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Kulturuka i Skaun skal være ei uke som gir unike kul-
turopplevelser. Den skal også være et sted der livsgle-
den bobler, der barn, ungdom og voksne finner rom 
for kreativ utfoldelse og der det også er rom for vinter-, 
snø- og naturopplevelser Mange av programpostene in-
viterer dere til deltakelse, og tilbudet er også tilpasset 
både alder, interesser og det er forsøkt skapt aktivitet i 
hele kommunen.

Programmet du sitter med inneholder alle detaljene 
du trenger for å få en fin kulturuke. Vi oppfordrer til å 
bruke heftet aktivt for å få med deg så mye som mulig 
av det kulturlivet i Skaun byr på disse dagene. Følg i til-

legg med på hjemmesiden til Bautaen kulturhus, Skaun 
kommune, de lokale arrangørers informasjon og face-
booksider.

En stor takk til alle som gjennom sine aktiviteter er 
med på å gjøre Vinterkulturuka 2023 til en fantastisk 
opplevelse for alle i kommunen. En spesiell takk til en 
flott ungdomskomitè.

Velkommen!
Komiteen for Vinterkulturuka

Velkommen til Vinterkulturuka 2023 

FOTO FRAMSIDE: ISKUNST AV ARNSTEIN SAURSAUNET
ILLUSTRASJONER VIDERE I PROGRAMMET ER LAGET AV ELEVER I 
VISUELL KUNST I SKAUN KULTURSKOLE.

LAYOUT/TRYKK:

Følg oss på Facebook: Vinterkulturuka

Del gjerne bilder på Instagram: 
#vinterkulturuka.

https://www.facebook.com/Vinterkulturuka-i-Skaun-175305689171666
https://www.instagram.com/vinterkulturuka/
https://www.instagram.com/vinterkulturuka/
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Åpning av

VINTERKULTURUKA 2023
Lørdag 28. januar kl. 18.00 i Bautaen kulturhus

VIGGJA OG BUVIK JANITSJAR HAR MED SEG SANGEREN 
ARE HEMBRE TIL ÅRETS ÅPNINGSKONSERT. 

Sammen vil de presentere musikk fra bandet
«The Beatles» rikholdige musikkatalog.

Øysteinsalen, Bautaen kulturhus, lørdag 28. januar 2023 kl. 18.00 

OFFISIELL ÅPNING AV VINTERKULTURUKA 2023
ved ordfører i Skaun, Gunn Iversen Stokke.

UTDELING AV SKAUN KOMMUNES KULTURPRISER FOR 2022 
– kulturprisen til Viggja IL og Spelet om Marikollen

–  frivilligprisen til Jorun Marie og John Henry Hammer. 

INNGANG
voksne  
kr. 250,- 

barn og ungdom 
(under 18 år) 

kr. 100,-
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Konsert på Snefugl gård
kl. 19.30

Helaften på Snefugl gård med god mat, drikke og 
underholdning av ypperste klasse.

Konsert med Eldar Vågan, kjent fra Vazelina Bilopphøggers 
– en multikunstner, musiker og underholder av rang?

Middag med dessert/kaffe fra kl. 18.00 (påmelding)

Etter konserten blir det pubaften.
 
Skjenkebevilling

Billetter: https://snefugl.hoopla.no/sales/event/eldarvagan

Arr:: Snefugl gård i Buvika

Tur til Vassfjellet 
kl. 12.00 - 16.00

Ungdomskomiteen setter opp gratis buss og heiskort. 
Mulig å leie utstyr i Vassfjellet. Avgang fra SUS kl 16.00, 
retur fra Vassfjellet kl. 20.00. 

