Søknad om kulturstipend 2010 for Marte H. Hveem ved bedriften
Martellando

Marte Hjelmbrekke Hveem
Født 05.08.77
Utdannelse: bachelor i musikk fra HiNT.
Mange års erfaring som sanger/låtskriver
Har jobbet som sangpedagog i 2 år.

Jeg startet i august 2009 min bedrift Martellando, som tilbyr sangundervisning både
individuelt og i grupper. I tillegg til undervisningen er jeg også selv utøvende sanger og driver
artistformidling både for meg selv og andre lokale artister. Jeg startet min bedrift med kun én
elev og mye pågangsmot. Jeg hadde stor tro på at det var et marked for den type
sangundervisning jeg satser på, i Levanger. Jeg visste at det var veldig lange køer hos
kulturskolen i Nord-Trøndelag, inkludert Levanger, og jeg ønsket også å være med å skape
mer liv i Levanger sentrum.
Hos Martellando har jeg sangundervisning både for voksne og barn. Den yngste eleven nå i
høst har vært 1 år og den eldste 45. Det at veldig mange av elevene mine fortsetter fra
semester til semester er den beste tilbakemeldingen jeg kan få, og gjør at jeg står på videre, til
tross for at det er tøft å overleve som nystartet kulturbedrift..
Sommeren 2010 arrangerte vi for første gang sommerleiren “Don´t stop the music” for barn
og ungdom i Levanger. Jeg var en av to pådrivere og ledere for dette arrangementet, der vi ga
barn og ungdom muligheten til å være med på en sommerleir med sang og dans.
Vi hadde i løpet av leiruka konserter med både Chand Torsvik og Malin Reitan (MGPjr), der
elevene på kurset fikk være med å synge/danse sammen med artistene. Dette til stor glede
både for artister, elever, ledere og publikum.
Martellando bidrar i tillegg til undervisningstilbudet, også med mange kulturelle innslag i
løpet av et år. Tidligere i høst skapte vi liv og røre på bondens marked, og den siste opptreden
vi gjorde var på redd barnas arrangement på dampskipsbrygga den 14. November.
Nå er det julekonserter som står for tur, og den 16. Desember håper vi på en fullsatt Levanger
kirke.
Her vil Martellando presentere mange av de fantastisk flinke sangere som Levanger har å by
på!

Bruk av stipend
Jeg ønsker å satse enda sterkere på ungdom hos Martellando. Både i form av variert
undervisningstilbud og utvidelse av nettverk og muligheter videre i forhold til syngingen. Jeg
ønsker å tilby ungdom i Levanger noe spennende og annerledes som kan være med på å skape
trivsel og samhold.
Sommeren 2011 planlegger jeg å arrangere et sommerkurs for sanginteresserte mellom 14 og
18. Dette er en aldersgruppe jeg lykkes veldig godt med, og som jeg får lett og god kontakt
med. Jeg vet at de ulike kommunene i området sliter med å få ungdom med på denne type
arrangement, og dette ønsker jeg å endre på. Jeg vil i samarbeid med en gruppe på 8 jenter på
16 og 17 år få kartlagt, planlagt og utført et arrangement som mange melder seg på og som jeg
håper kan bli en årlig hendelse.
I forbindelse med det kommende 1000-års jubileet til Levanger, ser jeg også mange
muligheter i forhold til denne type arrangement.
Både analyse og kartlegging av marked samt planlegging og gjennomføring av dette
arrangementet vil koste mye tid og penger, men med et kulturstipend vil dette kunne la seg
gjennomføre.

