
U T V I K L I N G

S K J Æ R G Å R D S



Skjærgårds LIVE utvikling er et kurskonsept for unge mennesker 
i alderen 15 – 26 år som er engasjert i eller har interesse for 
musikk og kultur.

H V A   E R                     U T V I K L I N G?
LIVE utvikling er et konsept som har til formål å inspirere, utvikle 
og gi profesjonell veiledning til unge mennesker som ønsker å 
utvikle sitt kreative talent. 
Kursene vil bli arrangert av Skjærgårds LIVE lokallag i samarbeid 
med Skjærgårds LIVE sentralt. Sammen vil vi legge opp til et 
kurs som passer for lokallagets ungdommer. Vi har avtale med 
en rekke dyktige instruktører som har sagt seg villig til å stå i vår 
portefølje og som ønsker å stille opp på de stedene hvor det er 
aktuelt. 
Kurset kan gå over en helg eller bare en dag. Hvis ønskelig kan 
kurset profileres i hele landet. Hvis kurset skal vare over en helg, 
oppfordrer vi til å kombinere kurset med kulturelle opplevelser 
og åndelig påfyll. Dette kan gjøres for eksempel gjennom 
konserter og bibeltimer/møter.
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HVA KAN SKJÆRGÅRDS LIVE SENTRALT HJELPE OSS 
MED?

• Skjærgårds LIVE sentralt kan der det er behov hjelpe 
lokallaget å få kontakt med og booke seminarholdere, 
bibeltimeholdere og artister.
• Skjærgårds LIVE sentralt kan stille med en ansatt i 
prosjektgruppe og under gjennomføringen.
• Skjærgårds LIVE sentralt vil bidra økonomisk gjennom 
Skjærgårds LIVE Frifond. 
• Skjærgårds LIVE sentralt gjør kurset kjent for sin 
medlemsmasse.

HVA MÅ VI GJØRE?

Skjærgårds LIVE lokallaget er ansvarlig for arrangementet 
og det innebærer blant annet følgende:
• Lokallaget stiller med en lokal prosjektgruppe til 
gjennomføring og planlegging.
• Lokallaget sørger for eventuell overnatting og 
bespisning for kursdeltagere.
• Lokallaget sørger for lokal promotering av kurset.
• Lokallaget koordinerer påmeldingene av kursdeltagere.

TIL HVILKEN PRIS?

Konkret pris på arrangementet er vanskelig å anslå, siden 
dette er avhengig av antall deltagere og antall instruktører. 
Prisen må derfor avtales nærmere etterhvert, men vi ser for 
oss en fordeling av utgifter som vil se omtrent slik ut:

Skjærgårds LIVE frifond kan dekke inntill 30.000kr av 
utgiftene til kurset.
Deltakere må betale minimum 100kr i deltakeravgift. 100kr 
av deltakeravgiften går til medlemsskap i 
Skjærgårds LIVE
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T R Y G V E   S K A U G : 

Trygve Skaug er fra granskauen. Og det er han 
fryktelig stolt av. Trygve Skaug er låtskriver og 
vokalist, kjent fra bandet StMorritz som debuterte 
på norsk med albumet ”Tusenvis av ting” i 2010. 
Låten “Prøve meg igjen” ble raskt bandets første 
radiogjenganger og sangen “Allting blei stilt” ble 
den meste spilte sangen på NRK P1 i 2010. Det 
kritikerroste album nummer to, med 
radiofavorittene ”Like små” og ”Herfra ser jeg 
stjerner” gav bandet en enda større følgerskare. 
Trygve er også en ordsmed, og har gitt ut tre bøker 
med minipoesi: ”11 millioner bugg”, 
”En glemmebok” og ”50 kubikks hjerte”.

Disse kan dere få besøk av:
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www.trygveskaug.no



J A R L E   S T O R E B Ø : 

Jarle Storebø er dagligleder i Skjærgårdsgospel. 
Gjennom sine 20 år som festivalleder har han vært 
med å utvikle det som i starten var en 
helgefestival til å nå bli en stor organisasjon med 6 
festival med målgrupper som strekker seg fra 6 – 90 
år. Jarle er en av de i Norge med best og størst 
kompetanse når det gjelder å arrangere konserter 
og festivaler, og han deler gledelig av sine 
erfaringer. I kurset vil Jarle ta opp temaer som 
konseptutvikling, prosjektering, budsjettering, 
risikoanalyser, logistikk og gjennomføring av 
arrangementer.
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www.sginfo.no



Flere foredragsholdere 
kan bli lagt til...

Vi ser alltid etter nye foredragsholdere som kan 
komme å besøke, inspirere, utvikle og gi profesjonell 
veiledning til unge mennesker som ønsker å 
utvikle sitt kreative talent. Følg oss på Facebook: 
www.facebook.com/sglive.sentralt for å få siste nytt 
om konseptet Live Utvikling.
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Foto: Ellen L. Grosner

Helga Samset fra Telemark er en av Norges mest erfarne 
fortellere. Hun har gitt ut tre bøker og er en ettertraktet 
veileder, med bl.a. Prinsesse Märtha Louise på 
merittlisten. Hun har mottatt Statens Kunstnerstipend 
som første forteller i Norge.
Helga har gitt ut to fagbøker på Verbum forlag: 
«Håndbok for tekstlesere» (2009) og «Bibelfortellerboka. 
Kino i hodet til barn og unge» (2010)
Hun er også en erfaren kursholder for ulike 
yrkesgrupper. Oppdragsgivere: Menighetsfaktultetet, BI, 
Tekna, KrFs Stortingsgruppe m.fl. Har hatt regioppdrag 
for Rikskonsertene, Domkirkens ungdomskor i Oslo og 
for Bazar forlag. Sistnevnte ved lanseringsturné for 
Prinsesse Märtha Louises eventyrverk «Eventyr fra jordas 
hjerte».
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H A A K O N   S U N B Ø : 