påmelding til gunhild.lokken@skaun.kommune.no

U N G D O M S K O M I T É E N

UN
G

DO
M

arrangement

FREDAG 27. JANUAR LØRDAG 28. JANUAR

Åpning av Vinterkulturuka 
kl. 18.00

I Bautaen kulturhus - Se info foregående side 

Såpelaging
kl. 12.00

Vi lager såper sammen med Siri Grøttjord fra Jordnært. 
Kurset foregår på skolekjøkkenet på SUS. 
Arr: Ungdomskomiteen

påmelding til gunhild.lokken@skaun.kommune.no

U N G D O M S K O M I T É E N

UN
G
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M

arrangement

https://snefugl.hoopla.no/sales/event/eldarvagan
mailto:gunhild.lokken@skaun.kommune.no
mailto:gunhild.lokken@skaun.kommune.no


Høymesse med dåp
kl. 11.00

Åpningen av Vinterkulturuka markeres med dåp, musikk og 
andre innslag i Buvik kirke. 

Konsert med Viggja Voices 
og Femme 
kl. 16.00

Viggja Voices og Viggja IL inviterer til «Sodd og musikk» i 
Seljan. Et uformelt arrangement hvor både store og små er 
velkomne.

Viggja IL serverer sodd fra kl. 16.00 f  
ør det blir konsert kl. 17.00

I tillegg til Viggja Voices kommer vokalgruppa Femme 
fra Frøya og deltar. I likhet med Viggja Voices synger de 
mest a capella. Gruppa holder et høyt nivå. Femme og 
Viggja Voices har i praksis knivet noen år om å vinne 
vokalgruppeklassen i NM de siste årene.

Femme består av: Anne Dorthe Øverland, Brit Hestnes 
Vie, Elisabeth Antonsen Dyrø, Elin Karpinski Strandheim 
(kunstnerisk leder), Toril Antonsen Aae.

Musikalsk samspill til hverandre og formidling av 
musikkglede står i høysete hos Femme. Repertoaret består 
av poplåter, folkemusikk, jazz og viser, og gruppa vektlegger 
arrangement skrevet til dem, som gjør at de må strekke seg 
musikalsk, både tonalt og rytmisk.

Arr:angører: Viggja Voices og Viggja IL.

SØNDAG 29. JANUAR

Bygdekino 
kl. 17.00 og 19.00. 

Øysteinsalen kl. 17.00: «Gulliver er tilbake» Kongen i Lilliput 
inviterer sjøfareren Gulliver tilbake til Lilliput, som han 
reddet fra naboøystaten Bleufuscu. Byens beboere forventer 
en kjempe, men oppdager at Gulliver er en normalt stor 
mann. Kongen dømmer Gulliver til døden for å hevde at han 
er Gulliver, men Gulliver redder seg unna ved å tilby seg å 
kjempe mot den enorme armadaen til Blefuscu, sammen med 
sine venner. Gulliver må vise at man kan være en kjempe i 
hjerte og mot, ikke bare i fysisk størrelse.

Pris: 110,-

Kl. 19.00: «Munch» «Munch» er storfilmen om en av 
verdens største kunstnere gjennom tidene. Ved å skildre 
fire definerende perioder i Edvard Munchs liv, gir filmen et 
intimt innblikk i et særegent og unikt kunstnersinn.

Pris: 130,-
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MANDAG 30. JANUAR TIRSDAG 31. FEBRUAR
Formiddag på Tangen
Åpner kl. 11.00. 

Buvik pensjonistforening inviterer til treff  på Tangen. 
Underholdning ved Øyvind Arnesen og Per Olaf  Green, 
Tema: Hyllest til to 100 åringer. Hva har Jim Reeves og 
Nora Brockstedt til felles, en time med deres kjente hits. 
Der serveres kaffe/te og gjærbakst.

Inngang kr. 100,-

Arr:: Buvik pensjonistforening

Sykafe
kl. 11.00 – 17.00

Ta med symaskin eller håndsøm. Du syr på det du ønsker selv 
eller vi blir enige om et prosjekt. Alt fra grytekluter til plagg.
Påmelding innen mandag 30. januar til Kreative-Sting; Liv 
Elin på telefon: 41283031. Pris kr 125,- Kaffe/te og Nogo 
Attåt.

