
Sørlandske Sommernetter
– herlige opplevelser i livetI Sørlandske Sommernetter er vi

fullt i gang med – vår 18. se song.
Universitetets Audition kon sert,
Universitetets Fest konsert og
Dyreparkens VIP dag i samarbeid
med Sør landske Sommernetter er
allerede gjennomført med suksess. 

Nå ser vi fram til herlige for -
sommerkonserter i juni, sommer-
konsert med Helene Bøksle i juli,
låtskriverkonsert i august og
sensommerkonserter i september.
Vi har gleden av å ha med oss en
rekke laugsmedlemmer. 
Vi håper og tror at vi virkeliggjør
våre mål om å løfte fram talenter,
samtidig som vi viderefører
satsingen «Kultur i Næring –
Næring i Kultur» på en utfor-
drende måte, som gir gode opple-
velser i livet for alle som deltar!

Lauget ønsker med Sørlandske
Sommernetter å skape gode
opplevelser på Sørlandet i spen-
nende arenaer med entusiastiske

utøvere. I tillegg ønsker vi å
bidra til å løfte fram talenter fra
hele Sørlandet, gjerne i samar-
beid med flere, alt basert på vårt

fundament «Kultur i næring,
Næring i kultur», og gjøre vårt
for å fremme Sørlandet som et
godt opplevelsesbegrep!

Sørlandske Sommernetter har
ambisjon om å skape opple-
velser i forskjellige musikkarter
for folk flest. Vi ser derfor styrken
i å få med oss spisskompetanse
innenfor de respektive arrange-
mentene. Vi har et team for hvert
arrangement der vi for med oss
topp kompetanse og entusias-

tiske deltakere, og en program-
ansvarlig med kompetanse på
området!

Sørlandske Sommernetters
egenart er den integrerte
satsinga fra et eget laug av
næringsselskaper, kommuner og
Universitetet i Agder, alle med

ønske om å løfte fram talenter i
gode opplevelser.

Sørlandske sommernetter er av
medlemmene beskrevet som en
ideell kombinasjon av deltagere
og ansvarlige fra ulike sam -
funns sektorer; kultur, myndig -
heter og næringsliv.

UiA har i sin undervisning integrert UiA Auditionkonsert. Utøvere fra Rytmisk og fra
Klassisk konkurrerte om å bli kandidater til UiA Festkonserten 26.4. Det var UiAs
egne undervisere som utgjør juryen. Seks flotte finalister ble utvalgt til Festkonserten.

Festkonserten på Kilden ble en
flott opplevelse i livet for både
finalistene, laugsmedlemmene i
Sørlandske Sommernetter og
publikum. 

Vinnerne ble: 
• Klassisk: Frida Dahl Hovdar - vant

1.premien på kr 10.000 gitt av Nordea og
KRNCoaching

• Rytmisk: VIAN - vant 1.premien på kr
10.000 gitt av Hennig Olsen IS

Fakultet for Kunstfag på Universitetet i Agder
uteksaminerer stadig fantastiske talenter.

Sørlandske Sommernetter ønsker å bidra til
gode opplevelser med disse studentene som vi
vet er av ypperste klasse. Sammen skaper vi en
årlig Festkonsert!

Tre kandidater fra Klassisk og tre kandidater
fra Rytmisk, som var valgt ut i
Auditionkonserten 30. mars av en jury deltok i
konkurransen med en fag jury og en «folkejury»
(avstemning via sms). Vi synes det er litt stas at
Festkonserten har utviklet seg slik at vi i år
arrangerte den i Multisalen på Kilden. 

I samarbeid med Dyreparken ønsker vi
Sørlandske Sommernetter å skape en
opplevelse i livet – for hele familien – fra
elleville barn til ivrige besteforeldre. Vi

startet kl 14.00 – der vi deltok i Dyre par -
kens VIP-dag – fullpakket av opplevelser
for hele familien. Kl 16.00 var det forestil-
ling i Kjuttaviga – der Frida Dahl Hovdar

(fløyte) vinner av 1. premie Klassisk i
Sørlandske Sommernetter Festkonsert
deltok.

Det blir spennende å arrangere en konsert i
juli i flotte Paradiskbukta sammen med Helene
Bøksle. Vi benytter Seilskuta Adella som scene.
Paradisbukta Farsund 20. juli kl 19.00.

Universitetets auditionkonsert 30. mars

Sommerkonsert med Helene Bøksle 
«Ved havet» Paradisbukta 
Farsund 20. juli kl. 19.00

Sørlandske Sommernetters laug

Kunnskap og unik kompetanse i inkluderende team!

Forts. neste side

UIA Festkonsert 26. april i Multisalen på Kilden Familie ViP-dag – Samspillkonsert i Dyreparken og Kjuttaviga



Lindesnes Fyrmuseum/ -
Lindesnes Havhotell
21.–24. august
Vi ønsker å videreutvikle en Låt skriver
Camp Sør som vi gjen nom førte første gang i
2016 i sam arbeid med Uni ver si tetet i Agder.
Her inviteres unge ta lent  fulle låtskrivere til
en samling un der ledelse av kjente dyktige
låtskrivere.

