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Organisasjonen NVF
Norsk Viseforum (NVF) er en arena og en frivillig interesseorganisasjon for
skapende og utøvende visekunstnere, viseklubben og viseinteresserte i Norge
og arbeider for å styrke betydningen og vilkårene for viser i Norge.
Organisasjonen ble stiftet i 1975.
Medlemskap er åpent for enkeltpersoner, ideelle lag og foreninger og arrangørforetak.
Norsk Viseforum er tilsluttet paraplyorganisasjonen for det frivillige musikklivet, Norsk
musikkråd, og studieforbundet Musikkens studieforbund. NVF er også medlem av det
nordiske nettverket, Nordvisa.
NVF har tre ansatte: Daglig leder Audun Reithaug i 100 % stilling og Øyvind Rauset i
50% (45% fra 1. juli) stilling som redaktør for det nordiske tidsskriftet Vise(o)r samt ansvarlig for drift av IT-systemer og webredaktør på viser.no. Fra 1. juli ble Yngvild Flatøy ansatt
i 17,2% til 31.12 2017 som prosjektleder for Nordisk konferanse for visefestivaler.
Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende.
Norsk Viseforum forurenser ikke det ytre miljøet.
Landsstyret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse
av årsregnskapet. Styret mener også at det avlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av
selskapets stilling og resultat.

Reinsvoll/Oslo 26.01.2016

Erling Ribe Ramskjell
Nestleder

Per Arne Brunvoll		
Styremedlem

Peter Wemö
Styremedlem

Marion Rodgers Løseth
Styremedlem

Birger Aasland
Styreleder
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ORGANISASJONEN

Landsmøtet 2016
Landsmøtet ble holdt 12.mars i Schouskvartalet i Oslo.

Landsstyret fra 12.mars 2016:
Leder:

Birger Aasland, ØNV

(1 år)

Nestleder:

Erling Riibe Ramskjell, NNV

(2 år)

Styremedlemmer:

Per-Arne Brunvoll, ØNV

(1 år)

Marion R. Løseth, Vestlandet

(1 år)		

Peter Wemö, Sørlandet

(2 år)

May-Tordis Simonsen, NNV
Hilde Selvikvåg, Vestlandet

(1 år)				
(2 år)

Varamedlemmer:

Valgkomité:
Medlemmer: Pål Djuve (utpekt av styret), Erik Hageler og Kjell Reianes
(valgt av landsmøtet).

Administrasjon:
Daglig leder er Audun Reithaug.
Redaktør og webmaster er Øyvind Rauset.
I tillegg har NVF hatt en praktikant, Yngvild Flatøy, fra 1. februar.
NVF har kontor i Schouskvartalet i Trondheimsveien 2 i Oslo.

Regionfora:
Østnorsk Viseforum (ØNV)
– Leder Per-Arne Brunvoll.
Nordnorsk Viseforum (NNV) – Leder Inger Strand.

Styrets arbeidsutvalg (AU):
Audun Reithaug, Per-Arne Brunvoll og Birger Aasland.
Landsstyret har hatt 5 møter i 2016, hvorav 3 har vært telefonstyremøter. I tillegg har AU hatt
4 møter.
NVF har utnevnt 11 æresmedlemmer: Lars Hauge og Gunnar Winsnes i 1990, Hermod
Hanssen og Gudmund Waalen i 1999, chris Jangelöv i 2008, Hans Kåre Flø i 2013 og Erik
Hageler, Finn Rønn, Bjørn Damberg, Ragnar Olsen og Tove Haugerudbråten i 2015.
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Representasjon og deltakelse
Norsk Viseforums styre og administrasjon har deltatt
på en rekke møter, seminarer, kurs og arrangementer i
2016:
Årsmøte i Balansekunst, regionmøte i ØNV, ØNVs høsttreff på Gavelstad, Visetreff på Särö, Bragdøya og «Danmark» i Enebakk, Viser ved Kanalen, ledermøte i Norsk

Musikkråd (NMR) og rådsmøte i Musikkens studieforbund, supperåd og andre møter med NMR, ledermøte
og 40 årsjubileum i NMR, innspillsmøte om kursplan i
Akershus, møte med NOPA, Norwaco, Spellemannprisen; møte om Kulturalliansen, møte i arrangørforum,
årsmøte i Gramart og GRAMO. Deltatt på Norsk kulturråds årskonferanse, seminar om Kultur og Næring, Krafttak for sang-konferanse, Balansekunst-seminar.