Sted: Kreative-Sting (tidligere Lund Hagebruk) 
Viggjavegen 296, 7354 Viggja

Arr:: Kreative-Sting

Barnehageturne 
Siv Fossum og Dan Peter Sundland – «På Fuglekikking»
Mer info på baksiden

Arr.: Skaun folkebibliotek

Allsang i kirka
kl. 18.00

Skaun kirkekontor og kantor Vincentas Linkevicius inviterer 
til allsang i Børsa kirke. Skaun gospelkor leder sangen 
gjennom salmer og sanger. Kom, syng med!

Arr:: Menighetene i Skaun

Konsert med Skaun musikkorps
kl. 19.00

Skaun musikkorps inviterer til konsert i Øysteinsalen kl. 
19.00. I tillegg til Skaun musikkorps kommer det også 
gjestekorps: Hølonda Hornmusikklag, Edelweiss Brass og 
Løkken musikkorps som presenterer sitt repertoar.
Gratis inngang, salg av kaffe og nogo atåt i pausen.

Arr:: Skaun musikkorps

Åpen skole på 
Voksenopplæringen
kl. 11.00

Nasjonene representert på Voksenopplæringen presenterer 
seg selv med plakater, fortellinger, sanger og mat.

Arr: Skaun voksenopplæring
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Seniortreff på Børsa Bedehus
kl. 12.00 – 14.00

Tema for seniortreffet er «Å være ung i Skaun» ved Erlend 
Moen, rektor på Skaun ungdomsskole. Det blir også sang og 
musikk, varmt smørbrød, andakt, bøy og tøy og utlodning. 

Inngang kr 100,-

Arr:: Børsa Normisjon

Fakkelutstilling i Prestegårdstunet
kl. 18.00 – 20.00

Skaun kunstforening har utstilling ute på Prestegårdstunet: 
Få en fakkel og finn et bilde. 
Utstilling inne i Prestlåna i tillegg.

Arr: Skaun kunstforening

Forfatterbesøk Geir Svardal
kl. 19.00

Forfatter Geir Svardal kommer til Øysteinsalen med boka 
«Ingen skal få se at jeg gråter. Historien om Cissi Klein og 
deportasjonen til Auschwitz» 

Arr:: Skaun historielag og Skaun folkebibliotek
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ONSDAG 1. FEBRUAR
Vinterkulturuke - Kahoot
Åpner kl. 08.00

Vinterkulturuka inviterer alle innbyggere til digital quiz på 
Kahoot-plattformen. Takk til Alf  Inge Wang

Lenke til Kahooten vil finnes på kommunens hjemmeside 
og Vinterkulturukas sosiale medier tirsdag, koden vil deles 
på onsdag.

Barnehageturne
Siv Fossum og Dan Peter Sundland - «På Fuglekikking»

Arr.: Skaun folkebibliotek

Forfatterbesøk Helene Guåker 
kl. 11.30 – 12.30 - DKS – 10.trinn - Øysteinsalen

Helene Guåker er en forfatter kjent for å skrive 
ungdomsbøker preget av bygderealisme, livet som ungdom 
og hennes lidenskap for gamle biler. Guåker kommer selv 
fra et lite sted, halvøya Nes i Ringsaker kommune, og hun 
har gått på forfatterstudiet i selveste rånekommunen Bø.
I november 2022 startet hun et samarbeid med elevene 
i klasse 10B hvor målet var å bruke assosiasjoner til å 
samskape tekst. Elevene ble vist en rekke bilder av ulike 
scenarioer (mye bilrelatert, men også bilder av kjærestepar, 
turer på fjellet og av unge mennesker som ikke har det 
så bra). De fikk beskjed om å rope ut eller skrive ned det 

første de tenkte på. Her er noen av ordene som dukket 
opp under denne seansen med fri assosiasjon: 

Fest oppi Jåren, Tvillinghjul. Moskussafari, 
Falken, Unnslippe virkeligheten, Mental 

Health.
Guåker har tatt utgangspunkt i 
elevenes assosiasjoner og har skrevet 

kortere tekster basert på dette. Under Vinterkulturuka 
kommer hun til Skaun i forbindelse med Vinterkulturuka for 
å presentere resultatet og samskrive litt mer med klassen hun 
har samarbeidet med.

