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BILDER FRA STANGE KULTURSKOLES BESØK I TANZANIA. TIL
VENSTRE MUSIKKLÆRER MONA
VESTLI I AKSJON MED LOKALE
BARN. OVER PASCALS LEDER LARS
ESPEN RATH VESTAD PÅ BESØK PÅ
EN SPESIALSKOLE. UNDER SER DU
FLERE BILDER. FOTO: STANGE
KULTURSKOLE.

Kultur for alle!
- Det finnes vel ikke noe bedre motto,
enn nettopp «kultur for alle»! En
tenåring kom borttil meg på en samling
jeg var på forleden. Han spilte selv gitar
og saksofon, og hadde ikke hørt om
Pascal Norge tidligere.

Det er det flotte med Pascal Norge.

Vi setter ingen over andre, alle er vi
likeverdige og skal ha muligheten til å
delta i kulturaktiviteter. Derfor er vi til.
Og nettopp derfor strømmer mange
medlemmer til organisasjonen vår. Pr
dags dato har vi godt over 2100
medlemmer. Det må sies å være veldig
bra, og er en god bekreftelse på at
Pascal Norge er liv laga! Men fortsatt er
det plass til flere. Kanskje kjenner du
noen, som kan ha glede av å være en
del av vårt fellesskap?

PROSJEKTGRUPPE NORGE/
TANZANIA

VENNSKAP PÅ TVERS AV
GRENSER

Så kikket han bort på meg, og lurte på
om han kunne bli medlem hos oss. For
formålet var så bra. - Selvfølgelig, svarte
jeg. For hos oss kan alle være medlem!

Vi har medlemmer både i Norge og
mange steder rundt om i verden. I
skrivende stund er jeg i Tanzania, i et
Vennskap Nord/Sør prosjekt, hvor
Stange kulturskole er norsk vennskapspartner med to av våre medlemsorganisasjoner i Morogoro i dette
afrikanske landet. Sterke opplevelser.
Mye glede. Og ikke minst håp! Kultur er
for alle!
Med vennlig hilsen Lars Espen Rath
Vestad, leder i Pascal Norge

LARS ESPEN MED TO
TANZANIANSKE BARN. LARS,
T.H., ER OPPKALT ETTER HAN

LANDSMØTE 2013 OG «VÅRSLIPP»

Ca 100 artister deltok på landsmøtekonserten «Vårslipp»
Pascal Norge sitt fjerde ordinære
Landsmøte gikk av stabelen i Asker,
søndag 10. mars. Landsmøtesamlingen
ble høytidelig åpnet av Askers ordfører,
Lene Conradi. Hun sa mange velvalgte
ord om Pascal Norge og viktigheten av
organisasjonens eksistens.
Selve Landsmøtet ble innledet med
urfremføring av Pascal Norges egen
fanfare, fremført av leder Lars Espen
Rath Vestad på trombone.
Landsmøtet hadde i alt 56 delegater
og observatører. Og på konserten
«Vårslipp» var om lag 100 artister i aksjon.
Det hele åpnet med utdrag fra
«Kardemomme By», ved Knøttegruppa fra EKKO i Fredrikstad.

Deretter kom artistene som perler på
en snor; Bandet Los Ænsles fra Gjøvik
spilte, Wenche Jensen leste fra sin bok
«Mitt liv som utviklingshemmet», Heidi
Svaem spilte torader, Siri Prestrud spilte
opp på sin klarinett, Steinar Wangen
spilte en låt på gitar og sang,
Buserullgjengen fra Hønefoss hadde en
egen avdeling, det samme hadde Real
Trøkk fra Asker. Gry-Lillian Nilsen sang.
Gruppen Dans & Bevegelse fra Gjøvik
underholdt og det var egen kunstutstilling ved kunstgruppene fra Gjøvik.

