EN LITEN PRESENTASJON AV
SKJÆRGÅRDS LIVE

HVA ER SKJÆRGÅRDS LIVE?
Skjærgårds LIVE er en barne- og
ungdomsorganisasjon som hjelper barn og
unge å arrangere konserter, festivaler, seminarer,
kurs og andre arrangementer, med Jesus i
sentrum, i hele landet, hele året.
Vi er et nettverk på tvers av kirketilhørighet og
konfesjoner.
Vi er en praktisk og økonomisk ressurs for
medlemmer og for lokale Skjærgårds LIVE
lokallag.
Vi vil med vårt nettverk koordinere og samle
Skjærgårds LIVE-medlemmer til felles innsats for
lokale arrangementer.

2

BLI MEDLEM OG
NYT FORDELENE
Det lønner seg å være medlem i Skjærgårds
LIVE. Som medlem får man rabatter på en
rekke konserter og festivaler rundt omkring i
hele Norge.
Vi får statlig støtte basert på antall medlemmer.
Ved å være medlem er du med og generere
penger til det viktige arbeidet Skjærgårds LIVE
driver.
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START LOKALLAG OG
REALISER DRØMMER
Det aller meste av vårt arbeid organiseres gjennom våre
lokallag. Lokallagene drives av lokale ildsjeler, ofte i
samarbeid med ungdomsmiljøer, menigheter eller
skoler. Skjærgårds LIVE har stor variasjon i sitt
lokallagsarbeid, både i uttrykk, form og hyppighet. Her
er noen eksempler på hva våre lokallag finner på:
LIVE-kvelder
Mange lokallag kaller samlingene sine for LIVE-kvelder.
Innholdet på disse kveldene varierer stort. Det er også
forskjell på hvor ofte lokallaget har aktivitet og hvor
mange de samler. Og slik variasjon ønsker vi at det skal
være.
Vi har laget en idébank med ferdig opplegg og forslag
til aktiviteter som kan arrangeres i lokallagene på en
LIVE-kveld. Her er noen eksempler: konsert, LIVE Quiz,
kahoot, åpen scene, Sing-along-kino, LIVE rollespill og
strikkekveld.
Konserter og turneer
Mange av våre lokallag arrangerer hvert år flere
konserter. Artistene booker de selv og de får økonomisk
støtte fra Skjærgårds LIVE Frifond. Av og til vil
Skjærgårds LIVE sentralt koordinere noen mindre
turneer. For eksempel hvis et lokallag vil booke en
større artist og ønsker at flere lokallag skal arrangere
konsert for å dele på utgiftene.
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Skjærgårds LIVE vinterturné
Hvert år arrangerer Skjærgårds LIVE en vinterturné med
en kjent kristen artist. Denne turneen blir koordinert fra
sentralt hold, mens lokallagene våre er ansvarlige for
selve konsertene. Ved å gå sammen kan vi hente inn større
artister til Norge, med en
kostnadsramme som alle våre lokallag kan ha råd til.
Artister vi har hatt på turné er: Paul Colman (US), Samuel
Ljungblahd (SE), og Humming People (NO), Chip K (UK)
m.fl.
LIVE Utvikling
LIVE Utvikling er navnet på vårt kurskonsept. Konseptet
arrangeres lokalt og er lett å tilpasse til lokale forhold. Det
passer for fem ungdommer - eller 100, og man kan
arrangere det en dag eller over en helg. Vi tilbyr kurs i
temaer som: låtskriving, planlegging og gjennomføring
av arrangementer, film, forteller/tekstlesing, foto, DJ og
låtsampling, lydteknikk, improteater, lovsang, dans og
graffiti.
Skjærgårds LIVE Frifond
Skjærgårds LIVE Frifond er vår støtteordning. Hvert år får
vi en sum fra staten som vi deler ut til våre lokallag og
deres aktivitet, basert på søknader. Det betyr at lokallag
som skal lage konsert eller annet arrangement kan søke
om aktivitetstilskudd til dette. Det blir normalt innvilget
mellom 3 000 kr og 10 000 kr pr. prosjekt, men ved særlig
begrunnelse eller større prosjekter kan det innvilges mer
enn 10 000 kr. Vi har også mulighet til å gi
underskuddsgaranti og vervetilskudd.
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DELTA NASJONALT OG
BLI INSPIRERT
Skjærgårds LIVE driver også større, nasjonale
arrangementer, enten alene eller i samarbeid med
andre. Her kan du delta til medlemspris, arrangere
gruppereise med lokallaget, eller kanskje til og med dra
i gang et liknende arrangement lokalt når du kommer
hjem. Her er noen av våre nasjonale prosjekter:
Camp UNIK
Camp UNIK er et årlig helgekurs for ungdommer med
utviklingshemminger. Camp UNIK vil hjelpe mennesker
med utviklingshemming til å følge sine drømmer, og å
utrykke og utvikle sine evner og gaver. Dette skal skje i
trygge rammer der det er lov til å prøve og feile. Kurset
arrangeres av Skjærgårds LIVE i samarbeid med Agder
og Telemark bispedømmeråd.
LIVE Scene
LIVE Scene er Skjærgårds LIVE sin scene på Russetreffet
i Kragerø og Skjærgårds Music and Mission Festival. Her
legger vi opp til at alle som kommer skal kunne delta
aktivt, og det er en ypperlig plass å bli kjent med nye når
man er på festival. På LIVE Scene er det også mulig å bli
med som medarbeider og på den måten få et innblikk i
hvordan man driver større festivaler.
Nasjonale festivaler
Skjærgårds LIVE har et tett samarbeid med Stiftelsen
Skjærgårds og er medarrangør på en rekke av
stiftelsenes festivaler. Skjærgårds Music and Mission,
Russetreffet i Kragerø og Barnegospelfestivalen er alle
festivaler som vi er med å arrangere. Til disse festivalene
tilbyr vi rabatterte billetter, noe våre medlemmer nyter
godt av.
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- Skjærgårds LIVE’s visjon
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