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Berg, Åke m.fl. 
"4 fra Larvik": Kunstutstilling med fire lokale billedkunstnere. Verk med motiver 

relatert til Larvik. Eget formidlingsprogram for barn og ungdom.
Galleri Bølgen 31.7.-22.8. BUV 3000 Ja Ja 0 50000

Tilskuddet forutsetter at utstillingen omfatter nye verk, og verk som kan 

relateres til byjubileets temaer og målsetninger. 

Biondi, Joakim Klassisk konsert i Bølgen 3. oktober 2021. Nordheim og Bibalo + Grieg. Bølgen (Storsalen) Høst V 600 Ja Nei ? 36000
Konserten vil inngå som del av programmet for jubileumshelga i 

september. 

Buaas, Anders

Musikalske improvisasjoner over steder i Larvik: 10 musikere med tilknytning til 

Larvik er invitert til å improvisere over musikk som Buaas har skrevet, inspirert av 

steder i Larvik. Musikken og en tilhørende fotoserie publiseres på youtube. 

Musikken skal utgis fysisk og digitalt. 

(Musikkutgivelse)

Planlagt 

ferdigstilt 

01.08.21

V 5000 Ja Ja 0 25000

Esager, Ruth / Sandar Spellemannslag Ruth Esager Konsert med tradisjonsmusikk fra Vestfold. Uspesifisert Uspesifisert BUV Ja Ja 0 1200
Søker oppfordres til å gå i dialog med prosjektgruppa om konsertarena 

og -tidspunkt.

Graven, Bjørg Harriet

Folkedraktutstilling, med formål om å vise frem folkedrakter fra ulike land og 

folkegrupper som er representert i Larvik. Et samarbeid med Larvik læringssenter, 

Larvik Museum og tidligere flyktninger / innbyggere med bakgrunn fra aktuelle 

land/folkegrupper.

Larvik Museum Oktober BUV ? Ja Ja 0 20000

Passer med jubileumstemaet for oktober, som er mangfold og 

medborgerskap .

Hansen, Kjell-Willy

"Til lykke med dagen": Musikalsk kabaret om forfatteren og samfunnsrefseren Jens 

Bjørneboe, og om hans sosiale engasjement for de svake i samfunnet, inkl. kritikken 

av fengselsvesenet. Forestillingen tar utgangspunkt i Bjørneboes skuespill fra 1965 

med samme tittel. Lokale musikere/kunstnere bidrar. I tillegg er det lagt opp til 

samarbeid med biblioteket, kulturskolen og skolesektoren.

Bølgen (Storsalen) April UV 300 Ja Nei 300 55000 Passer med jubileumstemaet for april, som er forbrytelse og straff .

Holthe Marketing AS
Ole Martin 

Holthe

"Kulturløpet": Et mosjonsløp for alle, med innslag av levende musikk og aktiviteter 

underveis, og der løypa legges i en trase med historiske bygninger og kulturminner. 

Avsluttes med After Run i Indre havn, med mat og konsert.

Larvik by Uspesifisert BUV 500 Ja Nei 100 30000 Tilskuddet et øremerket gjennomføringen av løpet og kulturinnslag.

Hovedsentralen for høyhæla sko (1) Astrid Huneide Kunststunt der en antall høyhæla sko utplasseres på offentlige plasser i byen. Larvik by
4 ganger i løpet 

av jubileumsåret
BUV Ja Ja 0

Hovedsentralen for høyhæla sko (2)
Ulla Lise 

Johansen

"Kvinnelige helter og karakterer i Larvik gjennom 350 år": Et kunstprosjekt 

(streetart) med utgangspunkt i 350 kvinnesko fra 1671 til i dag. Bl.a. digital 

formidling (nettside), som bli tilgjengelig fra mars 2021.

Nettside + Fritzøe verk og 

Storgata 20

8. mars og 

fremover
BUV Ja Ja 0

Høeg, Tove
Intimkonsert og utstilling i gammel bygård (tidl. skipsrederbolig) i Bryggerhuset 

(1600-tallet).
Storgata 29 September V 30 Ja Ja 0 15000

Konserten/utstillingen vil inngå som del av programmet for 

jubileumshelga i september. 