Virksomheten i 2016
Organisasjonsutvikling
NVF har i 2016 hatt daglig leder i 100% stilling. Dette
gir større kapasitet til å yte medlemsservice for klubber,
personmedlemmer og regioner. Det har gitt mulighet
for strategisk markedsføringsarbeid og medlemsrekrut
tering. NVF har også tatt ansvaret for økonomisk administrasjon av Norsk Viseakademi og Prøysen tel by’n. Økt
prosjektaktivitet og deltakelse i kulturpolitiske sammenhenger er også en konsekvens av dette. Samtidig har
daglig leder overtatt regnskapsføringen som tidligere
ble gjort av ekstern regnskapsfører.

Desember 2016 ble Georg Arnestad engasjert for å
skrive en utredning med støtte fra Hordaland fylkeskommune. Målet er å få en skreddersydd plattform for
utvikling av et regionfora på Vestlandet som tar hensyn
til alle aktørers interesser.
NVF fornyet partnerskapsavtale med Krafttak for sang
dette året.
NVF delte ut 344 787 kroner i momskompensasjon til
lokallag i 2016

Yngvild Flatøy har vært praktikant fra februar – juni
2016, noe som utvidet arbeidskapasiteten, hun ble
ansatt i 17,2% stilling fra 1. juli.

Vi påbegynte arbeidet med et felles medlemsregister
for alle lag i organisasjonen og ca halvparten av alle lag
er registrert i 2016. Norsk Viseforum har dekket lagenes
Styret og administrasjon i Norsk Viseforum har gjennom kostnader til registeret i denne perioden.
året arbeidet med ny strategiplan for 2017–20. Denne
Også i 2016 har NVF hatt en økning i antall medlemmer,
skal legges fram og vedtas på landsmøtet i 2017.
men til denne rapporten er det kun foretatt overslag på
Styreleder har gjennomført lønnsforhandlinger med
Daglig Leder, og Daglig Leder har gjort det sammen
med Øyvind Rauset.

totalmedlemstallet. Imidlertid er økningen i medlemmer som er direkte innmeldt i Norsk Viseforum økt med
hele 44%.

OVERSIKT OVER MEDLEMSLAG OG ENKELTMEDLEMMER:

LAG
ØNV
NNV
MIDT
VEST
SØR
Totalt
4

Enkeltmedlemmer (A-medl.)

Antall medl.

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

37
12
3
3
7
62

42
12
3
3
5
65

41
17
2
8
5
73

44
17
1
8
4
74

48
16
1
8
5
74

68
18
4
7
11
108

70
20
4
13
7
114

82
18
5
12
7
124

95
19
5
15
11
145

128
20
3
26
13
190

167
21
7
42
21
258

1 368 (+219)
403 (0)
45 (+16)
597 (+125)
94 (+24)
2 505
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Sterk økning i Norsk Viseforums
medlemstall 2013–2016

Kompetansebygging
NVF samarbeider med og stimulerer regionene i sin
kursvirksomhet, se ØNV og NNVs årsrapporter. I egen
regi har det blitt gjennomført låtskriverkurs med Frida
Ånnevik og Slampoesi-verksted med Fredrik Høyer i
samarbeid med Deichmanske bibliotek. Det kombinerte
kompetanse og rekrutteringsprosjekt Unge Viser – ble
gjennomført i Bjugn, Kristiansand og Horten.
Nordisk konferanse for visefestivaler har vært under planlegging i 2016 og første konferanse avholdes i
februar 2017.
I forbindelse med landsmøtet i 2016 ble det arrangert
seminar for deltakerne hvor Roy Erik Hansen delte av
sin kompetanse om markedsstrategier.
Norsk Viseforums medlemslag fikk registrert xxx antall
kurstimer for sine aktiviteter i 2016.
Det jobbes kontinuerlig med å styrke driften av viseklubbene. Innføring av felles medlemsregistrering skal
legge grunnlag for bedre rutiner for medlemsregistrering og kontingentbetaling. Det vil gi bedre oversikt
over medlemsmassens endringer og gi informasjon
som vil være et uvurderlige verktøy i utviklingen av
organisasjonen.
Norsk VIseforum er medlem av Musikkens studieforbund, dermed har NVF og deres medlemmer rett til å
holde kurs etter voksenopplæringsloven såfremt NVF
utvikler og vedlikeholder rammeplan for opplæring i
organisasjonen. Fra 2015 til 2016 økte antall kurs fra 55
til 61 og antall deltakere fra 542 til 584. Antall registrerte
kurstimer økte da også fra 2449 til 3355 Dette førte til at
tilskuddene som ble gitt til klubbene og regionene økte
fra kr 196 408 til kr 240 541.