Arr. Skaun folkebibliotek

Les i Lag: 
kl. 14.00

Skaun folkebibliotek
Liker du å lytte til, eller prate om gode tekster med andre? 
Vi samles om korte tekster og dikt som leses høyt, og med 
pauser til samtale underveis. Det kreves ingen forberedelser. 
Denne måten å dele lesing på er inspirert fra England 
(Shared reading)

Påmelding: tlf: 91371501, Skaun folkebibliotek eller i 
skranken.

Arr:: Skaun folkebibliotek

Kulturkveld med Viggja Barnehage: 
kl. 17.00

Gymsalen ved Viggja skole. Underholdning ved barnehagen. 
Kaffe og nogo attåt. Loddsalg
Arr:: Viggja Barnehage



TORSDAG 2. FEBRUAR
Barnehageturne
Siv Fossum og Dan Peter Sundland - «På Fuglekikking»

Arr.: Skaun folkebibliotek

Troikaforestilling 
Dato: 2.februar 2023

Sted: SKAUNHALLEN
TROIKA presenterer Kunst fra Soffa’n 2023 - en 
kombinert forestilling og kunstutstilling av og med 4. og 
5.trinn ved Buvik skole. 

I konsertforestillinga Soffa’n møter vi Lillebror, Tvillingene 
og Storesøster, en ivrig korona-hund og resten av 
medlemmene i denne travle familien. Husets midtpunkt? 
Soffa’n så klart! Og TV’en. Og fra den strømmer både film, 
dans og kjente melodier!

Før forestillinga starter har vi gleden av å invitere dere 
inn i Kunstutstillinga «Kunst fra SOFFAN» i foajèen og 
musikkrommet i Skaunhallen. Sammen med billedkunstner 
Camilla Rose Gjertsen har Troika fått utfolde seg med blant 
annet maling, sying og digital kunst. Vi gleder oss til å vise 
frem!

Dagtid: 
Forestillinger og utstillinger for inviterte elever og gjester.
Kveldstid:
Utstilling åpner kl 17.00. Forestilling starter kl 18.15

Inngang: 
Voksne kr 150. Barn til og med ungdomsskole gratis.  

Inntektene denne kvelden går i sin helhet til Skaun 
barne- og ungdomskorps, samarbeidspartner i 
TROIKA
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Historier rundt bålpanna
kl. 17.30

Skaun historielag har historietime rundt bålpanna på 
skoleplassen ved Jåren og Råbygda skole. Erling Rognes 
og Ole Magnar Morken vil ta oss med tilbake i historien på 
Jåren. Vi håper folk fra alle bygder og grender har anledning 
til å ta turen til Jåren denne kvelden. Vi serverer gløgg og 
pepperkaker. Gratis arrangement. Velkommen!

Arr: Skaun historielag

Onsdagskveld på Rossvoll
kl. 19.30

Hvordan kan Børsa prestegård bli en inkluderende 
møteplass, samtidig som gårdens verdier og kvaliteter blir 
ivaretatt?

Høsten 2021 leverte studentene Gunnbjørg Andersen 
Hole & Karoline Klevan sin masteroppgave i arkitektur 
ved NTNU. Nå kommer de til Onsdagskveld på 
Rossvoll for å fortelle om historien til bygningene og 
stedet, men også for presentere sine ideer om hvordan 
prestegarden og prestegardsområdet kan bli en viktig del av 
sentrumsutviklinga i Børsa. 