Idéfanger
Paal Espen 

Wingaard

"Real-hengeren": En henger med praktiske realfagsoppgaver for barn, blir trillet 

rundt på Larvik torg 4-5 ganger i løpet av jubileumsåret. Formidling av historier 

knyttet til lokale pionerer blir koblet til realfagsformidlingen.

Larvik torg
4-5 ganger i 

løpet av såret
B 300 Ja Ja 0 30000

Passer blant annet med teamet for januar (Larvik i endring ), august (ung 

i Larvik ) og desember (innovasjon og skaperkraft) .

Janitsjarringen Larvik Helene Naper
Korpsseminar + korpskonsert: Felles samling for alle skolekorpsene i kommunen. 

Med The Brazz Brothers.
Konsert i Bølgen Oktober BU 250 Ja Ja 0 50000 Tilskudd øremerket korpskonserten i Bølgen.

Jørgensen, Dag Esager
Utstilling av gyllenlærarbeider (f.eks. utskårne stoler med gyllenlærtrekk, bokomslag 

m.m.). Lokalt tradisjonshåndverk.
Uspesifisert Uspesifisert. BUV Ja Ja 0 40000 Prosjektet vil inngå som del av programmet for jubileumshelga i mai.

Kilvær, Rita / Tverrpolitisk kvinnegruppe Rita Kilvær
8. mars-arrangement 2021, synliggjøre kvinners plass i Larviks historie. Samarbeid 

med Larvik Museum.
Larvik Museum 08.03.21 BUV 100 Ja Ja 0 30000 Passer med temaet for mars, som er kvinner .

KompaniKontra Anita Vilenica
"Wave": En danseforestilling med naturen i sentrum og med utgangspunkt i steder i 

Larvik og Vestfold (hav, sjø, bølgenes rytme).
Bølgen? Eller utendørs? Uspesifisert BUV Ja Ja 0 40000 Forestillingen vil inngå som del av programmet for jubileumshelga i mai.

Langestrands Nyttige Selskab
Ragnar Ridder-

Nielsen

Fotoutstilling med bilder fra eldre og nyere Langestrand + temamøte ("Hva kan du 

huske fra de siste 60 åra?").

Langestrand (Seniorsenterets 

lokaler)
Uspesifisert V 450 Ja Ja 0 12000

Larvik Arabisk Forening Hiam Alchirout
"Fargerikt kaos i Larvik": Kulturopplevelser fra hele verden, internasjonal "basar" 

med mat, musikk, teater, film og kunstutstilling.
Uspesifisert Uspesifisert BUV Ja Ja 0 50000

Prosjektgruppa for byjubileet ønsker å gå i dialog om et samarbeid i 

oktober (måneden mer temaet er mangfold og medborgerskap ).

Larvik Barne- og Undomsteater Geir Thorstensen

Jubileumsforestilling; Larvik by gjennom 350 år

Helaftens forestilling i forbindelse med Larviks bys 350-årsjubileum og Teaterhuset 

Munkens 100-årsjubileum i 2021.

Teaterhuset Munken
Urpremiere 

29.9.2021
BUV 250 Ja Nei ? 200000 Tilskud tildelt i ordningen "Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter" 2020.

Larvik Barokk Kristine Bohlin Andersen
Musikkinnslag som kan være del av en historisk vandring, i samarbeid med Larvik 

Museum og Larvik Barne- og Ungdomsteater. Søker tilskudd to musikalske innslag.
Uspesifisert Uspesifisert BUV 850 Ja Ja 0 50000

Musikkinnslag som vil inngå som del av programmet for jubileumshelga i 

september. 

Larvik Frimerkeklubb Svein Bamrud Aktivitetsdag/aktiviteter i forbindelse med utgivelse av et jubileumsfrimerke. Amfi
Februar/mars + 

september
BUV 1500 Ja Ja 0 10000

40000

Ett felles tilskudd er innvilget til et samarbeidsprosjekt ved HSHS, gjerne i 

forbindelse med 8. mars-markeringen i 2021. Passer med temaet for 

mars, som er kvinner .



