
 

 

 
Norsk kulturråd vil fra 1. januar 2020 ha følgende sammensetning: 
 
For perioden 1. januar 2020 – til 31. desember 2023 er følgende oppnevnt:   
 
Rådsleder: Lars Petter Hagen (f. 1975), Oslo. Hagen er komponist utdannet ved Norges 
Musikkhøgskole, og prosjektleder for Oslo-Filharmoniens 100-årsjubileum. Han komponerer både 
for konsert, scene og film, og har mottatt bl.a. Edvard-prisen og Arne Nordheims komponistpris og 
Spellemannsprisen for sin musikk. Hagen er tidligere kunstnerisk leder for Ny Musikk og for 
Ultimafestivalen.  
 
Medlem: Maria Utsi (f. 1981), bosatt i Harstad. Utsi er utdannet teaterviter fra Universitetet i 
Bergen og har tidligere vært festivalsjef for Varangerfestivalen, leder for Norges første 
kulturnæringshage, Hermetikken, og direktør for Festspillene i Nord-Norge. Utsi satt i 
Regjeringens bransjeutvalg for kulturnæringene og har styreverv i blant annet Dansearena Nord, 
Norsk publikumsutvikling og Arctic Indiginous film fund.  
 
Medlem: Jorunn Veiteberg (f. 1955), bosted København. Veiteberg er utdannet kunsthistoriker, 
med doktorgrad fra Universitetet i Bergen, og arbeider som skribent og kurator. Hun er tidligere 
redaktør for tidsskriftet Kunsthåndverk, og har skrevet flere bøker. Veiteberg har mottatt Norsk 
Forms Hederspris og Norske Kunsthåndverkeres Ærespris og er tidligere kåret til Årets 
nynorskbrukar. 

Medlem: Peder Horgen (f. 1976), bosted Arendal. Horgen er daglig leder for Scenekunst Sør i Agder 
og styreleder for Danse- og Teatersentrum. Han er utdannet fra Statens Balletthøgskole med 
påfølgende elleve år som frilans dansekunstner. Horgen har hatt styreverv ved blant annet 
Kunsthøgskolen i Oslo, Dansens Hus, Riksscenen, Norwaco, Danseinformasjonen, Skuespiller- og 
Danseralliansen, Fond for utøvende kunstnere og Natur og Ungdom, og har tidligere ledet Norske 
Dansekunstnere.   

Medlem: Rebecka Sofia Ahvenniemi (f. 1982), bosted Bergen. Ahvenniemi er komponist utdannet 
ved Griegakademiet ved Universitetet i Bergen. Hun har også en mastergrad i filosofi. Ahvenniemi 
er styremedlem i Bergen Filharmoniske Orkester, styreleder i konsertserien Avgarde, og har 
tidligere vært styremedlem i Norsk komponistforening. I tillegg har Ahvenniemi undervist i 
komposisjon og ulike filosofiske emner ved Universitetet i Bergen og Norges musikkhøgskole. 

Som numeriske varamedlemmer er oppnevnt: 
1. vara: Rami Maktabi (f. 1968), bosatt i Fredrikstad. Maktabi har designutdanning fra University 
of Central England og Nottingham Trent University, og har studert kunstformidling for barn og 
unge på Høgskolen i Østfold. Han har etablert visningsrommet for kunst No13 contemporary i 
Fredrikstad, og er tidligere styreleder i Norske Kunstforeninger. Maktabi jobber som produsent for 
visuell kunst og film i Den kulturelle skolesekken i Østfold. 
 
2. vara: Bjørn Hatterud (f. 1977), bosatt i Oslo. Hatterud er utdannet kulturhistoriker og har et 
tverrfaglig kunstfaglig virke blant annet innenfor musikk, kunstfeltet og frie ytringer. Han er 
forfatter, musiker, kritiker, kurator og kulturskribent blant annet i bladet Billedkunst. 
 
Medlemmer opnevnt i 2017 for perioden 1. januar 2018 – til 31. desember 2021:   
Medlem: Forfatter Anne Oterholm (f. 1964), bosted Oslo, litteratur  
Medlem: Daglig leder Jan Ole Otnæs (f. 1951), bosted Oslo, musikk/festival 
Medlem: Avd.direktør Sigurd Sverdrup Sandmo (f. 1972), bosted Oslo/Bergen, kulturvern 
Medlem: Dramatiker Camara Lundestad Joof (f. 1988), bosted Oslo, scenekunst 
Medlem: Kunstnerisk leder Luba Kuzovnikova (f. 1976), bosted Kirkenes, visuell kunst 



 

 

 
Som numeriske varamedlemmer opnevnt i 2017 for perioden 1. januar 2018 – til 31. 
desember 2021: 
1. vara: Direktør Sven Åge Birkeland (f. 1960), bosted Bergen, scenekunst 
2. vara: Komponist og musiker Maja Ratkje (f. 1973), bosted Oppegård, musikk 
3. vara: Direktør Helena Holmberg (f. 1959), bosted Trondheim, visuell kunst 

 


