2018-2021

Visjon
Vi gjør Norge morsommere og tar humor på alvor

Misjon
Norsk Revy speiler Norge og skal fronte revy innen kulturpolitikk og i revymiljøet. Vi skal gi publikum gode revyopplevelser.
Vi skal spre og styrke revysjangeren over hele landet ved å være kompetent, morsom og engasjerende.

Forretningsidé
Norsk Revy leverer revyfaglige tjenester, regionalt og nasjonalt. Dette gjør vi gjennom kompetanse, arrangement og synlighet.

Hovedmål
Norsk Revy skal være i front på utvikling og synliggjøring av revysjangeren. Vi skal styrke NM i Revy, og øke antall deltakere i revyaktivitet

Mål
1.
2.
3.
4.
5.

Være den nasjonale leverandøren av revyfaglig kompetanse
Vi skal være i front på utvikling og synliggjøring av revysjangeren
Øke statusen til NM i Revy
Sikre sterke revyregioner i Norge
Samle og bevare revyhistorien

Forutsetning for å nå målene
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beholde det nasjonale mandatet for revy i Norge, med en sterk
offentlig finansiering i bunn.
Ha en sterk frivillig innsats.
Riktig intern kompetanse og organisering.
Fokus på innovasjon og utvikling.
Styrke økonomien i hele organisasjonen.
Videreutvikle forretningsmodellen basert på kundeløftet/verdiløftet.

1. Være den nasjonale leverandøren av revyfaglig kompetanse
TILTAK

ANSVAR

NÅR

MERKNAD

Følge opp behovet til våre
kunder

Adm

2020

Hva har vi behov for å vite? Behov og utfordringer?
Møte med alle revygrupper på de regionale. Planlegg møtene i
god tid i samarbeid med de regionale.
Invitere Hats om et samarbeid, da de er i gang med kartlegging
sine medlemmer.

-Evnt en questback på FB om enkelttema
Lage en kursplan i et årshjul

Fagansvarlig

2020

Kursplan 2020:
- Scenetreff Trøndelag i mars:
Skrivekurs med Anne Berit Sivertsen
Tekst og melodi ved Hanne T Aasheim
Langesund Revyfestival: Februar
Årets revyfaglige /Workshop festivalutvikling
Mulig å leie inn ekstra hjelp på kurssiden

Arrangere Revydoktoren :
-Viken region

Hanne

2020

Mentorprogram for hele revygruppa.
Pilotprosjekt, med potensiell utvidelse til andre fylker.
Samarbeid med Viken amatørteaterråd, Buskerud Teater og
Norsk Revyforfatterforening.

DELMÅL

ANSVAR

NÅR

TILTAK

Arrangere nytt revystudium

Revyfaglig

2021

Et desentralisert utdanningstilbud til revyaktører, eller som en del
av en pedagogisk utdannelse.
Finn en samarbeidspartner som kan gi studiepoeng.
Bårdar akademiet- fagskole
Oslo…..

Tilby mer revyfaglig litteratur

Fagansvarlig

2021

Produsere fagartikler på scenefolk.no

2021

Fornye «Den store revyboka», evt. legge ut deler av den på
nettsiden.

2020

Produsere revyfaglig innhold på revy.no:
FB: reprodusere en del fagartikler fra Scenefolk.no

Økt satsing på rekruttering og
talentutvikling

Hanne

2020

- UNG Revy prosjektet i samarbeid med regionale festivaler.
Kudsøknad 2021
- Revykavalkaden i Oslo- tilstede m pris?
- Seniorrevy – samarbeid med Frilynt
- Skolerevymesterskap i Trøndelag, Turneteatret

Den kulturelle grunnmuren
-Ung Revy

Fagansvarlig

2020/2021

Et pedagogisk opplegg for grunnskolen.
Utvikle et kursopplegg og lærermanualer. Et potensielt
samarbeid mellom NRS, HATS og Tromsø Kulturskole.
Opprette en faggruppe bestående av Kent Are Amundsen og
Cathrine Skjernes? Søke ut egne midler- 100.000

TILTAK

ANSVAR

NÅR

MERKNAD

Nordisk revysamarbeid

Hanne

2021/22

Initiere et nytt samarbeid for å stimulere til utveksling.
Ungdom og rekruttering. Søknad om en felles nordisk
sommerleir for revyungdom hos Nordisk kulturfondet eller
Kreativt Europa.

Folkehumor og Folkehelse

Hanne

2020

Forprosjekt i samarbeid med Høylandet kommune og Namdal
Rehabilitering. Skal avklare om det er innhold og finansiering til
et større prosjekt innen Humor og helse, humor og arbeid,
humor og samfunn i regionen. Nors Universitetet er med som
forskningspartner.

Arrangere møteplasser

Fagansvarlig

2020

- Langesund: Fagsamling i samarbeid med en regional festival
- Møte med revygruppene på de regionale revyfestivalene
- Studentkavalkaden UKA i Trondheim: Dommer og prisutdeler
- Scenetreff Trøndelag, for amatører og profesjonelle

Nyhetsbrev

Kommunikasjonsa
nsvarlig

2020

Månedlig utgivelse med nyheter og revyfaglig innhold. Faste
spalter, som gullkorn fra arkivet, månedens revygruppe, utvalgt
tekst i Tekstbanken etc.
Se egen kommunikasjonsplan.

