
 

 
 

PB 4753 Sofienberg 0506 Oslo / Trondheimsveien 2, Bygg J, 0560 Oslo 
T: (+47) 22 20 00 22 / post@norskrockforbund.no / www.norskrockforbund.no 

Kultur- og kirkedepartementet 
Postboks 8030 Dep 
0030 OSLO  
 
 
Høringsuttalelse fra Norsk Rockforbund - ”Nye tider – nye takter?” – en 
gjennomgang av Rikskonsertene. 
 
 
Vi viser til departementets brev av 14. september 2009 og Difi rapport 2009:3. 
 
Norsk Rockforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse- og 
kompetanseorganisasjon for konsertarrangører innen rock og beslektet musikk. Norsk 
Rockforbunds medlemsmasse består i dag av 233 medlemmer, herunder bluesklubber, 
rockeklubber, studentersamfunn og festivaler fra hele landet.  
 
Norsk Rockforbund som organisasjon har hatt lite med Rikskonsertene å gjøre i det daglige 
og kan derfor ikke gi konkrete anbefalinger om hvordan å utvikle seg videre. Noen tanker: 
 

 
1. Rikskonsertene sender i perioder utenlandske artister på norgesturné. Vi mener at 

fokuset heller bør ligge i å bygge opp nye norske artister, heller enn å subsidiere 
relativt store internasjonale artister på norgesturné. Norsk Rockforbund som blant 
annet gjennomfører to årlige turneer, Zoom Urørt og Union Blues Band, ønsker å 
bidra til rekruttering av ny norsk musikk. Vi håper at dette også er en målsetning for 
Rikskonsertene og vil gjerne være en naturlig samarbeidspartner på sikt.  

 
2. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer er at det ikke nødvendigvis er rimeligere å 

booke inn et band som er på Rikskonsertturné enn en vanlig turné. Er det da 
nødvendig at Rikskonsertene er en konsertprodusent? Målsetning bør være enten at 
man skal tilby gode og ”store” liveartister til en pris som er overkommelig for norske 
konsertarrangører, slik at Rikskonsertene bidrar til at mindre arrangører kan tilby et 
mer variert konsertprogram. Eventuelt mener vi at Rikskonsertenes rolle bør være å 
bidra økonomisk til å tilrettelegge turnéer for artister som ikke allerede har 
etterspørsel nok til å stå på egne ben. Gjennom et slikt bidrag vil verken artisten og 
arrangøren ta samme økonomiske risiko, og Rikskonsertene vil dermed bidra til å få 
ny norsk musikk ut i landet.  

 
 
Som sagt kjenner Norsk Rockforbund lite til hvordan Rikskonsertene arbeider. Vi håper på 
mer kontakt i fremtiden.  
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Line Endresen 
Daglig leder, Norsk Rockforbund.  


