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SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKTET UNGE TALENTER FOR SKOLEÅRET 2016 – 2017 

Vi søker med dette om støtte til prosjektet Unge talenter for inneværende skoleår. Summen vi søker 

om er kr. 65.000. 

Vi viser til at vi har fått støtte fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal de to foregående årene; først  

i pilotprosjektet (2014-2015), deretter i det første av prosjektets ordinære år (2015-2016). Vi håper 

på fortsatt støtte for å kunne gjennomføre hele prosjektet. Hittil i høst har vi gjennomført tre 

samlinger, så vi er godt i gang med skoleåret 2016-2017. Prosjektet er planlagt avsluttet våren 2018. 

I løpet av siste del av prosjektperioden vil vi arbeide aktivt for å få til en permanent finansiering slik 

at talentutviklingsprogrammet kan fortsette. 

 

Beskrivelse  

“Unge talenter” er et tilbud til barn og ungdom i Gudbrandsdalen som har en sterk interesse og 

motivasjon for å utvikle seg innen musikk eller dans. Talentutviklingsprogrammet er ikke ment å 

erstatte tilbud som kulturskole, korps eller lignende tilbud, men komme i tillegg – for å gi ekstra 

inspirasjon til egenutvikling, og gi elevene muligheten til å treffe likesinnede og motiveres av 

hverandre. 

Tilbudet organiseres av kulturskolene i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen i samarbeid med musikk- og 

danselinja på Vinstra vidaregåande skule, og ble satt i gang høsten 2014.  

Lærerne vi har engasjert dette skoleåret er hovedsakelig tilknyttet kulturskolene i distriktet (Dovre, 

Vågå, Sel og Fron) og musikk- og danselinja ved Vinstra vgs.   

 



Søkning  

I år har vi 44 søkere. Av disse er 24 fra Nord-Gudbrandsdalen og 19 fra Midt-Gudbrandsdalen. 

Søkerne fra Midt-Gudbrandsdalen kommer fra Nord-Fron (11), Sør-Fron (5) og Ringebu (3). I tillegg 

har vi en deltaker fra Østre Gausdal. 

Videreføring 

Dette skoleåret (2016-2017) har vi som planlagt utvidet tilbudet til også å inkludere undervisning for 

rytmiske instrumenter (band), klassiske stryker og vokalensemble. I tillegg viderefører vi tilbudene 

dans, messingblås, piano og folkemusikk. Planen for neste skoleår (2017-2018) er å holde i gang 

samtlige av disse tilbudene, forutsatt økonomisk støtte. 

 

Vi håper på positivt svar! Ta kontakt med undertegnede hvis dere har spørsmål. 

 

Med vennlig hilsen 

Grete Vargeid       Erik Wang 

prosjektleder Unge talenter    økonomisk ansvarlig Unge talenter 

epost: grete.vargeid@oppland.org   epost: erik.wang@ringebu.kommune.no  

mobil: 907 60 822     mobil: 406 73 526 

 

 

Vedlegg: 

Prosjektbeskrivelse med underveisrapport fra dette skoleåret 

Budsjett 
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