Sørlandske Sommernetter
– herlige opplevelser i livet
20.september
Prosjektleder for sensommerkonsertene
er Pål Rake.

Sørlandske Sommernetters Laug
Lauget ønsker med Sørlandske Sommernetter å skape gode opplevelser på Sørlandet i spennende arenaer med entusiastiske utøvere. I tillegg ønsker vi å bidra til å
løfte fram talenter fra hele Sørlandet, gjerne
i samarbeid med flere, alt basert på vårt
fundament «Kultur i næring, Næring i
kultur», og gjøre vårt for å fremme
Sørlandet som et godt opplevelsesbegrep!

Løfte fram talenter!
I samarbeid med fakultet for Kunstfag på
Universitetet i Agder utvikler vi en UiA
Festkonsert. Her skal de beste på klassiskog rytmisk musikk konkurrere om første
pris fra lauget.
I Solistkonserten for utvalgte talenter fra
UiA delta sammen med kjente utøvere.
Til Sensommerkonsertene setter vi

sammen en gruppe med nåværende og tidligere UiA studenter!

Kunnskap og unik kompetanse i
inkluderende team!
Sørlandske Sommernetter har ambisjon om
å skape opplevelser i forskjellige musikkarter for folk flest. Vi ser derfor styrken i å
få med oss spisskompetanse innenfor de
respektive arrangementene. Etter suksess i
2012 fortsetter vi med team for hvert arrangement der vi for med oss topp kompetanse og entusiastiske deltakere, og en
programansvarlig med topp kompetanse på
området!
Sørlandske Sommernetters egenart er
den integrerte satsingen fra et eget laug av
næringsselskaper, kommuner, fylkeskommuner og Universitetet i Agder.
Sørlandske sommernetter er av medlemmene beskrevet som en ideell kombinasjon
av deltagere og ansvarlige fra ulike
samfunnssektorer, kultur – myndigheter –
AV KJELL RUNE NAKKESTAD
næringsliv.

ODDERØYA. Bendiksbukta Odderøya juni 2012 – en herlig kystkulturopplevelse.
KONSERTER OVER HELE SØRLANDET. Her fra Sensommerkonserten i Buen kulturhus.

Programansvarlige:
UIA Festkonsert; Tore Bråthen fra UiA
Sommernattkonserten: Peter Wemö
Sensommerkonsertene: Pål Rake

Om lauget
Lauget er de virksomhetene som
eier Sørlandske Sommernetter:
Telenor
Nordea
Kristiansand Dyrepark
YIT Building Systems
Økonor
Strand Hotel Fevik
Hennig Olsen Is
Bjorvand & Skarpodde
Dots.no
Sabra Fokus reiser
Universitetet i Agder
Kristiansand Kommune
KPMG

Styret
Styret i Sørlandske Sommernetter:
Terje With Andersen,
styreleder,Innoventus
Per Arnstein Aamot,
nestleder, Kristiansand Dyrepark
Olav Breen, Universitetet i Agder
Hege Fiskaadal, Hennig Olsen Is
Nils Olav Larsen, YIT Building System

Daglig leder:

Vi gleder oss til en 2013
sesong, – den 14. sesongen
til Sørlandske Sommernetter.
Vi har i år gleden av å ha
med oss en rekke laugsmedlemmer og store forventninger til årets programinnhold. Vi planlegger et
offentlig program vi mener
virkeliggjør våre mål om å gi
et spennende supplement til
eksisterende kulturtilbud og
samtidig videreføre satsingen
«Kultur i Næring – Næring i
Kultur» på en utfordrende
måte.

Universitetets Festkonsert
og auditionkonsert
Lauget ønsker å bidra med å fremme
talenter. I samarbeid med UIA . Utøverne
skal være de beste fra klassisk og rytmisk
på UiA. Universitetets auditionkonsert
blir på Sørlandet Kunnskapspark 11. april
kl. 14.00.
Universitetets Festkonsert blir 25. april
i Sigurd Køhns hus, Sal 1 på Universitetet.
Beste i klassisk og beste i rytmisk blir valgt
ut av en fagjury og sms fra publikum.
Prosjektleder for UiA Audition konserten
og Festkonserten er Tore Bråten.

Sommernattkonserten
Vi erfarer betydelig interesse for vårt
Kystkulturkonsert konsept. I 2011 hadde
vi «En hyllest til Erik Bye». For 2012

hadde vi Cornelius Vreeswijks ballader. I
2013 vil vi lage en Sommernattkonsert
med utøverne som vil være sammensatt
av lokale talenter og kjente utøvere. I år vil
vi benytte scenen i Badelandet til
Dyreparken 26.juni kl 21.00.
Prosjektleder for Sommernattkonserten er Peter Wemô.

Sensommerkonserter
I 2012 satte vi sammen en gruppe dyktige
musikere i et Bruce Springsteen Tributeband. Utøverne var en gruppe sammensatt for anledningen av begavede utøvere
fra UiA.
I 2013 legger vi opp til et tilsvarende
konsept. Sensommerkonsertene blir lagt
til Sjørøverteateret i Dyreparken, Buen
Kulturhus i Mandal og på Strand Hotel
Fevik på Sørlandet i perioden 9. til

Kjell Rune Nakkestad
Tlf. 90 09 66 09
KRNCoaching as
krn@krncoaching.no

Sørlandske Sommernetter
støttes av Aust- og Vest-Agder
fylkeskommuner
Litt om Sørlandske
Sommernetter
Sørlandske Sommernetter ble etablert
under navnet Nordiske Sommernetter i
1999.
Visjonen til Sørlandske Sommernetter
er å skape arrangementer som gir gode
opplevelser i livet for medlemmene og
publikum basert på Kultur i Næring.

Følg med på
www.SørlandskeSommernetter.no