SMIA - Sang og musikk i asylmottak.

kens studieforbund mulighet til å
gjennomføre musikk-aktiviteter i
mottak. Som et medlem av studieforbundet fikk NVF iverksatt 3
prosjekter som dekket alle mottak
i Telemark, Kongsberg mottak og
mottakene i Oslo. Dyktige profesjonelle pedagoger og instruktører i
tilknytning til viseforums medlemsmasse har underholdt, undervist og
aktivisert i overkant av 200 beboere
i mottak.

Kulturpolitikk
NVF får sin driftsstøtte gjennom Tilskudd til landsomfattende musikkorganisajoner, forvaltet av Norsk musikkråd. Midlene kommer fra overskuddet i Norsk Tipping,
og det ble gitt en tilleggsbevilgning på kr 100 000. NVF
er trygt forankret i denne tilskuddspotten og arbeider
ikke for flytting til departementet eller kulturrådet.
Til NVFs landsmøte i 2016 ble kulturpolitiske talsperso
ner for alle partier invitert. Venstres leder, Trine Skei
Grande, takket ja og holdt et inspirerende kulturpolitisk
innlegg. Dette ble i omskrevet form senere ble brukt
som leder i VISOR nr 8.
NVF er inkludert i et «Arrangørforum» hvor alle arrangørorganisasjoner samarbeider om felles problemstillinger og har årlige møter med Norsk kulturråd
Norsk Viseforum samarbeidet for første gang med Music
Norway i forbindelse med samarbeid med Riksförbundet
Visan i Sverige om å lage Showcase for nordiske viseartister på Folk- og värdsmusikgallen i Västerås.
Norsk Viseforum var ikke med på stiftelsesmøtet av Kulturalliansen, men fremmet sine interesser i et formøte
med Norsk musikkråd og andre musikkorganisasjoner
som deltok på møtet.
Norsk Viseforum har knyttet tettere kontakt med NOPA
og følger og støtter deres politiske saker i noen sammenhenger.
Rasmus Rohde sitt innspill om barnemusikk på Radio
Super ble fulgt opp av NVF fikk en dialog med NRK om
det.
NVF frontet sine saker på statbudsjett-høringen i familie- og kulturkomitéen.

I forbindelse med det frivillige organisasjonslivets
dugnad for flyktninger og asylsøkere i 2016, fikk MusikNORSK VISEFORUMS ÅRSRAPPORT 2016
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VISER.NO: Økning i antall sidevisninger 2014-2016

Facebook har i løpet av 2016 gjort det svært mye vanskeligere å nå ut til sine følgere dersom man ikke betaler
for det, i lys av det så er disse tallene enda mer imponerende, og Norsk Viseforum skiller seg ut blant sider som
når ut til flere, også uten å betale for det.