Larvik Kunstforening
Tone Hødal 

Johansen
Fotoutstillingen "Her er vi". Utstiller: Kristian Bålsrød. Åpning: 25.9.21. Bølgen (Galleriet)

September, 

oktober
BUV Ja Ja 0 40000

Tilskuddet forutsetter at utstillingen omfatter nye verk. 

Passer med teamene for september (makt og avmakt ) og oktober 

(mangfold og medborgerskap ).

Larvik kirke (Larvik sokn) Vigdis Poupart
Fokus på Larvik kirkes sentrale posisjon i jubileumsåret gjennom 4 konserter, 2 

kulturgudstjenester, omvisninger i kirken m.m.
Larvik kirke Gjennom året BUV 800 Ja Ja/Nei 0/200 30000

Tilskudd gis til jubileumskonserten 26.09.21 (kr 25.000), og til 

formiddagskonserten for personer med demens (kr. 5.000).

Larvik Storband
Carl Erik 

Mathisen
Konserter med nyskrevet repertoar av Magne Rutle. Tema: Larvik-Cuba. Bølgen Uspesifisert (B)UV Ja Ja 0 60000

Konsertene vil inngå som del av programmet for jubileumshelga i 

september. 

Larvik Teater - Teatergruppa Tine Østby Colin Archer-spelet 2021 Tollerodden
Urpremiere i 

august
BUV 800 Ja Nei 290 200000 Tilskud tildelt i ordningen "Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter" 2020.

Larvik Teater - Poesigruppa
Elisabeth 

Hunskaar

Poesiprosjekt: Herman Wildenvey i en moderne kontekst, for et ungt publikum 

(slampoesi).
Sliperiet ? Uspesifisert BUV Ja Nei 120 20000

Forestillingen vil inngå som del av programmet for jubileumshelga i 

september. 

Larvik Teater - Improgruppa
Trine Merete 

Sjølyst

"Limpro [LTs improvisasjonsgruppe] forteller Larvikshistorien slik den egentlig er!": 

Et show med humoristisk blikk på larvikshistorien.
Bølgen (Sanden) V 100 Ja Nei 150 20000

Forestillingen vil inngå som del av programmet for jubileumshelga i 

september. 

Kan passe med teamet for september, som er makt og avmakt .

Larvik Turn & Idrettsforening Staale Grøn

"Parastevne": Nasjonalt handikapidrettsstevne. Aktivitetshelg med ulike 

idrettsgrener innen "special olympics" (håndball, fotball, boccia, svømming, 

friidrett, ridning). Samarbeid med blant andre Larvik Handikapidrettslag, Larvik 

Svømmeklubb og Damgården ridesenter.

Ikke avklart, men mulige steder 

er Farrishallen, Fagerlihallen, 

Damgården, Bommestadhallen, 

Framhallen, Lovisenlund.

Sommer/høst U/V? 300 Ja Nei 1950 80000

Tiltak for en risikogruppe, og søker tar korona-forbehold. Søker 

oppfordres til å tenke alternativt dersom det planlagte tiltaket ikke kan 

gjennomføres pga. smitterisiko.

Søker informeres om at det også er mulig å søke om tilskudd til 

arrangementet i kommunens ordning for lag og foreninger (idrett), med 

søknadsfrist 15. mars.

Le Club Jan Walaker
Musikkutgivelse (album + digitalt+  konsert): Musikere inviteres til å lage musikk til 

ære for Larvik by + samling/opptak av byens lyder.

Musikkutgivelse + konsert i 

Bølgen (?)
Uspesifisert UV 200 Ja Ja 0 25000

LineUp Produksjoner

Hedda Brekke 

Aronssen og Mie 

Morris Gofjeld

Larvikssangen gjennom 350 år - en dokumentarkonsert Bøkeskogen (Festplassen)
August eller 

september
UV 500 Ja Nei 150 100000 Tilskud tildelt i ordningen "Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter" 2020.

