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Kort om organisasjonen
Ý 9LVSHUHQNRPSHWDQVHRJQHWWYHUNVRUJDQLVDVMRQIRUGHWYLVXHOOH
kunstfeltet i hele Hordaland
Ý 9LVSWLOE\UPHGOHPVNDSWLODOOHVRPDUEHLGHUSURIHVMRQHOWLQQHQ
visuell kunst
Ý 9LVS¸NWHPHGOHPVPDVVHQLIUDWLO
Ý 9LVSVKRYHGIRNXVHUSURIHVMRQDOLVHULQJDYNXQVWIHOWHWJMHQQRPNXUVLQJ
DYPHGOHPPHQHYHLOHGQLQJRJDVVLVWDQVHQHWWYHUNVE\JJLQJSURPR
tering av feltet og medlemmenes virksomhet.
Ý 9LVSPRWWRNLNULWLOVNXGGIUD1RUVNNXOWXUU¥G
kr 200 000 i tilskudd fra Bergen kommune, kr 100 000 i tilskudd
IUD+RUGDODQGI\ONHVNRPPXQHRJNULWLOVNXGGIUD%LOGHQGH
Kunstneres Forening Hordaland.
Ý 9LVSV\VVHOVHWWHUHWW¥UVYHUNGDJOLJOHGHUL¥UHP¥OVVWLOOLQJ
IUHPWLODSULO

Satsningsområder 2011
KURSING

Dette er området Visp har brukt mest tid og ressurser på i 2011.
Ønsket har hele tiden vært at kurs og seminar i regi av Visp skal:
Ý NHPHGOHPPHQHVNRPSHWDQVH
Ý 6WLPXOHUHWLO¸NWNXQVWSURGXNVMRQ
Ý +DK¸\SUDNWLVNQ\WWHYHUGL
Ý 9¦UHJUDWLVIRUPHGOHPPHQH
Ý 9¦UHHWVRVLDOWWUHIIVWHGIRUNXQVWIHOWHWPHGEUHGGHOWDJHOVH
fordelt på alder og kjønn.
I løpet av året har Visp arrangert/co-arrangert 11 forskjellige kurs/
foredrag/workshops:
Ý Søknadsveiledning med Ellen Røed
Ý «Stop the press» – kurs i pressemelding og -strategi
Ý «Den store organisasjonsdagen»
Ý «Word Up» – workshop i Wordpress
Ý 6HOYDQJLYHOVHNXUVPHG.ULVWRIIHU9DVVGDO
Ý 5HJQVNDSVNXUV
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Ý :RUNVKRSLYLGHRGRNXPHQWDVMRQPHG$UH+DXIIHQ
Ý :RUNVKRSLIRWRGRNXPHQWDVMRQPHG/HLI6NDDU
Ý 6¸NQDGVNXUVPHG7URQG/RVVLXV
Ý «Gerilja gathering»
Ý :RUNVKRSLNXQVWIUDNW
Se vedlegg for informasjon om hvert enkelt arrangement.
I tillegg har Visp arrangert tre medlemsmøter, såkalte «Mandagsklubber»
hvor medlemmer kan presentere sine pågående prosjekt eller tidligere
DUEHLGHU'HWEOHRJV¥DYKROGWHQMXOHOXQVMIRUPHGOHPPHQHGHVHPEHU
IXOOERRNHWPHGRYHUGHOWDNHUH
I 2011 var Visp også med på å starte kulturnettverket Manøver som
i løpet av året tilbød medlemmene av organisasjonene Visp, Brak,
Proscen, Design Region Bergen og MediArena ni forskjellige arrangement
med stor spennvidde både faglig og kulturelt. Manøver ble avholdt hver
siste torsdag i måneden på forskjellige arenaer i Bergen sentrum, med
XQQWDNIRUMXQLMXOLRJGHVHPEHURJKDGGHLVQLWWGHOWDNHUHSHUDUUDQJHPHQW,GHHQEDN0DQ¸YHUYDU¥VW\UNHNXOWXUQHWWYHUNHWL%HUJHQRJ
+RUGDODQG¥XQQJ¥IRUP\H«støy» i forhold til mengden arrangementer
i Bergen, og få våre respektive medlemmer til å utvide egne nettverk,
RJGHUDYI¥LJDQJQ\HVDPDUEHLGS¥WYHUVDY\UNHVJUXSSHQH0DQ¸YHU
samarbeidet fortsetter videre i 2012. Manøver mottok støtte fra Bergen
NRPPXQHRJ+RUGDODQGI\ONHVNRPPXQH'HUVRP¸QVNHOLJNDQ¥UVUDSSRUW
fra Manøver ettersendes.

