartner er Hillesland Libris som sørger for boksigneringer 

med forfatterne samt er medarrangør på noen av arrangementene. 

Samarbeid med offentlige institusjoner 

Arrangementsmessig samarbeidet SILK med Karmøy oppvekst-og kulturetat, 

Den Kulturelle Skolesekken i Karmøy (Kulturskrinet), Skudenes ungdomsskole, 

Kopervik skole, Avaldsnes skole, Sørhåland privatskole, Sevland skole, Kvalavåg 

Montessoriskole, Torvastad skole, Skudeneshavn barneskole, Haugaland vid. 

skole, Åkrehamn vid. skole, Skeisvang vid. skole, Skudeneshavn kulturhus og 

Karmøy folkebibliotek. Økonomisk har SILK fått støtte fra Norsk Kulturråd, Fritt 

Ord, Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune. 

Samarbeid med næringslivet 

Støtten fra næringslivet har også økt en del i år samt at nye bedrifter deltok for 

første gang i år. Dette, sammen med støtten fra offentlige institusjoner, gir SILK 

en god økonomisk ryggrad. Et av disse firmaene, Eurojuris, arrangerte et halv 

dags seminar for ca.25 advokater i distriktet med den irske menneskerettig-

hetsadvokten Desmond Doherty (var involvert i tribunalene i Irak, Libanon og 

tidl.Jugoslavia) samt enken etter Stieg Larsson, Eva Gabrielsson (om plagiering 

og opphavsrett). 
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Eva Gabrielsson (SVE) og Desmond  Doherty (IRL)                                                                                                                                  

deltok på seminar om menneskerettigheter 

 
SILKeBlues med Eric «Slim» Zahl and the South West Swingers avsluttet lørdagen 

 

Samarbeid med bLEST og Falturiltu 

De to siste årene har SILK samarbeidet med bLEST i Tysvær og Falturiltu på 

Stord. Vi har hatt fellesannonsering på lokalt og nasjonalt nivå, vi har sam-

arbeidet om å hente forfattere til alle tre festivaler og dermed fått redusert 

reise-og oppholdsutgiftene.   

Samarbeid med The Hay Literature- and Arts Festival I UK, Festivallettura i 

Mantova i Italia, Flickfestival i Spania, Alytus Youth (Culture) Centre i Litauen 

og Hay Festival Kells i Irland 

Siden 2011 har SILK hatt kontakt med The Hay Literature-and Arts Festival          

i Wales og dette har utviklet seg til et tettere samarbeid de siste årene.                                                                   
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SILK, Hayfestivalen og Festivallettura brukte første halvdel av året med å se på 

muligheten til å søke midler innen EU-programmet «Creative Europe». 

Ettersom Hay og SILK har hatt kontakter med andre institusjoner i flere år ble 

våren og sommeren 2015 brukt til å invitere en del institusjoner med i prosjek-

tet- partnere er utenom to fra Norge fra Wales, Irland, Italia, Litauen og Spania. 

Haugaland vid.skole er koordinator for prosjektet. Svar fra EU forventes i mars/ 

april 2016. I tilfelle positivt svar, blir det oppstart 1.juni 2016 med en varighet 

på fire år. Hovedmålgruppen er barn og unge i alderen 12-18 år. 

                                                                     
Festivalene i Mantova og Hay var til stede på årets SILK,                                                                

representert ved sine daglige ledere Marella Paramati og Lyndy Cooke 

Frivillige 

En festival som SILK er helt avhengig av å ha en rekke frivillige til å utføre de 

mange oppgavene et slikt stort arrangement innebærer. Vi har seks komiteer 

med 3-10 personer i hver komite. Totalt deltok ca.45 frivillige under festivalen.  

                                                                                                                
Uten friviilige kunne man ikke arrangert SILK. Green-                                                                                                                    

Roomgjengen er viktig for trivselen til besøkende forfattere                                                             

https://www.flickr.com/photos/129529756@N07/22299549274
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Mediafokusering  

Festivalprogram 

Festivalen lager en kort programoversikt i papirformat, som er mer detaljert på 

festivalens nettsider. I tillegg hadde Karmøynytt/Haugesundnytt, Haugesunds 

Avis, Radio 102, NRK Rogaland og TV Haugaland en god del redaksjonelt stoff i 

forkant, under og etter festivalen.                                                                                                                       

Programmet kan også lastes ned direkte fra festivalens hjemmesider: 

www.silkfestival.no 

Facebook 

Festivalens Facebookgruppe har over1200 medlemmer. I år har disse sidene i 

mye større grad blitt brukt til å legge ut bilder og nyheter enn tidligere år, både 

gjennom året og kontinuerlig under SILK-festivalen.  

