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INA DAHL
Norsk Revy

Ina Dahl kommer fra Namsos og er daglig leder for Norsk 
Revy. Hun er utdannet ballettpedagog, og har tidligere 
arbeidet ved Namsos Kulturskole i en årrekke. I tillegg har hun 
vært festivalsjef for Woodlandfestivalen, inspisient, 
scenemester og produsent for en rekke små og store 
arrangementer i hele landet.

ANETTE TRETTEBERGSTUEN 
Kultur- og likestillingsminister

Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for 
kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, 
mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og 
koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

MARIT STOKKENES
Norske Konsertarrangører

Marit Stokkenes jobber som fagansvarlig i Musikkontoret 
ØKS og er medeier i kulturbyrået Romfarer United. Hun har 
i mange år jobbet med å nå og inkludere publikumsgrupper 
som ofte er underrepresentert og har vært medforfatter av 
håndboken Mangfold i kulturlivet. 

BENTE ESTIL
Leder av hovedutvalget for kultur, 

Trøndelag fylkeskommune

Hovedutvalg for kultur har ansvar for fylkeskommunens 
oppgaver innen kultur, idrett, friluftsliv og integrering. 
Trøndelag fylkeskommune er med og støtter opp under 
kulturarrangement og festivaler i Trøndelag.

RICHARD SUSEGG KVARVING
Seniorrådgiver, Trøndelag fylkeskommune

Richard Susegg Kvarving er seniorrådgiver i seksjon kunst og 
kultur med arbeidsplass på Steinkjer. Fagkoordinator for 
tilskudd til kulturfeltet hos Trøndelag fylkeskommune. 
Har arbeidet med kultur- og opplevelsesnæring gjennom 
blant annet scenario 2030 - Trøndelag som opplevelsesregion 
mot 2030. 



GRETE UBBE LØVEID
Innovasjon Norge

Grete Ubbe Løveid jobber i Innovasjon Norge med finansiering av 
reiselivsbedrifter, kreativ næring og tilleggsnæring i landbruket, 
og har kontorsted i Steinkjer.

JAN FREDRIK KARLSEN
Manager for Kurt Nilsen

Jan Fredrik Karlsen er en norsk artistmanager. 
Han ble kjent som dommer under den norske utgaven av 
talentkonkurransen Idol og ble manager for programmets 
første vinner i 2003, Kurt Nilsen. I 2016 og 2017 var han 
musikksjef for Melodi Grand Prix. 

PATRIK JEMTEBORN 
Arrangementssjef, Ski-VM 2025

Patrik Jemteborn har gjennom 15 år vært ansvarlig for å utvikle og 
lede verdenscup og VM-arrangement i skiskyting, og har hatt et 
tett samarbeid med VM i alpint i Åre. Patrik har tidligere arbeidet 
som offiser og kommer fra jobben som rådgiver i det svenske 
Paraidrettsforbundet.

THORUNN WIKDAHL
Yggdrasil Teater

Thorunn Wikdahl har jobbet med teater- og filmproduksjon i over 
20 år. Hun er utdannet skuespiller, men har for det meste jobbet 
som regissør, dramatiker og produsent. Hun står bak “Yggdrasil - 
Legenden om Aretha fra Skierde”, som er Norges eneste historiske 
spel i fantasysjangeren.

INGVIL SNØFUGL
Kommunikasjon og samfunnskontakt, Ski-VM  2025

Ingvil Snøfugl er 48 år, kommer fra Trondheim, og har bakgrunn 
som nyhets- og sportsjournalist i Dagbladet og Adresseavisen. 
Hun har også jobbet med kommunikasjon for Sintef og Powel/
Volue de senere årene. Hun har utdannelse innenfor idrett, 
politikk og journalistikk, samt en master i ledelse.

DORTHE WESTGAARD
Frivillighet Norge

Dorthe Westgaard jobber i Frivillighet Norge, som driver 
Frivillig.no på vegne av frivilligheten. Hun skal ta oss gjennom 
hva man bør tenke på før man skal rekruttere, hva de frivillige er 
opptatt av og hvordan Frivillig.no kan være med på å nå ut til 
enda flere.



    

KONSERT MED LOOSE ITEMS!
Loose Items (tidligere Bjørn Marius Hegge Trio) er en 
pianotrio som består av tre unge, fryktløse norske 
improvisatorer. Hans Hulbækmo (Atomic, Skadedyr, 
Moskus), Oscar Grönberg (Team Hegdal, Trondheim 
Jazzorkester) og Bjørn Marius Hegge samarbeider om 
det spontane musikkuttrykket som skapes her og nå. 
En nyskapende utforskende klang inviterer lytteren inn i 
en fokusert atmosfære der både musikere og tilhørere er 
partnere. Deres debutalbum «Assosiasjoner» ble utgitt 
på Particular Recordings Collective i 2018.

ONSDAG 30. MARS
11:00-12:00  Registrering og innsjekk
11:30-12:30  Lunsj
12:30-12:35  Velkommen og introduksjon v/FNT
12:35-12:45  Festival-presentasjon: Norsk Revy v/ Ina Dahl
12:45-13:15  Politikere: Bente Estil, Anette Trettebergstuen (videohilsen)
13:15-14:15  NKA - publikumsutvikling og mangfold v/ Marit Stokkenes
14:15-14:30  Pause
14:30-15:00  Scenario 2030 - Planer, mål: hvordan oppnå målene? 
  Ved Trøndelag fylkeskommune/Richard Susegg Kvarving
15.00-15:30  Innovasjon Norge - Muligheter for næringsutvikling innen 
  kreative næringer v/ Grete Ubbe Løveid
15:30-16:00  Nord Universitet - ringvirkningsanalysen
16:15-17:00  Jan Fredrik Karlsen: Innlegg om Kurt Gate
17:00-17:45        Innsjekk     
17:45  Avgang for øl- og akevittsmaking på Sundnes Brenneri 
18:00-19.15  Øl- og akevittsmaking med lokal småmat 
19:15             Avgang tilbake til Jegtvolden Fjordhotell (15 min gange)
19:30             Middag og underholdning med Loose Items

TORSDAG 31. MARS
08:00-09:00  Frokost 
09:00-09:15  Presentasjon av spelet Yggdrasil v/ Thorunn Wikdahl
09:15-10:15  VM på ski Trondheim 2025, Raw Air og prøve-VM 2023 
  ved Ingvil Snøfugl og Patrik Jemteborn. Idemyldring: hvordan 
  vil du gjøre kulturlivet i regionen synlig? Muligheter for innspill 
  til innslag og branding av din festival/spel/martna.
10:15-11:00  Frivillig.no : rekruttering av frivillige til årets festivalsommer
11:00            Avslutning
11:00-11:30  Lunsj
11:30            Årsmøte FNT
11:30  Bussavgang til Røra stasjon
13:30  Bussavgang til Røra stasjon
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