Mot slutten av kvelden orienterer banksjef  i Sparebank1 
SMN i Børsa Thomas Solum Lystad om hvor viktig banken 
mener det er å ta vare på kulturhistorien og skape aktivitet 
lokalt. Sparebank1 SMN har vært inne med midler for å 
støtte drifta og aktivitetene ved Prestgarden på 
Fannrem, og Solum Lystad vil orientere om 
denne støtten. 
Det blir kaffe og kaffebrød som vanlig.

Inngang kr. 100,- 

Arr:: Onsdagskveld på Rossvoll



«Bortebane» DKS forestilling 
mellomtrinnet 
Bortebane er dokumentarfilmen om et fotballfenomen 
veldig mange kjenner til: Norway Cup. Vi følger barn fra 
Norge, Palestina, USA, Kina, Tanzania og Brasil gjennom 
turneringen og blir med dem på opp- og nedturer. Et av 
fimlens tema er det å tape – hvordan skal vi forholde oss til 
det når vi helst vil vinne? Regissør Line Hatland er med på 
visningene av filmen og forteller om hvordan den er laget, 
og om forskjellene mellom dokumentarfilm og fiksjonsfilm.

Åpen klubb
kl. 14.00 – 18.00

Åpen klubb i Bautaen kulturhus. Ulike aktiviteter.

arr: Ungdomskomiteen

Strikkekafé Viggja
kl. 18.00 – 21.00

Ta med strikketøy, godt humør og møt opp. 

Kaffe/te og nogo attåt serveres til den nette sum av kr 75,- 

Påmelding til Liv Elin på telefonnummer: 41283031
Sted: Kreative-Sting (Tidligere Lund Hagebruk) 
Viggjavegen 296, 7354 Viggja

TORSDAG 2. FEBRUAR
Korkonsert i Øysteinsalen 
kl. 20.30

Eggkleiva Mannskor, Buvik songlag og Koret Våren, Viggja 
inviterer til konsert i Øysteinsalen.

Konsertstart 20.30, dørene åpner kl. 20.00.

Inngang: 175,- voksne og 75,- barn

Arr:: Eggkleiva Mannskor, Buvik songlag og Koret Våren, 
Viggja. 

Strikkekafé Skaun 
kl. 19.00

Skaun bygdekvinnelag inviterer til åpent møte på tradisjonelt 
vis. Tema for kvelden er spinning av ull og farging av garn. 
Ina Guttorm vil fortelle om farging av garn og bruk av ulla 
på spelsau, i samsvar med norsk tradisjon og Hilde Okstad 
vil fortelle om spinning av ull fra egen sau på gården (Tuva)
Det blir i tillegg kveldsmat, kakao og åresalg.

Sted: Flerbrukshuset, Skaun menighetshus, Venn.

Arr:: Skaun bygdekvinnelag.
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FREDAG 3. FEBRUAR
«Bortebane» 
DKS forestilling mellomtrinnet 
Bortebane er dokumentarfilmen om et fotballfenomen 
veldig mange kjenner til: Norway Cup. Vi følger barn fra 
Norge, Palestina, USA, Kina, Tanzania og Brasil gjennom 
turneringen og blir med dem på opp- og nedturer. Et av 
fimlens tema er det å tape – hvordan skal vi forholde oss til 
det når vi helst vil vinne? Regissør Line Hatland er med på 
visningene av filmen og forteller om hvordan den er laget, 
og om forskjellene mellom dokumentarfilm og fiksjonsfilm.