Festivalens hjemmesider: 

www.silkfestival.no 

Hjemmesidene fikk i løpet av 2015 en ansiktsløfting. 

Eksempler på innslag i media:          

NRK Rogalands intervju med John Rullestad på åpningsdagen: 
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-rogaland/DKRO01022115/05-11-
2015#t=1h47m48s 

Egil Houeland intervjuer barnebokforfatteren og illustratøren Sarah McIntyre: 
www.radio102.no/2015/11/norske-barn-er-morsomme-6m-42s/ 

Se Marius Haugens intervju med språkviter Sylfest Lomheim: 
http://tvh.no/2015/11/06/skjonner-sprakviteren-hva-traskadel-betyr/ 

TV Haugalands Frokost-TV 7.nov. Karen Hesselberg I samtale med Odd Karsten 
Tveit og Eva Gabrielsson: 
http://tvh.no/2015/11/07/i-krig-og-kjaerlighet/ 

 

http://www.silkfestival.no/
http://www.silkfestival.no/
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-rogaland/DKRO01022115/05-11-2015#t=1h47m48s
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-rogaland/DKRO01022115/05-11-2015#t=1h47m48s
http://www.radio102.no/2015/11/norske-barn-er-morsomme-6m-42s/
http://tvh.no/2015/11/06/skjonner-sprakviteren-hva-traskadel-betyr/
http://tvh.no/2015/11/07/i-krig-og-kjaerlighet/
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Ann Kristin Andreassens intervju i Karmøynytt med Jan Henrik Høines i 
Eurojuris foran arrangementet de hadde for lokale advokater, i samarbeid med 
SILK. Gjestene var Desmond Doherty (menneskerettighetsadvokat) og Eva 
Gabrielsson: 
http://karmoynytt.no/2015/11/01/setter-ytringsfriheten-pa-dagsorden/ 

Øystein Merkesviks reportasje i Karmøynytt fra SILKetjuvstart med Trude Teige 
og Odd Karsten Tveit i ord og bilder: 
http://karmoynytt.no/2015/11/01/setter-ytringsfriheten-pa-dagsorden/ 

Les Sarah McIntyres morsomme blogg fra sitt opphold på SILK, Skudeneshavn 
og skolebesøkene: 
http://jabberworks.livejournal.com/ 

Intervju i Karmøynytt med mannen bak Bølgen, Skudenesbuen John K. Raake: 
http://karmoynytt.no/2015/10/31/tar-bolgen-i-skudenes/ 

Rosie Goldsmiths blogg fra årets festival:                   
http://eurolitnetwork.com/the-norwegian-option-by-rosie-goldsmith/ 

I ettertid av SILK, søndag 20.des,var styreleder gjest på BBC Radio 4s bokpro-
gram Open Book med den profilerte programlederen Mariella Frostrup. Hele 
programmet var viet norsk litteratur der også Karl Ove Knausgård og Samuel 
Bjørke var gjester. Hør programmet på podcast: 
http://www.bbc.co.uk/programmes/b06s8027#play 

SILKs faglig-litterære råd.                                                                                                        
Etter en ide fra Hay opprettet vi i begynnelsen av 2014 et faglig-litterært råd 
som i 2015 bestod av: 

Rosie Goldsmith - intervjuer med 20 års erfaring fra BBC  

Tom Egeland - forfatter samt intervjuer i SILK 

Solveig H.Johannessen - bokhandler Hillesland Libris 

Jan H.Landro - tidligere kulturjournalist i Betens Tidnde og flast intervjuer i SILK 

Bjørn Sortland - barne-og ungdomsforfatter 

John K.Hoversholm - freelance TV-journalist TV2, producer og intervjuer I SILK 

http://karmoynytt.no/2015/11/01/setter-ytringsfriheten-pa-dagsorden/
http://karmoynytt.no/2015/11/01/setter-ytringsfriheten-pa-dagsorden/
http://jabberworks.livejournal.com/
http://karmoynytt.no/2015/10/31/tar-bolgen-i-skudenes/
http://eurolitnetwork.com/the-norwegian-option-by-rosie-goldsmith/
http://www.bbc.co.uk/programmes/b06s8027#play
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Sverre Tusvik - tidligere forlagsredaktør i samlaget 

En representant fra Karmøy Folkebibliotek                                                                 

Det faglitterære rådet skal gi innspill til SILK-styret om aktuelle forfatternavn 
samt komme med innspill til nye arrangement og ellers bistå styret med råd.   

Evaluering av SILK 2015 

I slutten av november hadde styret ha evalueringsmøte og første lørdag i jan 

2016 med komitelederne samt «brainstorming» om ideer til 2016-festivalen.   

Vi har også fått en god del tilbakemeldinger og ideer fra besøkende forfattere 

og publikummere som tas med i evalueringen. Sammen med innspill fra vårt 

faglige råd vil det danne et godt fundament for innholdet i 2016-festivalen. 