Visp.no
Vårt nettsted fungerer som innmeldingsportal for medlemmer, og vi
oppmuntrer medlemmene til å publisere saker på Visp.no, først og fremst
IRU¥JM¸UHVHJV\QOLJIRUUHVWHQDYIHOWHWPHQVDPWLGLJRJV¥IRU¥VNDSH
delaktighet og engasjement blant medlemmene i å utforme organisasjonens videre løp. I 2011 startet Visp føljetongen «Månedens kunstner» på
visp.no hvor vi hver måned presenterer ett av medlemmene for resten av
PHGOHPVPDVVHQIRU¥JM¸UHPHGOHPPHQHRJGHUHVNXQVWPHUV\QOLJIRU
hverandre og dermed virker samlende for feltet.
SYNLIGHET

'HWHUYLNWLJDW9LVSHUHQV\QOLJDNW¸ULNXQVWIHOWHW'HWWHJMHOGHUE¥GH
innad ved å være en samlende organisasjon som forener det profesjonelle
feltet og dermed har et jevnt tilsig av medlemmer, og utad som en organisasjon som øker den generelle oppmerksomheten til hele det visuelle
NXQVWIHOWHW9LVSç\WWHWLRNWREHUNRQWRUWLO9¥JVDOOPHQQLQJHQ
L%HUJHQVHQWUXPLVDPPHE\JJVRP6WLIWHOVHQ XWOHLHU RJ*DOOHUL
Format. Dette har bl.a. ført til at flere medlemmer tar direkte kontakt
med Visp for veiledning og annen assistanse.
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Bilder fra aktivitetene

Bli
med i
Visp!
Medlemskap er gratis og for profesjonelle utøvere innen det visuelle kunstfeltet i Bergen og Hordaland;
kunstnere, gallerister, kuratorer, produsenter, institusjoner og kritikere.
9,63-2%%(5)25 

'8.$1

'8) 5

Ý%HGUHYLON¥UHQHIRUSURGXNVMRQDYYLVXHOONXQVWL%HUJHQRJ+RUGDODQG
Ý+MHOSHNXQVWQHUHWLOHQEHGUHDGPLQLVWUDWLYKYHUGDJ
Ý%\JJHQHWWYHUNRJNREOHVDPDUEHLGVSDUWQHUH
ÝNHNXQVWIHOWHWVNRPSHWDQVHYHG¥WLOE\PHGOHPPHQHJUDWLVNXUVRJLQIRUPDVMRQ
Ý%OLGHODYHWYLNWLJSURIHVMRQHOWQHWWYHUN
Ý/HJJHXWLQIRRPHJQHSURVMHNWXWVWLOOLQJHUS¥9LVSQR
Ý)RUHVO¥NXUVE\WWHWMHQHVWHUPHGDQGUHPHGOHPPHU
Ý)¥PHUWLGWLOHJHQNXQVW 
Ý9HLOHGQLQJRJQ\WWLJLQIRUPDVMRQ
Ý*RGHUDEDWWDYWDOHUKRVYLNWLJHOHYHUDQG¸UHU
Ý7LOEXGRPNXUVLDOWIUDO\VVHWWLQJRJZHEYHUNW¸\WLOVHOYDQJLYHOVHRJSURVMHNWSODQOHJJLQJ
Ý,QIRUPDVMRQRPXWVWLOOLQJHUV¸NQDGVIULVWHUOHGLJHSURGXNVMRQVORNDOHURSSGUDJPP

