
Kurs:

«Scenekunstner/Næringskunstner. Hvordan leve av sin kunst?»             
Med universitetslektor og selvstendig næringsdrivende 
Lisbeth Wathne Svinø.
DATO: 24/25. Oktober 2015, og  

 14/15 november 2015                                                                   
KL:  10.00 - 16.00                                                                                
STED: Musikkteaterhøyskolen, Trondheimsveien 137, 0570 Oslo. Teorirom, 4 etg.                      
PRIS MTF Medl.: kr. 900,-                                                                           
PRIS ANDRE: kr 1200,-                                                     
PÅMELDING: henriette@musikkteaterforum.no Max antall: 10 stk.                                                                       
KRITERIER: Åpent for alle                                                                            
ANNET: CV dokumenteres ved påmelding.

Kurset er et samarbeid med Stiftelsen Norsk Skuespillersenter.

Kursinfo: 
Kulturelt entreprenørskap, næringsrettet handling, levebrødsbedrift, vekstbedrift og verdiskaping. 
Hva betyr egentlig disse begrepene i praktisk handling, og hvordan kan du bruke dem i din egen 
arbeidshverdag?

Er du utøver innen musikk, dans, drama, musikal…… som ønsker

▪ … økt bevissthet på din kompetanse som kunstner/sceneutøver og hvordan du kan tjene 
penger på det du kan?

▪ … tydeligere mål for det du ønsker å oppnå, og en plan for hvordan du kan nå målene dine?
▪ … input og sparring med utgangspunkt i situasjonen du er i pr i dag?
▪ … et opplegg der det arbeides med temaer som erfaringsmessig vil bidra til at du kommer 

videre i karrieren din?
▪ … et opplegg der temaene presenteres på en måte som sikrer din forståelse for den 

forretningsmessige delen av ditt kunstneriske virke?

Da er dette riktig kurs for deg.

Form
For å sikre best mulig effekt av din innsats er det lagt opp til 2 samlinger + noe hjemmearbeid.
Samlingene går over 2 x 2 dager à 6 timer pr. dag, og hjemmearbeidet består av en utviklings og 
refleksjonsoppgave.

▪ Før kurset reflekterer du rundt tilsendte spørsmål, og du sender dine refleksjoner til 
kursleder før første samling.

▪ Mellom samlingene lager du en skriftlig presentasjon som sendes kursleder før samling nr 
2.  Obs: Det er kun kursleder som skal lese gjennom det du sender inn.

▪ Etter samlingene får du, hvis du ønsker det, en halvtimes personlig coaching med kursleder. 

mailto:henriette@musikkteaterforum.no


Kurset formål Du skal sitte igjen med økt kunnskap og bevissthet om muligheter for 
utvikling av din kunstneriske virksomhet med fokus på økt inntjening.
Du skal ha startet en bevisstgjøringsprosess rundt hvilke forretningsmessige 
mål du ønsker å oppnå, og hvordan disse kan nås.

Aktuelle temaer Forretningsmessige temaer som mål/visjon, forretningsidé, målgruppe/
marked, konkurrenter, produkter/tjenester, organisering, økonomi, salg og 
markedsføring, omdømme, skriftlig og muntlig presentasjon/pitch.

Form Kurset gjennomføres ved forelesning, dialog lærer-deltakere, 
deltakerpresentasjoner, diskusjoner, refleksjoner og oppgaveinnlevering 
mellom samlingene. Det er fokus på praktisk og nyttig læring ut fra ditt 
ståsted. På samlingene vil du arbeide både selvstendig og i ulike 
gruppearbeid.

 

Forberedelser: Innsendelse av tilsendte refleksjonsspørsmål.
Ta med: Penn og papir.

Om Kursholder:  Lisbeth Wathne Svinø, kombinerer sin 
musikerbakgrunn med næringslivserfaring og 
kompetanse innen coaching/kommunikasjon og arbeider 
inn mot både kultur- og næringsliv. Lisbeth er en 
allsidig person som orkestrerer muligheter både for 
enkeltpersoner og virksomheter. Entreprenørskap er en 
viktig del av hennes arbeid og utvikling av 
kursdeltakerens potensial står i fokus.
Lisbeth underviser i entreprenørskap ved Norges 
Musikkhøgskole. I tillegg arbeider hun som selvstendig 
næringsdrivende med samarbeidspartnere som bl.a. 
KHIO, Musikkteaterhøyskolen og Norsk 
Kulturskoleråd, samt med oppdrag inn mot næringslivet 
innen karriereutvikling, lederutvikling og coaching.