ST YRET I PASCAL
LARS ESPEN RATH VESTAD
(LEDER)
OLA SKAARE (NESTLEDER)
ERIK STRØM (ST YREMEDLEM )
OLA NARTEN SVENDSEN
(ST YREMEDLEM )
KARI WISCHMANN
(ST YREMEDLEM / KASSERER)
BENTE MOEN (VARAMEDLEM /
SEKRETÆR)
SIRI SYVRUD (VARAMEDLEM)

-Det skjer på Gjøvik!
Seksjon for tilrettelagte
kulturtilbud på Gjøvik har flere
kulturtilbud innen musikk,
dans, drama og kunst. En aktiv
aktør er Korpus. De har
eksistert siden 1994, og er et
tilrettelagt kulturtilbud som
retter seg mot utviklingshemmede og andre deltakere
med bistandsbehov.
De holder et høyt aktivitetsnivå
og opptrer på store og små
konserter, lokalt, regionalt,
nasjonalt og internasjonalt. Nye
prosjekter igangsettes med jevne
mellomrom. Deres største
satsning hittil er samarbeidet
med Paco og Faula Teater i
Spania, og vennskapssamarbeidet Santo Domingo Gjøvik. Korpus skal feire 20 års
jubileum i 2014. Et svært
oppegående styre holder liv
i Korpus, i nært samarbeid med
kulturkontoret i Gjøvik kommune.
Fire instruktører leder Korpus
som er delt inn i to grupper;

«DET SKJER VELDIG MYE
POSITIVT PÅ GJØVIK»

Scene Korpus med Nina Smaili
og Liliana Jimenez som ledere.
Sangkoret Korpus ledes av
Ingunn Molstad og Vidar
Sundbakken.
Musikk & lyrikk
Innen området psykisk helse
er gruppen Musikk & lyrikk et
svært ettertraktet
kulturtilbud, som ledes av Ingunn
Molstad og Anders Byfuglien.
Musikkgruppen holder små og
store konserter lokalt.
Dans & bevegelse ledes av
Nina Smaili. Dansegruppen
opptrer på små og store
forestillinger og arrangementer
lokalt.
Kunstgruppene, som Anna
Österberg leder, er et stort
kulturtilbud, som holder til i
Drengestua på Gjøvik gård. Over
40 deltakere er med. Maling,
tegning, foto, landart, tekstil med
mer er sjangere som
gruppedeltakerne tilbys.
Utstillinger holdes årlig. Helen
Pettersen er gruppens assistent.
Medhjelperne Siri Syvrud og Ola
Narten Svendsen er også fast
med.

A K T IVI TE T ER

Julekonserten i Fredrikstad ble en stor suksess
Atter en gang samarbeidet Pascal
Norge og EKKO i Fredrikstad om den
store julekonserten «We wish you a
merry Christmas». Omkring 100
artister var på scenen i Filadelfia i
Fredrikstad, som var årets
konsertarena. Sangkor, musikkgrupper,
dansere og enkeltartister fra store
deler av Østlandet var med.

Det var også omtale i lokalavisene i
forbindelse med arrangementet.

- Kjempegøy! uttaler deltagerne, da de
etter konserten var samlet til pizza og
hyggelig samvær etter en vellykket
konsert.

Det hele ble avsluttet med
fellesnummeret «We wish you a merry
Christmas».

EMPO TV filmet det hele, og det har
således vært vist «på skjermen».

Her er artistene som var med:

Styret i Pascal Norge vil gjerne takke
EKKO spesielt for samarbeidet med
gjennomføringen av julekonserten.
Likeledes vil Pascal Norge takke alle
artister, konferansierer, medhjelpere,
lærere, assistenter og andre som bidro
til en svært vellykket konsert!

DET BLE JUL!
HØY STEMNING, GLEDE,
UTSTRÅLING OG SJARM!
FOTO: EKKO FREDRIKSTAD

Årets julekonsert var svært allsidig, med
alt fra resitasjon, via kor, band og
enkeltartister, som fremførte kjente og
kjære julesanger, til eksotisk dans. Det
var god stemning i salen under hele
konserten, og det var aldri noen tvil om
at julestemningen bredte seg i salen.

Og dermed ble det jul i Pascal Norge!

Heidi Svaem, Wenche Jensen, EKKO
(med kor, band og flere), Korpus, Siri
Prestrud, Steinar Wangen, Dans og
Bevegelse, Real Trøkk, Gry Lillian Nilsen
og Lars Hovden.
Neste konsertopplevelse med Pascal
Norge blir i forbindelse med
Landsmøtet i Asker. Der blir det både
seminar og konsertmønstring.
Vi gleder oss veldig og ønsker vel møtt
til nye, store øyeblikk med
gledesprederne i Pascal Norge!

