
Andre organisasjoner og initiativer 
 
Norsk Rockforbund samarbeider med flere sentrale aktører på kulturnæringsfeltet. Vi 
anbefaler KKD å innhente mer informasjon fra disse i arbeidet med Stortingsmeldingen, og å 
lære av erfaringene de har gjort seg. Det vil føre for langt å gå grundig inn på alle disse, men 
vi omtaler likevel kort noen av de viktigste.  
 
BRAK (Bergen) 
 

• NRF har samarbeidet med BRAK i flere  år, og vi ser med stor interesse på deres måte 
å jobbe for hele næringskjeden på. BRAK jobber med å stimulere til kulturell 
næringsutvikling i Bergen. Markedsstimulerende tiltak, såkorntankegangen, er sentral 
hos BRAK. 
www.brak.no 
 

• Som et eksempel på vellykket kulturell nærings- og regionsutvikling, er jentebandet 
Ephemera som har skapt 5 arbeidsplasser og relativt stor økonomisk gevinst i Bergen 
som følge av suksessen. 
 

• Samarbeidsprosjektet ”GAFFA” i Bergen er et annet spennende prosjekt, som knytter 
flere av bransjene innfor kulturnæringen sammen (film, musikk, produksjonsmiljøer 
etc.) 
 

• Bergensbølgen i norsk musikk har kommet på grunn av flere faktorer, men det er 
viktig å nevne at Bergen har et svært aktivt arrangørmiljø, med flere festivaler, 
oppegående og innovative klubber, store veldrevede studentsteder med mer. 

 
Mjøs-kryss og Pop-partner   
 

• Et annet svært spennende regionalt kultur/næring prosjekt som KKD burde innehente 
erfaringer fra. Dette er en medlemsforening for rytmisk musikk med 
næringsambisjoner. 
 

• Mjøs-kryss og Pop-partner har også spennende nordiske samarbeidsnettverk 
http://www.poppartner.no/index.asp?menuItem=8 
 

• NRF ser i denne sammenheng med interesse på konklusjonene fra 
Distriktskommisjonen angående ”kulturen ut i distrikta”: 
http://www.nrk.no/nyheter/kultur/4167468.html  
 
 

Forum for Kultur og Næringsliv  
 

• Norsk Rockforbund er medlem i Forum for Kultur og Næringsliv (FKN). Vi ser klart 
viktigheten av møteplasser, nettverksbygging og kompetanseutveksling mellom 
kulturen og næringslivet. Tiltak som FKN bør derfor styrkes i fremtiden for å utvikle 
kulturnæringene videre. 
http://www.kulturognaringsliv.org/ 
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RockCity initiativer 
 

• Det er høsten 2004 flere spennende såkalte Rock City initiativer på banen i Norge. 
Modellene og ideen er hentet fra den svenske suksesshistorien Hultsfred Rock City 
http://www.rockcity.se 
http://www.rockparty.se 

 
• Norsk Rockforbund syns det er på sin plass å minne om at Hultsfred Rock City vokste 

opp rundt et svært aktivt og innovativt arrangørmiljø i Sverige, nemlig 
Hultsfredfestivalen. 

 
• Våren 2004 skrev tre studenter ved NMH/BI en siviloppgave i Kultur og Ledelse med 

tittel ”Hvordan kan Rock City – konseptet bidra til kulturbasert næringsutvikling?”  
Dette er et spennende arbeid som blant annet gir anbefalinger til hvordan et Rock 
City-konsept kan tilrettelegges for å bidra til kulturbasert næringsutvikling.   

 
• Kristiansand Rock City: Fortsatt på planleggingsstadiet, men inneholder planer om 

et nasjonalt kompetansesenter for festivaler, utøvere, utdanning, arrangører med mer. 
www.rockcity.no 

 
• Namsos Rock City: Har ambisiøse planer for kulturell næringsutvikling spesielt 

knyttet med utgangspunkt Rai Rai Productions/DDE.  
http://www.apache.no/trigger  
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