Barnehageturne
Siv Fossum og Dan Peter Sundland - Barnehagesekk med 
fugletitting som tema (se info side 14)

Åpning av Prøysenutstilling 
på Rossvollheimen helse- og 
velferdssenter
kl. 11.00

Prøysenutstillingen på Rossvollheimen helse og 
velferdssenter skal bli en viktig del av kulturtilbudet på 
sykehjemmet. Utstillinga skal ta med seg det beste fra 
Norges største private Prøysensamling, og utstillinga er 
utformet slik at den formidler kulturhistorie, men også blir 
en naturlig del av eldre- og demensomsorgen ved helse og 
velferdssenteret.

Mye av utstillingen er hentet fra Inge Haukvik sin store 
samling om Alf  Prøysen. 

Formiddagskino 
kl. 12.00 

«Alle hater Johan»
Alle hater Johan er en hjertevarm komedie om livet til 
Johan, en einstøing med hest og sans for sprengstoff, som 
aldri helt blir tatt inn i varmen i lokalmiljøet. Vi følger hans 
kamp for tilhørighet i bygda og den livslange uforløste 
kjærligheten til nabojenta, som han ved et uhell kom til å 
sprenge litt i stykker i ungdomstiden.

Mulig å kjøpe kaffe og nogo attåt før filmen.

Arr:: Skaun folkebibliotek og Skaun frivilligsentral

11

Tur til Orklandbadet
kl. 14.30

Vi drar på Orklandbadet/Klatrehallen. Pizza kl. 14.30 i 
Aulaen på SUS. Buss fra SUS kl. 16.00, retur kl. 20.00 

påmelding til gunhild.lokken@skaun.kommune.no

U N G D O M S K O M I T É E N

UN
G
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arrangement

mailto:gunhild.lokken@skaun.kommune.no
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LØRDAG 4. FEBRUAR
Kulturlørdag i Bautaen
kl. 11.00 – 14.00

Kulturlørdag i Bautaen kulturhus. Åpent bibliotek, åpen hall. 
Barneforestilling kl. 12.00, «Hvor er løvebrølet mitt?» med 
Wenche Merethe Helbæk og Elisabeth Fossan. 

Skaun kulturskole holder konsert kl. 13.00.
Skaun folkebibliotek er åpent, og det er salg av kaffe og 
vaffel i aulaen.

Konsert med Skaun storband og sangelever fra 
kulturskolen. 18.00

Konsert med Skaun storband 
Skaun storband, seks vokalister fra kulturskolen, storbandets 
egne vokalister Roy Paulsen og Saima-Irèn Mian deltar. 
Etter fjorårets samarbeid under Vinterkulturuka har Skaun 
storband og sangelever fra Skaun kulturskole tatt opp igjen 
samarbeidet også under årets Vinterkulturuka. Kulturskolens 
elever deltar med hver sitt solonummer, en duett samt ett 
fellesnummer. 

Musikalsk leder: Ragnhild Faanes.

Inngang:  Voksne: 250,- Barn opp til 18: 125,-

Billetter kjøpes på www.bautaen.no

Skøytedag på Rossvatnet
kl. 12.00 – 14.00

Skøytedag/Utedag på Rossvatnet for ungdom. Ta med 
klær til å være ute i, og ha med termos med varmt vann. 
Vi stiller med pølser og rettikoppen kakao.

påmelding til gunhild.lokken@skaun.kommune.no

U N G D O M S K O M I T É E N

UN
G
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arrangement

Dans i Fossvang
kl. 19.30-01.00

Nordans tok Norge med storm i 2005, da de overasket 
hele dansebandeliten med en andreplass i «årets 
dansebandsmelodi» på NRK. Etter noen års pause er 
Nordans nå tilbake som en kraftfull trio. Med Frank Scott 
på tangenter og vokal, Tore Wullum på gitarer og Ingar 
Frelsøy på trommer. Tradisjonen tro har Frank Scott 
skuffen full av fengende låter, med humoristiske og finurlige 
tekster som handler om kjærlighet, hverdag og fest.