Noen tilbakemeldinger fra årets gjester:          

«Had a blast at the SILK Skudeneshavn internasjonale litteratur og kulturfestival! So much fun and so 
many exciting new people. And special thanks to all the organizers and the nice ladies in the Green 
Room!”                                                                                                                                                                         
Pasi Pitkanen, Finland 

«Tusen takk for en fantastisk helg! Som forfatter var det flott, som publikummer under andre 
forfatteres opptredener var det utrolig givende og inspirerende! Og finnes det maken til omsorg noe 
sted? De frivillige, og alle som gjorde dette mulig, fortjener en hyllest fra oss alle! Tusen, tusen takk:)»       
Merete Junker 

«Det er nesten uanstendig mykje bra å sei om SILK-festivalen i Skudeneshavn, intelligent program 
med integritet, interessante forfattarar og gjester, null jåleri, eit green room som er bedre enn U2 sitt, 
king kong-bra innkvartering, preppa elevar, fleire bonger (nesten) enn ein får brukt opp. Og alltid folk 
på kjøkkenet. Plis invitér oss igjen!». 
Bjørn Sortland  
 
«Takk for at jeg fikk være med på en fantastisk fin åpning på SILK 2015. Takk til vertskapet, publikum 
og til de andre gjestene som jeg fikk møte. Bare synd at jeg måtte forlate Skudeneshavn tidlig fredag 
morgen, og dermed gikk glipp av bokkjøp og interessante folk.»                                                                  
Odd Karsten Tveit 

“Thank you… for a wonderful weekend.  What an exciting festival. Everyone was so warm and 
welcoming and lovely. Claire and I had such a lovely time and can’t thank everyone enough. It was 
real treat from start to finish. I hope you have recovered from all the hard work that must have gone 
into putting everything together and can put your feet up for a bit. One of the most enjoyable 
festivals I can ever remember”.                                                                                                                               
Mark Billingham, England 
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«Det var en strålende stemning på Holmen Brygge, backstage og på Green Room, synes jeg.               
Og så god mat på Green Room! Litt av en frivillig innsats dere mobiliserer!                                                          
Knut Olav Åmås, Adm. dir Fritt Ord 

«Tusen takk for at jeg fikk komme til Skudeneshavn; det var en opplevelse, både arrangement             
og vertskap var i mesterklassen!                                                                                                                               
Jan Kjærstad 

Billedgalleri SILK 2016   

                                                                               
Dagen før SILK åpnet fikk tre skoler I Skudeneshavn gaver:                                                                                                          

bokkasser fra SILK og Sparebankstiftelsen SR-bank 
 

 
Fin debatt om hvorvit ulike bibeloversettelser holder mål mellom Helge Kåre Fauskanger og tidl. prost 
Noralv Stavenjord. Debattleder Harald Dale. 
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                              Odd Karsten Tveit ble bokbadet om sin siste bok “De skyldige” av                                            
                                                                Renate Nedregård 

 

 
              Maria Toresen fra Sandeid deltok både med konsert og                                                                            

i samtale om nynorske tekster i popsanger 
 

                   
Tre aktuelle krimforfattere Chris Tvedt/                              Boksignering hører med. Syv SILK-forfattere i                                                                                
Elisabeth Guldbrandsen og Jørgen Jæger                               den lokale bokhandelen i Skudeneshavn   
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                                          4 
Synnøve Macody Lund og Jan Kjærstad på SILKeSamtid sammen med Marit Eikemo og Jan H.Landro 

 

                                                     
                                   Den finske tegneren Pasi Pitkanen, mannen                                                                           

Gamle  kjenninger traff hverandre                                   bak Angry Birds, tar med seg ideer hjem fra                                                                               
på SILK, Jan H.Landro og Ingar S.Kolloen                       norske elever, trygt lagret i sin mobiltelefon                                   

                                                                                             
5.klasseelever koser seg med Bjørn Sortland 
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Et internasjonalt knippe litteraturentusiaster i SILK på utflukt i Skudeneshavn: Max Easterman, 
historiker og tidl BBC journalist (UK), Bjørn Sortland, Lyndy Cooke, sjef for Hayfestivalen (UK), 
Marella Paramatti, sjef for Festivalettura (IT), Tom Egeland, Pasi Pitkanan (FIN), Inger Marie 

Håkonsen, ansvarlig for Green Room og Helge Kåre Fauskanger 
 

SILKstyret ønsker alle velkommen til festival nr.7 i 2016 
 
                              

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                  Neste års SILKfestival: 2-5.nov 2016 
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Årets gjester: 

Forfattere/Illustratører:                                                                                                                