Synlighet
I 2015 ga NVF økonomisk støtte til opplæring og tilrettelegging for redaksjonen i Visehjørnet, et radioprogram
som går ukentlig på Ordentlig Radio. Radioprogrammene startet opp våren 2016.
Nettsida VISER.NO oppdateres jevnlig. Den har et rikholdig innhold av aktuelt stoff, plate-/bokanmeldelser
og historiske artikler. Det er ca 1600 sider med artikler
og bidrag fra frivillige skribenter. Den hadde 48 700
unike besøk og 70 322 sidevisninger i 2016, en oppgang på ca 9 % fra 2015.
«Hva skjer»-kalenderen ble i løpet av året gjort tilgjengelig slik at medlemmene selv kan legge inn sine arrangementer. 295 visearrangementer ble registrert og publisert i løpet av 2016, mot 190 året før.
NVF har også en side på Facebook hvor det legges ut
bilder, lenker til artikler, relevante saker og kommentarer, informasjon, reklame, selvskryt o.l. Summen av antall personer som hvert sideinnlegget ble vist for (unike
brukere) var 302 933 i 2016 mot 61 584 i 2015. Det vil si
at strategisk og kontinuerlig bruk av Facebook har gitt
svært tilfredstillende resultater med en 500% økning av
rekkevidde og synlighet. Et eksempel på hvordan dette
ble gjort er da vi profilerte sanglyrikken ifbm at Bob
Dylan fikk Nobel-pris i litteratur. Dette ga en stor økning
i antall følgere av siden fra 11. okt med 1812 følgere,
som økte til 2373 23. okt. Denne økningen har også ført
til at gjennomsnittet for antallet personer som så hvert
innlegg høsten 2016 økte.

VISER/VISOR
Det nordiske visebladet VISER/VISOR nr. 7 og 8 hadde
i alt 144 sider og ble trykket i 2100 eksemplarer og distribuert til hhv 473 og 558 adresser i Norge. For å sikre
driften og produksjonen er bladet avhengig av et stort
nordisk nettverk av frivillige skribenter og administratorer, og at NVF stiller deler av stillingene til sine ansatte til
disposisjon. Øyvind Rauset er bladets hovedredaktør
og har i 2016 også stått for bladets design.
Blant mottakerne av bladet er også viktige beslutningstakere og støttespillere i Norsk kulturliv, og derfor har
visebladet en stor kulturpolitisk verdi for organisasjonen.
NVF har sendt ut 13 elektroniske nyhetsbrev gjennom
epostklienten MailChimp.
NVFs styre og administrasjon har initiert arbeid med å
utarbeid ny grafisk profil, et arbeid som ikke kommer
igang før i 2017.

Spellemannprisen

Dette bildet med aldersfordeling av følgerne kan gi en pekepinn på
hvilke aldersgrupper som er mest interessert i viser.
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I forbindelse med at Norsk Viseforum ble bedt om å
komme med innspill til juryen for Spellemannprisen,
reagerte de på at jurymedlemmene ikke bare skulle
vurdere viser, men også popsolist, popgruppe og urban.
Deretter ble NVF gjort oppmerksom på at det også var
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son-dager som arrangeres der, med Ola/Maria Garli
som musikalske ledere. I Horten var Frida Ånnevik
instruktør for unge låtskrivere i regi av HVA – Horten ViStyret i NVF skrev brev til Spellemann og ble invitert på ser og Annet. Under ledelse av Peter Wemö har studenmøte. Der ba vi om å få slippe kravet om salgstall, som
ter fra låtskriverlinja på UiA fått 2 ukers innføring i Evert
slik det var formulert ikke fungerte på noen av kategori- Taube. De utviklet et eget program med Taube-viser på
ene. Løsningen ble at kort tid før påmeldingsfristen løp eget vis og dro på turné kysten på Sør-Vestlandet.
ut, ble vise-sjangeren flyttet til kategorien med blues,
9 unge låtskrivere deltok på kurs i låtskriving på Deichdanseband, country og folkemusikk. Dagen etter hadde
Spellemann styremøte og endret kravet om salgstall til manske bibliotek med Frida Ånnevik, flere unge var
sjangrene popsolist, popgruppe og urban. Styret la inn med på Fredrik Høyers slampoesi-verksted på Deichmann.
en formulering om «relevans», samtidig som de også
fjernet krav om salgstall til Barnemusikk.
tillagt noen kriterier om salgstall for å kunne bli vurdert
av fagjuryen i disse sjangrene.

Media fulgte med underveis og hele forløpet er godt
dokumentert på ballade.no. Samtidig var det debatt
i leserinnlegg i Aftenposten mellom Erik Hillestad og
styreleder Marte Thorsby og en redaksjonell sak hvor
NVF og daglig leder ble sitert.