Meld deg inn på www.visp.no
Produsentenhet
for visuell kunst

9LVSÓSURGXVHQWHQKHWIRUYLVXHOONXQVWHUVW¸WWHWDY
1RUVN.XOWXUU¥G%HUJHQ.RPPXQH+RUGDODQG)\ONHVNRPPXQH1RUVNH.XQVWK¥QGYHUNHUH9HVW1RUJHRJ
%LOGHQGHNXQVWQHUHVIRUHQLQJ+RUGDODQG

'(6,*1$9

Synlighet for tilskuddsytere:
3¥I¸OJHQGHRPU¥GHUKDU9LVSLV\QOLJJMRUWVW¸WWHIUD
1RUVNNXOWXUU¥G%HUJHQNRPPXQHRJ+RUGDODQGI\ONHVNRPPXQH
På plakaten «Bli med i Visp» YHGOHJJ S¥DOOHSRVWVRPVHQGHVIUD9LVS
og på nettstedet vårt visp.no.
Synlighet for Visp:
Se vedlagte utklipp fra diverse aviser.
RABATTAVTALER/TILBUD

I løpet av 2011 har Visp inngått rabattavtaler for sine medlemmer hos
følgende leverandører:
Ý +REE\NMHOOHUHQ.XQVWRJ+REE\
Ý 1\J¥UGVJDWHQ0DOLQJRJ-HUQYDUH
Ý 5DPPHVHUYLFH
Ý 7RUJHLU(ULNVHQWUDQVSRUW
Disse kommer i tillegg til avtaler hos Albert E Olsen, Bergen Bilutleie,
%HFNHUVPDOLQJ%\JJHQJURV0DOHSDOHWWHQ1RU(QJURVRJ6WDSOHV,
har Visp gått til innkjøp av to projektorer som medlemmer kan låne gratis
til bruk under produksjon eller utstilling. Visp har også formidlet og lagret
et tredvetalls kunstkasser fra Galleri SE gratis til bruk for Vispmedlemmer.
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POLITISK

9LVSKDUY¦UWLP¸WHUPHG.XOWXUGHSDUWHPHQWHW6WRUWLQJHW1RUVN.XOWXUU¥G
%HUJHQNRPPXQHRJ+RUGDODQG)\ONHVNRPPXQHE¥GHIRU¥V\QOLJJM¸UHVHJ
VRPRUJDQLVDVMRQRJXQGHUVWUHNHDWWLOVNXGGV\WHUQHNDQEUXNH9LVSWLO¥IRUmidle informasjon til kunstfeltet, men også for å arbeide for videre finansiering av organisasjonen de nærmeste årene.

Økonomi

2011 var Visps første år i full drift siden daglig leder startet i sin stilling i juni 2010. Visp hadde i 2010 en sunn økonomi med en egenkapital
SUS¥NUGHWWHV¸UJHWIRUDW9LVSLNXQQHRSSUHWWKROGHHWK¸\WDNWLYLWHWVQLY¥JMHQQRPDUUDQJHPHQWHURJSURVMHNW
'HUDYKDGGH9LVSLHWGULIWVXQGHUVNXGGS¥NUPHQJUXQQHWWLGOLJHUHRYHUVNXGGHQHJHQNDSLWDOS¥NU+HUDYIRUXWVHWWHU
YLGHUHGULIWPHGHWEUHGWDUUDQJHPHQWVWLOEXGWLOPHGOHPPHQHL¸NWH
WLOVNXGGIUDEHYLOJHQGHP\QGLJKHWHU

Kurs og seminar i regi av Visp 2011

24. januar

SØKNADSVEILEDNING med Ellen Røed
sted: proscens lokaler, rotthaugsgaten 7
deltakere: 5 (av 6 plasser)
I samarbeid med daglig leder for Visp gjennomgikk Ellen Røed innsendte
søknader fra medlemmer og ga hver søker en time med tilbakemelding
med forslag til forbedringer av søknadene, søknadene var både til
Kulturrådet og Bergen kommune.
'HWEOHEHKDQGOHWWRWDOWV¸NQDGHUIUDHQNHOWPHGOHPPHURJ
atelierverksted.
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28. mars