Arne og Carlos                                                                                                   

Thomas Aune                                                                                                             

Mark Billingham (UK)                                                                                                

Jørgen Brekke                                                                                                           

Izzet Celasin                                                                                                      

Desmond Doherty (IRL)                                                                                           

Max Easterman (UK)                                                                                                 

Marit Eikemo                                                                                                           

Helge Kåre Fauskanger                                                                                            

Eva Gabrielssen (SVE)                                                                                        

Elisabeth Guldbrandsen                                                                                         

Truls Horvei                                                                                                           

Hamid Ismailov (Uzbekhistan/UK)                                                                       

Merete Junker                                                                                                       

Jørgen Jæger                                                                                                           

Svein A.Kallevik                                                                                                           

Jan Kjærstad                                                                                                            

Ingar Sletten Kolloen                                                                                            

Sylfest Lomheim                                                                                                     

Sarah McIntyre (UK/USA)                                                                                  

Synnøve Macody Lund                                                                                             

Pasi Pitkanen (FIN)                                                                                                          

John Kåre Raake                                                                                               

Alexander Schou                                                                                                     

Bjørn Sortland                                                                                                         

Arild Stavrum                                                                                                         

Simon Stranger                                                                                                       

Trude Teige                                                                                                             

Lasse Tredal                                                                                                         

Chris Tvedt                                                                                                                 

Odd Karsten Tveit                                                                                                    

Arne Vestbø                                                                                                              

Knut Olav Åmås  

Intervjuere: 

Harald Dale                                                                                                                

Tom Egeland                                                                                                            

Rosie Goldsmith (UK)                                                                                                       

John Kaare Hoversholm                                                                                         

Sigmund Hansen                                                                                                              
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Egil Houeland                                                                                                                   

Jan H.Landro                                                                                                                   

Renate Nedregård                                                                                                          

Knut Netland 

Artister: 

Tom Roger Aadland                                                                                                   

Katarina og David Bryan                                                                                                

Svein Enerstvedt                                                                          , 

Klokkerdiakonens døtre                                                                                           , 

Kunt Kunsten                                                                                                       

Andreas Petterson                                                                                                        

Liv Katrine Sirevåg                                                                                                                       

Maria Toresen                                                                                                                   

Eric «SLIM» Zahl and the SouthWest Swingers 

Andre: 

Ragnhild Kjøllmoen Åarø                                                                                        

Oddrun Geitung                                                                                                   

Jostein Grindhaug                                                                                                 

Bjørn Olav Kallevik                                                                                                    

Elin Frødal Rødder                                                                                                     

Norodd Staveland                                                                                                   

Tonje Salthe Thorsen 

SILK-organisasjonen utenom styrevervene 

Green Room: Inger Marie Håkonsen (leder), Linda Ferkingstad, Line Enerstvedt, Nora Lise 
Fredriksen, Kristin Berg Håkonsen, Stine Håkonsen, Siri Kristiansen, Randi Opheim, Helga 
Rullestad, Torun Vinje Stålesen, Brit Turid Valhammer, Anne Lovise Wikre  

Reisekoordinering/billetter: Ingunn Tjørve og HRG  

Sjåfører: Hans Kristian Antonsen (leder), Kjetil Berntsen, Jenny A.Bertnsen, Jens Tjelflåt 

Vakter: Olav Torkelsen (leder), Per Bjelland, Line Enerstvedt, Svein Enerstvedt, Helge 

Fredriksen, Else Marie Hennigsen, Svein Håkon Jensen, Evelyn Lauritsen, Svein Lauritsen, 

Helga Rullestad, Siw Simonsen, Linda Sivertsen, Terje Varne 

Innkvartering: Ingun Tjørve (leder), Astrid Fagerland, Silje Skaadel 

Webansvarlig: June Sørensen 

Facebookansvarlig: Ingunn Tjørve 
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Kortprogram: Ellen M.Skaadel 

Sponsortreff: Anette Mosbron, Oddrun Simonsen, Marit Melhus Wiig 

Boksigneringer : Marit Hillesland 

Logistikk arr: Per Bjelland 

Lyd: Skude Lyd v/Odd Arild Larsen (leder), teknikere: Kristoffer Larsen, Kurt Johansen, 

Torbjørn Grindhaug 

Kontaktpersoner: 

Barneskoler: Sølvi H.Røyland 

Ungdomsskoler: Liv K.Grindhaug 

Vid. skoler: Odd H.Johannessen 

Boksigneringer: Marit Hillesland 

TicketCo: Terje Varne 

Senioruniversitetet: Kjell M.Flotve 

Kulturskrinet/Den kulturelle skolesekken: John Rullestad/Hanne Mulelid 

Biblioteket: Hanne Mulelid 

Pressekontakt: John Rullestad 