Nanset Blåseensemble Vilhelm Einen

"Nyttårsjubileumskonsert" 1. januar 2021: En jubileumsutgave av ensemblets 

tradisjonelle nyttårskonsert, i samarbeid med Ropert (innslag om lokale hendelser 

og skikkelser i lyd og bilder fra byens historie). 1-2 forestillinger, avhengig av korona-

tak på publikumstall.

Bølgen 1. januar BUV 400 Ja Nei 300 50000
Tilskuddet er øremerket ekstra kunstnerhonorar for å knytte den årlige 

nyttårskonserten til byjubileet.

Nordic Innovation Technology AS Ørjan Torgersen
"Ta verden til Larvik!": Filmformidling hver måned i jubileumsåret, der det blir vist 

filmer med temaer som samsvarer med jubileets 12 månedlige temaer.
Teaterhuset Munken

Månedlige 

visninger
BUV 12000 Ja Nei 80 20000

Tilskudd gis under forutsetning av at konsesjon for filmvisning er gitt. 

Hvis det viser seg at Teaterhuset Munken ikke kan brukes som kinosal, 

kan tilskuddet isteden brukes til å vise samme filmprogram på en annen 

visningsarena. 

Passer med de 12 månedlige temaene for jubileet.

Nordic Life AS / Terje Rakke Terje Rakke "Havlandskap": En audiovisuell installasjon + mulig fotoutstilling. Bølgen
Én uke i 

september (?)
BUV 2000 Ja Ja 0 36000

Norges Indieforfattersentrum
Wingaard, Paal 

Espen

Bokutgivelse: En samling av tekster av lokale og eksterne forfattere som skriver om 

Larvik. Boka er planlagt delt ut gratis under et litteraturarrangement i Larvik i 2021.
Uspesifisert

Høst, 

Kulturnatt?
UV 300 Ja Ja 0 10000 Passer blant annet med teamet for november, som er kulturkommunen .

Numme Media
Pål André 

Numme
Digital 3D-modell av Larvik anno 1767 Klar til august BUV Ja Ja 0 100000 Tilskud tildelt i ordningen "Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter" 2020.

Sandberg, Jørgen
Bokutgivelse om kulturminner langs vei og vassdrag i Lågendalen, med egne kapitler 

om Larvik by, jernverket og koblingen til Lågendalen via elva.
(Bokutgivelse) Våren 2021 V 200 Ja Nei 175 10000

Passer blant annet med temaet for februar, som er industri og 

arbeidsliv . Søker har trukket søknad!

Sirene Eirin Støen Samtidskunstprosjekt (performance og dans) Uspesifisert Uspesifisert UV 1000 Ja Nei ? 200000 Tilskud tildelt i ordningen "Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter" 2020.

Stiftelsen Studio Nille Elin Rusti

Stor elevforestilling dedikert til Larvik 350 , med vann som gjennomgangstema 

(knyttet til historie, folk og næring). En jubileumsutgave av Studio Nilles 

tradisjonelle juleforestilling, med en profesjonell danser + nyskrevet musikk i 

anledning byjubileet.

Bølgen November BUV Ja Nei 245 80000

Tilskuddet er øremerket ekstra kunstnerhonorar som skal til for å knytte 

den årlige danseforestillingen til byjubileet.

Passer med teamet for november, som er kulturkommunen .

Svend Tore Lehrmann
Langestrand Grand Prix Open: Olabilløp for 1.-10. trinn, alle skoler blir invitert. 

Workshop arrangeres i forkant av løpet.
Langestrand BU Ja Ja 0 5000

Sømløst Thorvald Heum Veggmaleri av Thor Heyerdahl på Fabrikken ungdomshus' bakvegg. Kongegata/Storgata
Vår / tidlig 

sommer
BUV Ja Ja 0 40000

Tidemands Teater
Jon Ivar 

Tidemand

Digital historisk vandreforestilling i Larvik by: En audioguidet historisk forstilling om 

Larvik by gjennom 350 år, men musikalske innslag. Man kjøper tilgang til en digital 

lydfil, og hører på fila mens man går. TT er produsent. Manus: Erling Pedersen. 