STOP THE PRESS – kurs i pressemelding og -strategi
sted: rådhuset i bergen
deltakere: 35
,QIRUPDVMRQVVMHIHQHIUDKHQKROGVYLV'162OH.OHPVGDORJ.XQVWPXVHene i Bergen, Henrik Berg, fortalte om egne erfaringer med informasjonsDUEHLGRJEHW\GQLQJHQDYHQW\GHOLJRJVSLVVHWSUHVVHPHOGLQJ'HWEOH
også understreket hvor viktig det er, uansett om du representerer
institusjon eller er enkeltkunstner, å «vinkle» saker overfor media, å
selge inn «eksklusive» saker til bestemte aviser, og å ivareta et godt
forhold til enkeltjournalister.

1. april

DEN STORE ORGANISASJONSDAGEN
sted: stiftelsen 3,14
deltakere: 31
9LVSKDGGHLQYLWHUW0DUWKH7YHLWDQIUD2&$ 2IæFHIRUFRQWHPSRUDU\DUW 
$QGHUV0RQVHQIUD8.6 8QJHNXQVWQHUHVVDPIXQQ +DQV+HQULN2OVHQ
fra Kulturrådet og Bo Krister Wallström fra KORO.
6HPLQDUHWEOHDYKROGWS¥JDOOHULRJGHEHV¸NHQGHIRUHOHVHUQHIRUtalte om egne organisasjoners arbeide, forskjellige støtteordninger, tips
WLOV¸NQDGHURJP\HPHU6HPLQDUGHOWDNHUQHKDGGHRJV¥DQOHGQLQJWLO¥
diskutere konkrete emner en og en med representantene.

14. april

WORD UP – workshop i Wordpress
sted: proscens lokaler, rotthaugsgaten 7
deltakere: 14 (fullbooket)
Intensjonen med workshopen var å få medlemmene til å lage egne hjemmesider/blogger for presentasjon av eget kunstnerskap. Marieke Verbiesen
fra BEK holdt en sekstimers workshop hvor deltagerne fikk innføring i
Wordpress og de lærte blant annet å:
Ý /DJHPHQ\RJKHDGHU
Ý /DJHHWIRWRJDOOHUL
Ý /DVWHRSSLQIRRJELOGHU
Ý /DJHHWGRPHQHQDYQ
Ý .Q\WWHEORJJHQWLODQGUHVLGHU
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Bilder fra aktivitetene

10. mai

SELVANGIVELSEVEILEDNING med Kristoffer Vassdal
sted: stiftelsen 3,14
deltakere: 32
Intensjonen med kurset var å forenkle kunstnernes møte med selvangivelsen og gi gode råd om oppsett, fradrag o.l. Kurset ble avholdt over fire
WLPHUS¥RJ9DVVGDOIRNXVHUWHI¸UVWRJIUHPVWS¥1¦ULQJVRSSJDYH
for billedkunstnere.

6. september

REGNSKAPSKURS med Kristoffer Vassdal
sted:hotell terminus
deltakere: 15 fra visp
Intensjonen med kurset var å forenkle hverdagen til medlemmene ved å
gi dem enkle tips rundt egen regnskapsføring. Visp i samarbeid med Brak
avholdt et regnskapskurs der Vassdal gikk gjennom regnskap med lover
og regler, momsregnskap, selskapsformer og litt «hard business» med
innblikk i hvordan de store gjør det.