Studentene fra den nyopprettede låtskriver-
linja som ble startet på UiA i 2015, studenter fra
2016 og de nye studentene som starter på samme
linja høsten 2017 inviteres til Låtskriver Campen.
Her blir de utfordret til å skape nye låter. Noen
basert på en «bestilling» laget av oss og noen fra
studentenes egne ønsker og ideer. UiA setter
sammen et samspillband som skal framføre de
nye låtene i nye arrangement. Det legges opp til
at studentene skal bo på Lindesnes Fyr mu -
seum/ Lindesnes Havhotell.

Bandet Måneskinn
holder til i det rytmiske
miljøet ved Universitetet
i Agder. Musikerne er
alle nåværende og tidli-
gere studenter ved
Institutt for Rytmisk
Musikk. Felles er at de lar
seg inspirere av jazz og
av mer moderne R&B
stilarter. Bandet spiller
«nedpå»-musikk som
smyger seg godt inn
under huden en fin
forsommerkveld.

Bandet har blitt utfor-
dret av Sørlandske
Sommernetter til å sette
musikk til tekster av de
to sørlandsdikterne
Gabriel Scott og Vilhelm
Kragh. En utfordring de
tok med glede. Begge
disse dikterne er skriver
utrolig flott, og griper tak
i tilhørerne på hver sin
måte. 

20.06: Strand Hotel
Fevik kl. 20.00.

21.06: I hagen på Grønt
senter på Odderøya,
Kristiansand kl. 20.00.

22.06: Lindesnes
Havhotell kl. 20.00.

Prosjektleder:
Tore Bråthen

fra venstre bak: Kim Andre Tønnesen (lyd), Bruno Gagro (tangenter), Trygve Tambs-Lycke (trommer),
Tore Bråthen (trompet). Foran fra venstre: Vilde Torheim Skjerdal (vokal), Trygve Rypestøl (sakso-
foner), Espen Grundetjern (bass) John Rune Jacobsen (saksofoner) var ikke tilstede da bilde ble tatt.

Fjellhallen 
Lindesnes Fyrmuseum
24. august 
(ute hvis været tillater det)
Siste dag av Låtskriver Camp Sør
legger vi opp til en låtskriverkon-
sert. Her utfordres Låtskriver
Camp-deltakerne til å framføre det
beste av det de har utviklet på
Låtskriver Campen. 

Gruppen VIAN er sammensatt av UiA studen -
ter og vant 1.premien på Festkonserten i år.
De vil fremføre egne låter sammen med låter
fra kjente artister som har forlatt oss de siste
par årene.

Sensommerkonsertene arrangerer vi over
hele Sørlandet fra vest til øst; Sjørøverteateret i
Dyreparken, Kristiansand, Strand Hotel Fevik
og Lindesnes havhotell. Prosjektleder: Tore
Bråthen

VIAN: Bandets medlemmer: Elisabet  Mjanger
(vokal), Vegard Kummen (bass), Tobias Øymo
Solbakk (trommer) og Kristofer Spangen (gitar).

Låtskriver Camp Sør og låtskriverkonsertForsommerkonserter 20., 21. og 22. juni

Sensommerkonserter med gruppa VIAN
21. til 28. september

Om Lauget
Lauget er de virksom hetene som eier 
Sør landske Sommernetter:

• Telenor
• Nordea
• Kristiansand Dyrepark
• Multiconsult
• Styringsgruppen Regnskap
• Hennig Olsen Is
• Artpilot
• Dots 
• Universitetet i Agder
• CLF Norge
• Tokla
• Lindesnes Havhotell
• Rosfjord Strandhotell
• Strand Hotel Fevik
• Gorine
• KRNCoaching

Styret i Sørlandske
Sommernetter
Per Sigurd Sørensen, UiA, styrets leder
Hege Fiskaadal, Hennig Olsen Is, nest-
leder
Roy Bjerke, Kristiansand Dyrepark
Olav Breen, Universitetet i Agder
Tore Bråthen, Universitetet i Agder
Gaute Ubostad, Rosfjord Strandhotell 
og Lindesnes Havhotell
Torbjørn Ravnaas, CLF Norge

Daglig leder:
Kjell Rune Nakkestad
Mobil 90 09 66 09
KRNCoaching as krn@krncoaching.no 

Sørlandske Sommernetter støttes
av Vest-Agder fylkeskommune

Om Sørlandske
Sommernetter
Sørlandske Sommernetter er i år 18 år
og ble etablert under navnet Nordiske
Sommernetter i 1999. Visjonen til
Sørlandske Sommernetter er å skape
arrangementer som gir gode opple-
velser i livet for laugsmedlemmene og
publikum basert på Kultur i Næring
samtidig som vi løfter fram talenter.

Følg med på:
www.SørlandskeSommernetter.no 