Studiostipend
NVF utlyste i 2016 et studiostipend på kr 15 000 som
førte til 125 søkere og fikk 54 nye betalende medlemmer. Stipendutlysningen tok mye tid, og det var i hovedsak praktikanten som administrerte stipendet. Dersom
man så på stipendutlysningen som en markedsføringskampanje, har den gitt ekstrem høy utteling. Nesten
hele kostnaden ble dekket av «salgs»inntekt. I tillegg
kommer de langsiktige gevinstene: Flere personmedlemmer vil generere fremtidige kontingentinntekter,
gi organisasjonen større rekkevidde og gi den større
Vinneren av NVFs
tyngde i interessepolitiske saker. Stipendet førte også til
studiostipend 2016,
verdifull medieoppmerksomhet. Stipendet, stipendvinAndy the Candy.
neren og Norsk Viseforum ble omtalt i flere medie: NRK
P1, NRK Sørlandssendingen (flere anledninger) LindesUtlysningen av studiostipend førte også til en høy annesposten og Ballade.no.
del av unge søkere og blant dem flere nye unge enkeltmedlemmer. Vinneren av stipendet, visesangeren Andy
the Candy, var også selv 25 år.

Foryngelse

På bakgrunn av det store rekrutteringen av unge i
medlemslag i 2015 kunne NVF videreformidle Frifondtilskudd på kr 148 605 kr. Tildelingssummen ble basert
på 9,5 tellende lag og 193 medlemmer under 26 år i
hele organisasjonen. Det ble utbetalt til 13 medlemslag.
Denne økningen krever mer ressurser for å forvalte
Frifond blant annet for utarbeidelse av interne regelverk
og rutiner sentralt.

Et prosjekt med unge talenter på utveksling mellom
visefestivalene i Rogaland ble igangsatt. To unge låtskrivere fikk veiledning av festivalens initiatvitagere Kjell
Reianes og Camilla Myrås, og et fint utstillingsvindu på
en av festivalens scener. Også på Egersund visefestival
og Haugesund vise- og lyrikkfestival vil arrangementer
med unge talenter få tilskudd fra NVF.

Unge Viser
Prosjektet Unge Viser ble gjenomført med seminar og
konsert med ungdommer på Fosen ifbm Dan AndersNORSK VISEFORUMS ÅRSRAPPORT 2016
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Norsk Viseforum

Årsoverskudd (Årsunderskudd (-))

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Resultat av finansposter
3

121 126

1 862
1 862

Side 2

-30 007

2 902
2 902

-32 910

119 263

Driftsresultat

202 493
651 082
731 890
228 279
1 813 744

214 517
947 853
857 280
200 523
2 220 173

4
1
1

Møtekostnader
Prosjektkostnader og videreformidlede tilskudd
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

1 780 834
1 780 834

2015

2 339 436
2 339 436

2016

Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Norsk Viseforum

Resultatregnskap

Norsk Viseforum

Sum eiendeler

Sum omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Omløpsmidler

Eiendeler

2

Note

Norsk Viseforum

Balanse

Side 3

658 754

658 754

1 150 813
1 150 813

641 286

12 800
4 668
17 468

2015

1 018 934

129 993
1 886
131 879

2016

ÅRSREGNSKAP 2016

NORSK VISEFORUMS ÅRSRAPPORT 2016

NORSK VISEFORUMS ÅRSRAPPORT 2016

9

10
Noter 2016

37 825
353 014
19 680
148 605
70 000
922 853

Sum

2016
115 800
137 396
40 532

632 432

46 690
134 183

2015
38 547
189 154
55 397
96 139
72 321

Egenkapital
343 558
121 126
464 684

2016
kr. 78 330

Norsk Viseakademi
Prøysen tel byen
Tilskudd regioner
Prosjekt Spb DNB DNT
Nordisk konferanse for visefestivaler
Prosjekt Smia
Medlemsregister
Videref. tilskudd Frifond org.
Videref. tilskudd Frifond Komp. og aktivitet

Note 4 Prosjektkostnader og videreformidlede tilskudd

Pr. 01.012016
Årets resultat
Pr 31.12.2016

Note 3 Egenkapital

Skattetrekksmidler

Note 2 Bundne bankinnskudd

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 13 500.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 8 813.Beløp er inkludert mva.