28. september

WORKSHOP I VIDEODOKUMENTASJON
sted: bergen senter for elektronisk kunst
deltakere: 9 (av 15 plasser)
Intensjonen var å gi medlemmene enkle tips om hvordan dokumentere
egen kunst ved hjelp av video ved presentasjon av egne arbeider til
EHYLOJHQGHP\QGLJKHWHUJDOOHULHURJLQVWLWXVMRQHU6LGHQGHWVWLOOHVVWDGLJ
YHNNK¸\HUHNUDYWLOKYRUGDQNXQVWQHUHGRNXPHQWHUHUHJQHYHUNRJ
utstillinger, arrangerte VISP workshop i videodokumentasjon med
$UH+DXIIHQ.XUVHWYDUWHWLPHU
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27. og
28. oktober

WORKSHOP I FOTODOKUMENTASJON
sted: leif skaars fotostudio
deltakere: 20 (fullbooket)
+HUYDULQWHQVMRQHQPHGNXUVHWP\HDYGHWVDPPHVRPYHGNXUVHWQHYQW
over, men gjennom fotografi. Visp inviterte til workshop ledet av en av
Bergens mest erfarne studiofotografer, Leif Skaar. Skaar arbeider hovedsakelig med reklamefoto, men har også lang erfaring med dokumentasjon
av kunstverk. Kurset var både for dem med liten erfaring med foto og
dem som trenger en god profesjonell oppfrisking av det som har gått i
glemmeboken. Kursdeltakerne lærte blant annet:
Ý /\VVHWWLQJ
Ý 0LQLPXPVNUDYIRUNDPHUDRJRSWLNN
Ý 7\SHUSURJUDPYDUH
Ý 6WXGLRDUEHLG

7. november

SØKNADSKURS med Trond Lossius
sted: stiftelsen 3,14
deltakere: 23
Trond Lossius gikk gjennom en del av de offentlige støtteordningene, og
hva de forskjellige ordningene ser etter. Lossius ga tips om hvordan man
kan sette opp en god søknad, det var også fokus på hvordan man skriver
en konkret og god prosjektbeskrivelse, utforming av en søknad, hva et
budsjett bør inneholde, hva som bør vektlegges i vedlagt dokumentasjon
og generelle søknadstips.

18,19 og
20. november

GERILJA GATHERING
sted: evangerista, evanger
deltakere: 18 (av 25 plasser)
Gerilja Gathering var et samarbeidsprosjekt mellom Visp, kuratorgruppen
5DGLDWRURJELOOHGNXQVWQHU0RQD1RUGDDVVRPGULYHUNXOWXUKXVHW(YDQJHrista. Workshopen Gerilja Gathering ble avholdt på Evanger og var rettet mot kunstnere tilhørende Hordaland og Sogn Fjordane. Fokus var på
KYRUGDQNXQVWQHUHNDQVW\UNHVLWWNXQVWQHUVNDSVLQWHJULWHWRJV¦USUHJ
og hvordan kunstnere kan fremstå mer profesjonelle utad. Blant foreGUDJVKROGHUQHYDU9LOGHYRQ.URJK.ULVWLQ7¥UQHVYLNRJ,UHQH1\J¥UGVYLN
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10. november

ALT DU TRENGER Å VITE OM KUNSTFRAKT – kurs med Dag Kleven
sted: grand hotell terminus
deltakere: 15 (av 20 plasser)
Visp gjentok kurset fra 2010 og arrangerte forelesning/seminar om kunstIUDNW.XQVWIUDNWHUHWRPU¥GHPDQJHPHGOHPPHUV\QHVHUYDQVNHOLJRJ
'DJ.OHYHQIUD([HONXQVWIUDNWHUNDQVNMH1RUJHVOHGHQGHHNVSHUWS¥
området. Han snakket om følgende:
Ý 7ROOEHVWHPPHOVHUYHGXWRJLQQI¸UVHODYNXQVW
Ý )RUVNMHOOLJHIRUPHUIRUHPEDOOHULQJ
Ý 0RPVUHJOHU
Ý .XQVWIUDNWPHGç\ELOE¥W
Ý )RUVLNULQJ
Ý 'RNXPHQWHULQJ
Ý .UDYWLOWUDQVSRUW
(Anm: Under posten «Deltakere» er det kun opplyst om antall tilgjengelige plasser på
kursene dersom Visp har satt en øvre grense for antall deltakere)

design: haltenbanken
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