Ikke medlem: 400,- medlem: 300,-

Skjenkebevilling

Arr:: Gofotn danseklubb.

http://www.bautaen.no
mailto:gunhild.lokken@skaun.kommune.no


SØNDAG 5. FEBRUAR
Børsa kirke:  
kl. 11.00

Karnevalsgudstjeneste med dåp, felles for alle tre sokn. Kle 
deg ut å bli med på en annerledes og fargerik gudstjeneste. 
Etter gudstjenesten er det kirkekaffe med aktiviteter på 
Børsa bedehus for store og små.

Arr:: Menighetene i Skaun

Aktivitetsdag Ramsjøen Arena
kl. 11.00 – 15.00

Skaun IL inviterer til aktivitetsdag på Ramsjøen arena med 
mange aktiviteter: Aktivitetsløyper til fots, på isen og på 
ski, aking, natursti, skogslekeplass, mat på bål og kaffe på 
svartkjel. 

Varmestue med kafe og formingsaktiviteter inne. Ingen 
deltakeravgift og deltakerpremie til barna.
Skaun IL håper på mange deltaktere på aktivitetsdagen 
som er i samsvar med målsettingene for Vinterkulturuka 
«gi kulturopplevelser til alle innbyggerne i kommunen» og 
Skaun Ils satsing «inkluderende idrett»

Arr:: Skaun IL

Konsert «Meg og min kultur»
kl. 15.00 i Øysteinsalen

Mangfoldig arrangement i Bautaen kulturhus med både 
musikalske og kulinariske smakebiter fra fjern og nær.

Gratis inngang!

Arr:: Skaun frivilligsentral, Skaun voksenopplæring, Skaun 
kulturskole og Skaun folkebibliotek.
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Ungdomskomiteen for Vinterkulturuka 2023 består av
Laura G. Slørdal, Thea O. Aunan, Lena Meier, Julie Kimo, Marcus Nilsen Astum, 
Marte Kvidal, Beate Baugen, Andrea Esp Kristiansen. 
Ungdomskomiteen har i tillegg fått god hjelp av Veronica Mortensen.

«På fuglekikking» - Den kulturelle 
barnehagesekken/Skaun 
folkebibliotek
Bli med på fuglekikking! Vi tar deg med ut i skogen og ned 
i fjæra. Hva kan vi se av fugler? Med øra på stilk og kjente 
barnesanger i sekken legger vi ut på tur. Kanskje finner vi en 
fugl ingen har sett før?

Forestillinga knyttes sammen med lydeffekter og musikalske 
referanser til fugler. Sammen er det en oppdagelsesferd mellom 
utøvere og publikum.

Siv Øgaard Fossum beskrives som en leken lærer, musikkpotet 
og logoped. Har musikk mellomfag og joik på cv-en, Siv har 
jobbet mye med barn 0 – 18 år som lærer, musikkpedagog og 
dirigent/utøver. Siv har ledet familiekor og barnekor i man-
ge år, samt musikk fra livets begynnelse og andre grupper 
med barn i ulik alder. Hun har vært fast solist i Skaun stor-
band i mange år og har ogås hatt hovedrollen i musikkspillet 
«Sønnøv». Siv er fremdeles musikalsk aktiv i mange former i 
lokalmiljøet. Hun synger andre alt i damekoret «Embla»

Dan Peter Sundland er bassist og komponist i jazz og improvi-
sasjonsmiljøene i Norge og Tyskland. Han har en jazzmaster-
grad fra NTNU, og er ansett som en av de mest unike bassiste-
ne på sitt felt. Han deltar i og leder et antall band og har knapt 
20 album i diskografien, og er å se på konsertscener over hele 
Europa. Han har gjort skole og barnekonserter på norske festi-
valer med bandet Nina og sommerfuglfiskene siden 2012.
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Vi hjelper deg!
Kontorene våre i Børsa og på Orkanger er åpne for avtalte  
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finansrådgiver

Tove Halseth  
finansrådgiver
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