FAMILIEN
!

JULE KO NS E RT EN. ..

SOCIIS MAURIS IN INTEGER, A DOLOR NETUS
NON DUI ALIQUET, SAGITTIS.
FELIS SODALES, DOLOR SOCIIS MAURIS, VEL EU
LIBERO CRAS. INTERDUM AT. IPSUM PURUS PEDE
PORTTITOR CLASS, UT ADIPISCING, ALIQUET SED
AUCTOR, IMPERDIET ARCU PER DIAM DAPIBUS
LIBERO DUIS.
ENIM EROS IN VEL, VOLUTPAT NEC PELLENTESQUE
LEO, TEMPORIBUS SCELERISQUE NEC. AC DOLOR.
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BILDER FRA PASC AL NORGES
N A SJON A L E F E S T I VA L

VELKOMMEN TIL PASCAL NORGE!
HER SER DU NOEN BILDEGLIMT FRA PASCAL
NORGES NASJONALE FESTIVAL, PÅ GJØVIK, DEN
FØRSTE HELGEN I SEPTEMBER. OVER 150
ARTISTER VAR MED PÅ ARRANGEMENTET.
ARTISTENE VAR FRA STORE DELER AV ØSTLANDET,
SAMT INTERNASJONALE GJESTER FRA SVERIGE
OG COLOMBIA. OPPTOG, MUSIKK, SANG, DANS OG
KUNSTUTSTILLINGER ER STIKKORD FOR
FESTIVALEN.
FOTO: HANS OLAV GRANHEIM

PASC ALFESTIVALEN ...

SOCIIS MAURIS IN INTEGER, A DOLOR NETUS
NON DUI ALIQUET, SAGITTIS.
FELIS SODALES, DOLOR SOCIIS MAURIS, VEL EU
LIBERO CRAS. INTERDUM AT. IPSUM PURUS PEDE
PORTTITOR CLASS, UT ADIPISCING, ALIQUET SED
AUCTOR, IMPERDIET ARCU PER DIAM DAPIBUS
LIBERO DUIS.
ENIM EROS IN VEL, VOLUTPAT NEC PELLENTESQUE
LEO, TEMPORIBUS SCELERISQUE NEC. AC DOLOR.

- Søk studiemidler! Det er mye penger å hente!
KR IS T I N
O R E S TA D
CLEMENTZ

- Trolig er alle i Pascal Norge
og deres medlemslag
interessert i å få best mulig
kvalitet på opplæringen som
skjer i laget. Det skjer gjennom
å engasjere gode instruktører.
Musikkens Studieforbunds
(MSF) tilskudd til
voksenopplæring kan være et
bidrag i arbeidet med å skaffe
gode instruktører, sier Kristin
Orestad Clementz, daglig leder
i Musikkens Studieforbund.

VIA MUSIKKENS STUDIEFORBUND KAN DU SØKE
MIDLER TIL OPPLÆRING,
INSTRUKSJON M.M.
Musikkens studieforbund har opplæring
innen musikkområdet som
hovedoppgave. MSF skal, gjennom og
på vegne av sine medlemsorganisasjoner, fremme kompetanseutvikling og
livslang læring i norsk musikkliv. Pascal
Norge er medlem i Musikkens
Studieforbund, og dermed kan alle
selvstendige grupper søke om
studiemidler fra dem.
- Musikkens Studieforbund er landets
største opplæringsaktør i det frivillige
musikklivet.Vi støtter og kvalitetssikrer
opplæring for kor, korps, orkestre og
grupper innen alle musikksjangre, sier
Kristin, og legger til:
- Voksenopplæringsloven og dens
tilskudd gjør at studieforbundene kan
tilby organisasjonene en læringsarena
som bidrar til samfunnet gjennom
demokratibygging, bærekraft,
inkludering, personlig utvikling, kulturelt
mangfold og arbeidslivskompetanse.