TILTAK

ANSVAR

NÅR

MERKNAD

Tekstbanken

Kontor

2020

Bør digitaliseres og kobles på Humorportalen.
Legg ut nytt materiale og gjør den aktuell. NB! Vær obs på
redaktøransvaret.

2. Vi skal være i front på utvikling og synliggjøring av sjangeren
TILTAK

ANSVAR

NÅR

MERKNAD

Ta en rolle i kulturpolitikken

Daglig
leder/kommunikasj
onsansvarlige

2020

- Delta i den kulturpolitiske diskusjonen i media.
- Regionreformen: Jobb aktivt opp mot politikere, både på
fylkestinget og Stortinget
- Tørre å mene noe og spre i våre egne kanaler
Se egen kommunikasjonsplan.

Humorportalen : Utvikle innhold

Kommunikasjonsansvarlig

2020

Etablere et eget prosjekt – søke ut egne midler
Hovedfokus: innhold og inntjening , nytt design, brukervennlighet
Utvikle forretningsplanen mtp. inntektsmuligheter
- 300.000

Revyfond

Nasjonal revykonferanse

Hanne

Alle/Hanne

2020/21

Det er behov for en tilskuddsordning som er rettet mot revylag,
som ofte ikke kvalifiseres til tilskudd pga. lav andel ungdommer.
Egne stimuleringsmidler for å fremme utvikling av sjangeren.

2020

Det nedsettes en prosjektgruppe for å utrede muligheten av
finansiering og organisering av eget revyfond: Lornts Mørkved
og Aina Kristiansen spørres.

2020/2021

Arrangere en konferanse for å synliggjøre
revybevegelsen og sjangeren og for å øke omdømmet til Norsk
Revy. Bør ligge rundt Gardermoen.
Samarbeid nasjonalt/ Invitere bredt- ha et nasjonalt fokus.

3. Øke statusen til NM i revy
TILTAK

ANSVAR

NÅR

MERKNAD

Etablere Nettverket : Nettverk for
Revyfestivaler i Norge

Hanne

2020

Innkalle AU
Egen søknad kulturrådet 3. des 2020

Arrangere forestillinger i
Olavshallen, fra Norsk
Revyfestival

Alle

2020/

En latterlig helaften/ Trøndersk revyaften
event i samarbeid med namdal næringsforening- Julebord.

30.-31 okt
Billettsalget til NM i Revy 2021 åpner!

Norway Fringe Festival

Hanne

Videreutvikle Revyweb
Skolerevy/Studentrevy

Hanne

2020/mars

Generalforsamling: Avvikle eierskapet

2020/
Vår 20

- Tilpasninger til de regionale

2020/
18.April
26.mars

Forberede Norsk Revyfestival
2021

Alle

2020

- Arrangere en revykavalkade for trønderske skolerevyer.
Samarbeid mellom Adressa, Olavshallen og NRS
- Studentkavalkaden i Trondheim, jury og talentpris
- Starter med arrangementkomite i mai, bestilling av telt.
Programmering i august. Alle fagpersoner må spørres

4. Sikre sterke revyregioner
TILTAK

ANSVAR

NÅR

MERKNAD

Etablere nettverket:
Revyfestivaler i Norge

Hanne

2020

NRS er navet i nettverket «Veien til NM i Revy», og vi skal bistå i
utviklingen av de regionale revyfestivalene, både organisatorisk
og administrativt. Bistå med markedsføring.

- Arrangere årlige nettverkssamlinger i forbindelse med
olavshallen

Stimulere til etablering av flere
regionale festivaler i Sør-Norge

Faglig ansvarlig

2020

Ta initiativ til møter i regioner der det spilles mye revy, Østfold og
Viken

Sikre viktige strategiske
samarbeidspartnere på
regionsnivå, og arrangere i
samarbeid med disse

Faglig ansvarlig

2020

Revydoktor i Viken / Buskerud Teater, Viken Teaterråd /Hats/
Vestlandske Teatersenter/Frilynt/ NATF

5. Samle og bevare revyhistorien
TILTAK

ANSVAR

NÅR

MERKNAD

Samle inn tekster, videoopptak
og program

Kontor

2018-2021

Send premierebrev på mail.
Jobb aktiv opp mot revygruppene i våre kanaler: nettside,
nyhetsbrev, Facebook

Oppfordre revygruppene til å
bevare revyarven.

Kontor

2020

Ny informasjonskampanje : Informere om åndsverksloven og
hvordan vi forvalter innsendt revymateriale. Avleveringsplikten

Bevaring av revymateriale

Kontor

2020

Registrer og send alt materiale kontinuerlig til Nasjonalbiblioteket

Registrering av nye revygrupper

Kontor

2020

Følg med på norsk revyaktivitet og ta kontakt med alle etter
premiere på mail. Viktig å bygge opp oversikt på nettsiden vår.

Åndsverkloven og tillatelser

Kontor

2020

Skaffe tillatelse til å bruke materialet fra NM i Revy, for arkiv,
tekstbank og humorportalen.

Overvåke aktivitet og lag
statistikk

Kontor

2020

Bruk Retriever til å føre oversikt over premierer o.l.
Skriv artikkel om funn og trender