Innleser: Anders Hatlo. Kan brukes i skolen.

Digital løype UV 1000 Ja Nei 150 20000

Prosjektgruppa for byjubileet ønsker en dialog med søker, for å 

undersøke om dette prosjektet kan kobles opp mot et annet liknende 

prosjekt som er under utvikling.

Tjølling Sangforening Tone Anderssen

Internasjonal operakonsert med profesjonelle solister og et gjestekor fra Larviks 

italienske vennskapsby, Andora. The Thor Heyerdahl Institute har ansvar for 

gjennomføringen av konserten, mens søker har vertskapsansvaret for 

gjestesangerne.

Larvik kirke Juni UV 450 Ja Nei ? 15000

Når det gjelder gjestekoret fra Andora, innebærer tiltaket en usikkerhet 

mht. koronasituasjonen. Tilskudd gis under forutsetning av at Tjølling 

Sangforening lager en annen konsert i Larvik kirke i løpet av 

jubileumsåret, dersom det viser seg at gjestekoret ikke kan reise til 

Larvik.



Torstrand Vel Anna Hansen

"Torstranddagen" med jubileumsvri: Årlig arrangement med underholdning og 

aktiviteter for barna. I 20201: inkludert historiske innslag (Larvik og Torstrands 

historie), utstilling med historiske bilder, utdeling av brosjyrer. Samarbeid med 

Larvik Barne- og Ungdomsteater, Skateklubben, gatefotballen, Fram IF + "Torstrand 

forteller"-prosjektet.

Torstrand August BUV 500 Ja Ja 0 10000 Passer med teamet for august, som er "ung i Larvik" .

Tre På Rad Anders Gjønnes

"Torstrands rose": Helaftens teaterstykke med musikkinnslag, om Larvik i perioden 

1938-1945. Fokus på viktige elementer i byens nære historie og med 2. v.krig som 

bakteppe. Om industriarbeidersamfunnet på Torstrand, problematikken rundt 

krigsseilerne, og situasjonen for byens jøder. Manus: Erling Pedersen. Markerer to 

jubileer; Larvik 350 år og Teaterhuset Munken 100 år.

Teaterhuset Munken
Urpremiere i 

oktober 
UV Ja Nei 300 80000

Ula Vel Gro Midttun

Utegalleri: "Før og nå i Ula". Fotoutstilling med 30-50 bilder fra de siste 40-70 årene, 

om fisket, livet i havna og nærheten til naturen og Larvik bysentrum. Fotografiene 

monteres på fjellvegger, og det legges til infotekster og lydfiler. Tilrettelagt løype for 

rullestolbrukere. Prosjektet er allerede påbegynt: del 1 ble montert i juni 2020, del 2 

kommer høsten 2020, og del 3 og 4 blir klare til byjubileet.

Ula
Uspesifisert 

(våren?)
BUV 1000 Ja Ja 0 15000

Tilskudd øremerket formidling av Ula-losenes betydning i utviklingen av 

Larvik som sjøfartsby.

Kan passe med temaet for juli, som er "havet gir og havet tar ".

Aarstad, Trond

"Larviksbriller": Et talkshow inspirert av Brille-konseptet (TvNorge), som tar for seg 

tilfellet Larvik og 350 år med "merkverdigheter og uvanligheter". Trond Aarstad 

med panel.

Bølgen Vår BUV 800 Ja Ja 0 20000 Forestillingen vil inngå som del av programmet for jubileumshelga i mai. 

Aarstad, Trond
"Larvik og Per Nyhus": En dokumentasjon av lokalkjenner og lokalhistoriker Per 

Nyhus' liv og virke, samt en forestilling som hyller både byen og mannen. 
Bølgen eller annet egnet sted Høst BUV 600 Ja Ja 0 20000

Forestillingen vil inngå som del av programmet for jubileumshelga i 

september. 
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