Kristin forteller at alle lag som er
medlem av en av MSF sine landsomfattende medlems-organisasjoner
kan søke om voksenopplæringsstøtte.
Lagene som er medlem av Pascal Norge
kan dermed søke MSF om støtte til sine
kurs, dvs. den opplæringen som skjer i
laget.
Og det er mange som benytter seg av
denne unike muligheten. Kristin legger
frem tallene for 2012, som forteller at
1 253 kursarrangører / lag i løpet av
fjoråret gjennomførte mer enn 3 500
kurs med voksenopplæringsstøtte fra
Musikkens studieforbund. Samlet ble
det i 2012 utbetalt 13 237 548 i
ordinær voksenopplæringsstøtte. Det
ble betalt ut 1 151 857
tilretteleggingstilskudd til 139 kurs.
- Hvorfor bør Pascal Norges
medlemsgrupper søke midler til dette?
Den nye loven om voksenopplæring
stiller krav om at studieforbundene skal
oppfylle en eller flere av lovens
målformuleringer i sin virksomhet. Her
kan jeg som eksempel nevne:
• gjøre det mulig for mennesker
å påvirke egen livssituasjon
• bekjempe utstøting og bidra til
inkludering.
Nettopp gjennom disse målformuleringene kan MSF bidra til at medlemmene i Pascal Norge får delta i livslang
læring.
Kristin håper flere av Pascal Norges
grupper vil søke studiemidler.
- MSF har studieplaner for kor og
korps, i tillegg til studieplaner for alle
andre emner det frivillige musikklivet
kan tenke seg å ville lære mer om. -‐	
  
Pascal Norge kan enkelt søke – via
nettsidene våre – om kursstøtte til all
aktivitet som innebærer systematisk

- Hva gjør du i jobben din?
Til daglig leder jeg virksomheten i
Musikkens studieforbund. Vi er
totalt 3 tilsatte sentralt i Musikkens
studieforbund. Vi jobber i team og
bistår hverandre i å utføre alle
arbeidsoppgavene. Jeg har selvsagt
også hyppig kontakt med MSFs
styre, styreleder i særdeleshet.
- Hva gjør at du trives
mest?
Jeg er så heldig å ha gode kolleger
rundt meg. Det gjelder kollegene i
Musikkens studieforbund, og også
kollegene i Norsk musikkråd og
kolleger ansatt i
medlemsorganisasjonene som er
samlokalisert med oss i
Schouskvartalet i Oslo.
Arbeidsfeltet opplæringsvirksomhet og
kompetansebygging i frivillig sektor
- er et interessant felt, som også
gjør hverdagen spennende.
opplæring på mer enn åtte timer for
deltakere over 14 år.
Det betyr at både helgekurs og
øvingskvelder gjennom et helt
semester kan få tilskudd, forteller hun.
Pascal Norge har som nevnt egne
studieplaner, tilpasset store deler av
vårt virksomhetsområde. Ta kontakt
med Pascal Norge for info. MSFs fylkeslag kan bistå i søknadsskriving. Sjekk
http://
www.musikksensstudieforbund.no/vo/

Pascal Norge
presenterer:
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REAL TRØKK

Real
Trøkk
- Til glede og
berikelse i over 15 år!
..vi gjør Asker enda
bedre… !!
REAL TRØKK ER EN AV
MEDLEMSGRUPPENE
I PASCAL NORGE
REAL TRØKK er en
musikkgruppe for mennesker
som trenger litt annen
opplæring enn mange andre.
Gruppa har holdt på i ca 15
år, og blitt en naturlig del av
Askers lokale kulturliv bl.a.
ved å bidra i åpningen av
kulturuka gjennom flere år.
Merittlisten begynner å bli
lang:
I tillegg til diverse
spillejobber i nærområdet,
har REAL TRØKK deltatt på
flere festivaler som
Dissimilisfestivalen i Oslo,
Pascalfestivalen på Gjøvik og
ikke minst på
Malmøfestivalen.

MEDLEMMER
Medlemmer: Monica (sang/perk.), Linda (perkusjon),
Marte (trommer), Gry (sang), Morten (sang), Anne Hilde
(djembe), Tore Andreas (tverrfløyte), Stine (bass), Kjell
Arne (sang, joik, trommer), Victoria (sang), Lars Henrik
(altsax), Ingebjørg (sang), Tommy (klokker, keyboard,
rytme). Anne Merete (sang) og Lillian (keyboardm
trommer, sang) er også med, men i permisjon.
For mer info, kontakt: Arne Buer, leder: abuer@bdtviken.no
eller Ola Skaare, musikalsk leder: skaaremusikk@runbox.no

FAKTA
REAL TRØKK har opparbeidet seg et særegent lydbilde
bl.a. ved hjelp av blåsere, flere vokalister og et stødig
”groove”. REAL TRØKK kjøper tjenester fra Asker
Kommunale Kulturskole, og mottar uunnværlig støtte
fra Asker Kommune.
Instruktører er Arne Buer, Siv Grande, Vidar Heumrønningen og Ola Skaare. Sistnevnte er også musikalsk
leder for Real Trøkk.
Real Trøkk har faktisk deltatt på alle Pascal Norges
konserter siden Pascal ble stiftet i 2009.