Haakon er en dyktig fotograf og brukes som 
festivalfotograf for stiftelsen skjærgårdsgospel. 
Haakon har realfagsutdanning fra Universitetet i 
Oslo og multimedia utdanning fra Universitet i 
Agder. Temaer som Haakon tar opp på kurset er: 
Eksponering, lukkertid, ISO, blender, lysmåling, tips 
& triks, komposisjon og perspektiv, brennvidde, 
hvitbalanse, dynamisk rekkevidde, etterbehandling 
og tilleggsutstyr.
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www.fotovideoweb.no
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Siden 2008 har DJ KBL (kjent fra Jesus Loves Electro 
og Crumbs) holdt dansegulv kokende med sin 
unike musikksmak, som det er umulig å stå stille til.
Kjetil var med å starte Jesus Loves Electro i 2010, og 
fungerer idag som daglig leder og DJ i dette 
DJ-kollektivet. De har spilt på de største scenene i 
Skandinavia og er nå på vei videre ut i Europa og 
Amerika. Om godteriet er elektronisk, er 
godtebollen det ligger i funky - og sammen blir det 
en uslåelig kombo. 
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Leif Harald Sagedal har hvert teknisk sjef på 
Skjærgårds siden tidenes morgen. Han har hvert 
med på en rivende utvikling innenfor lyd, lys og 
sceneteknikk og har en unik kompetanse på dette 
feltet. Leif Harald har et hjerte for å gi opplæring og 
kunnskap videre til nye generasjoner. Dette gjør han 
på en direkte og praktisk måte. Denne holdning har 
ført til at mange av Norges beste lydmenn har 
funnet og utviklet sine talenter på grunn av Leif 
Haralds evne til å overføre kunnskap.

L E I F   H A R A L D   S A G E D A L : 
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Ved siden av å holde kurs i improvisasjonsteater 
studerer Caroline Film&TV og er improvisatør og 
skuespiller i ensemblet på Det Andre Teatret i Oslo. 
Hun er en av to programledere og improvisatører i 
podcasten ”Kort Applaus”, har jobbet som teater-
instruktør ved Oslo Barne- og ungdomsteater og 
har turnert med Isenkramteatret i Den Kulturelle 
skolesekken. Hun var også på turné for Skjærgårds 
med Team Humming i 08/09.

C A R O L I N E   J O H A N S E N : 
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B I R G I T T E   B E R G E R U D :

Birgitte Bergerud har bakgrunn 
som lovsangsleder fra Arena 
Porsgrunn og Filadelfia Oslo over 
et tiår, og hun har med dette, et 
sterkt og variert grunnlag, gitt 
salmer sin egen lyd.  Inderlig, og 
ekte. 
Birgitte har i tillegg til 
lovsangsarbeidet laget egne låter 
og ga i 2012 ut EPen «Melody». 
Den ble anbefalt på NRK Urørt, og 
spilt både på P3 og NRK 1. Hun har 
spilt konserter over hele Norge 
og hatt releaseturné i London. 
I tillegg har hun ledet lovsang 
på Skjærgårds Music & Mission 
festival i 4 år og vært fast korist for 
Ylvis ved flere anledninger.
Birgitte Bergerud er med andre 
ord en dreven lovsangsleder, 
vokalist og artist. 
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facebook.com/birgittebergerud



T O N J E   S O L E M D A L :

Tonje er utdannet danser og dansepedagog ved 
universitet i Stavanger og var høsten 2014 på 
utvekslingsopphold på Dans og Cirkushögskolan 
i Stockholm. Før dette studerte hun ett år ved 
danselinjen på Bårdar Akademiet i Oslo. Fra 
2008 – 2010 var hun elev og ansatt ved Sunnfjord 
folkehøgskole med linjefordypning i dans. Tonje har 
tidligere 
undervist ved Stavanger Kulturskole, Spinn 
dansestudio og Kragerø dansestudio. Nå jobber 
hun ved 
Sandnes Kulturskole og underviser på Steps 
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L A R S   P E T T E R   F R Ø N E S : 

Lars Petter er graffitikunstner og pastor i Langesund 
kirke. Han har, som kunstner vært leid inn til å 
dekorere vegger - både i det offentlige rom, noe som 
både Kristiansand og Skien kommune har benyttet 
seg av, og i private rom. Ved siden av å være aktiv 
kunstner lærer han også opp andre og holder kurs 
i graffiti.



Fredag:
Kl 18.00: Innsjekking

Kl 19.00: Åpningssamling
Kl 20.00: Kveldsmat

Kl 21.00: Sosial samling

Lørdag:
Kl 08.30: Frokost

Kl 09.30: Bibeltime
Kl 11.30: Lunsj

Kl 12.30: Seminarer
Kl 16.00: Middag

Kl 17.00: Seminarer
Kl 19.00: Kveldsmat

Kl 20.00: Konsert 
Kl 22.00: LIVE Quiz

Søndag
Kl 08.30: Frokost

Kl 09.30: Bibeltime
Kl 12.00: Seminarer

Kl 13.30: Lunsj
Kl 14.30: Farvel
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E-post: post@sglive.no
Telefon: 900 69 148

Nettside: www.sglive.no

For mer informasjon eller booking