Pensjonsforpliktelser
Foreningen har en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon.

Norsk Viseforum

ÅRSREGNSKAP 2016

GLIMT FRA VISEÅRET 2016:
Spellemannprisen 2017 hadde
endret kriteriene for vise-og
barneplater slik at kommersiell
suksess og høye streamingtall skulle
ligge til grunn for å bli vurdert.
Audun Reithaug og Per-Arne
Brunvoll fra NVF reagerte og tok
kontakt med Spellemann-komitéen.
Resultatet ble endringer i kriteriene
– basert på kvalitet.

SMIA – Sang og musikk i asyl
mottak var et prosjekt NVF bidro
sterkt til. Her fra en musikkstund på
Oslo Mottak, ledet av Ida Svanes og
Joachim Huby. Mer om det i VISER
nr 9. Foto: Øyvind Rauset.

Under ledelse av Peter Wemö har studenter fra låtskriverlinja
på UiA fått 2 ukers innføring i Evert Taube. De utviklet et eget
program med Taube-viser på eget vis og dro på turné på kysten
av Sør-Vestlandet.
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Medlemslag og arragørforetak i 2016:
ØSTNORSK VISEFORUM
Bærum viseklubb
Bal Musette
Viseklubben BØRRE
Viseklubben Christian
Drammen Viseklubb
Drøbak musikforum
Fyrlykta – Erik Bye visescene
Gledessprederen
HVA – Horten viser og annet
Huseby-Unga
Immy kultur
Josefine Visescene
Viseklubben Lars
Låvekoret
MuLi
Notodden Visekor
Nye Skalder

One from the Heart
Oslo Viseklubb
Prøysen tel by´n
Rælingen Viseklubb
SandeXpressen
Sanglaget
Schlagermix
Sandbeckstiftelsen/Viser i skogen
Skedsmo Viseklubb
Skåtøy - sangpoetenes møtested
Soon Viseklubb
Stavern Vise versa
Stokke DaCapo-ensemble
Tante Gerdas Scene
Tirsdagsklubben
Vestfold Ukuleleklubb
Vigga Vers- og visevenner

Viser ved Kanalen
Viseklubben Evert Taubes Venner
Visegruppa 1881
Visegruppa De 4
Visegruppa Sønnavind
Vocus Viseklubb
Quint
Utmeldt: Otta Jazz- og viseforum
Nittentredve, Bamble viseklubb
Nye: Josefines Elskere
Den Akustiske Forening
Pegasus vise- og lyrikklubb
Sagveien 12
Kulturkollektivet
Naustet viseklubb
Visekollektivet

NORDNORSK VISEFORUM
Boknakaran
Forum for scenekunst
Viseklubben Saga
Seniorsangerne/Alta gladsang
Pila pub og kultur AS
Springflo
Likholmen Musikkfront

Kystlaget
Viseklubben Spelt
Foreninga Kulturslottet
Viseklubben Baluba
Finsktango Festival
Kaaven

Utmeldt: Ungdomslaget Ulabrand,
Perleporten kulturhus, Galleri Alta,
Andreas Fagertun
Nye: Hamarøy Vise- og poesiklubb
Vreeswijk-kvartetten og vel så det

SØRLANDET
Victoria Viseklubb
Kulturfabrikken Mandal

Teigene Kultur
Utmeldt: Viseklubben Oss

Nye: Flekkefjord vise- & lyrikk
Kristiansand vise- og lyrikklubb

VESTNORSK VISEFORUM
Bergen Viseforum
Strilen artist- og viseklubb
Stavanger vise- og lyrikklubb
Egersund Visefestival

Akademiske Maur
Stallen
Stavanger vise- og poesifestival
(tidl. Viser i Sørvest)

Utmeldt: Foreningen Ogna Scene
Nye: Jæren Viseklubb
Det Viser Seg

TRØNDELAG
Viseklubben Maja
På forsida – noen medlemmer i Norsk Viseforum: Ellen Sofie Hovland (f: Erik Hillestad), Halvdan Sivertsen
(fra platecover), Tove Bøygard (f: Christian Nystrøm), Jan Eggum (fra platecover).

DESIGN: VISER.NO / ØYVIND RAUSET