A LTE RN AT I V E G AV ER

AKSJONEN «DONÉR ET INSTRUMENT»
VÅRE LAND
1. NORGE
2. TANZANIA
3. USA
4. NAMIBIA
5. DOMINIKANSKE REPUBLIKK
6. HAITI
7. TIL PASCALS DRIFT
8. ANNET FORMÅL
BANKKONTO:

6230.05.83321

Instrumenter er viktig for mennesker.
Ikke minst for utviklingshemmede,
funksjonshemmede og andre med
bistandsbehov; både i Norge og i
utlandet. Med bakgrunn i dette ønsker
Pascal Norge å lansere aksjonen
«DONÉR ET INSTRUMENT!».
Meningen er at både enkeltpersoner og
bedrifter kan gi gaver til Pascal Norge,
og selv øremerke hva pengene skal gå
til, og i hvilket land.
Pascal har aktiviteter også utenfor
Norges grenser. Listen ser du til
venstre.
Dette vil være en glimrende måte for
bedrifter og privatpersoner, skoler,
kommuner og andre å kunne gi
alternative gaver på. Og det beløpet DU
gi, går uavkortet til formålet.

En gave kan du gi når som helst. Kanskje
kan du oppfordre venner, de på jobben,
sjefen eller kommunen til å gi en
alternativ gave i år?
Dersom du for eksempel vil gi penger
til et instrument i Namibia, merker du
innbetalingen din med dette. Til de som
ønsker, vil vi sende et bilde av
musikkgruppen som får instrument.
Beløpet på donasjonen bestemmer du
selv. Alle monner drar, så både store og
små beløp er velkomne.
Dersom du ønsker mer informasjon om
aksjonen, kan du kontakte Pascal
Norges leder, Lars Espen Rath Vestad, på
telefon 906 53 555 eller e-post
lars.espen@pascalnorge.no

MUSIKKENS
STUDIEFORBUND /
NORSK
MUSIKKRÅD
Norge er medlem av både
! Pascal
Musikkens Studieforbund og
Norsk Musikkråd. For medlemsgruppene betyr dette blant annet
at dere kan søke om
voksenopplæringsmidler.
Pascal Norge har utarbeidet egne
studieplaner, som medlemgruppene kan benytte.

G

Ta kontakt med oss for å få
tilsendt disse planene.Vi
oppfordrer alle medlemsgrupper
til å søke studiemidler! Vi bistår
gjerne i planleggingen! Se egen
artikkel annet sted i nyhetsbrevet.

ANNONSE

Avsender:

ANNONSE

ANNONSE

Ønsker du deg jobb?

Pascal Norge
Nadderudveien 17
1357 BEKKESTUA

Kunne du tenke deg å jobbe som
støttekontakt for en eller flere
personer i Gjøvik kommune?
Vil DU bety noe helt spesielt for en ungdom
eller voksen?
Du må være fylt 18 år, og det
Tiler en fordel at
du har førerkort og bil til disposisjon.

Lønn og utgiftsdekning er ikke så dårlig som
du tror, du vil bli overrasket.
Jobben gir deg mye, og kan ikke bare måles
i kroner og øre − du får mye mer igjen:

mmune

Kultur og fritid

Du hjelper din venn
til positiv fritid
Du kan få nyttige
erfaringer og fine
sosiale utfordringer
Men fremfor alt
− du treffer mange
hyggelige mennesker

Høres dette
interessant ut?
Ta kontakt for en
uforpliktende prat!

Kontakt kulturkontoret
i Gjøvik kommune,
Solvor Sandmark,
tlf. 61 18 96 39 eller
46 91 15 98. E-mail:
solvor.sandmark@
gjovik.kommune.no

