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Icons 
 

Kunst- og kulturopplevelser med 
internasjonal konkurransekraft



Prosjektet ICONS skal bidra til å utløse ny vekst og 
verdiskaping ved hjelp av høykvalitet kunst- og 
kulturattraksjoner med internasjonal konkurransekraft.  
                    RFF Vest 2016-2018 



Reason 2 Return - Google: Norway



Internasjonale ambisjoner

Vi hadde som mål å nå et større 
publikum. Det gikk hovedsaklig på 
å få til store egenproduksjoner. 
Først settes opp her, og så sende 
videre ut.  
Evaluering viste at vi hadde 
oppnådd noe. Vi fikk befestet at vi 
har en internasjonal posisjon, men 
det vi ikke har klart er å få 
tilreisende publikum.  
De internasjonale journalistene 
kom, men vi merket lite til 
tilreisende.  

Nina Lauvsnes, Markeds- og 
kommunikasjonsdirektør, mai 2014
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Vi er ute etter de som 
kommer spesielt for 
festivalen, så gjerne 
fjord og fjell etterpå. 
Ikke omvendt!   

Anders Beyer, kunstnerisk 
leder FiB, mai 2014



Hvis man skal leke med andre så må det medføre 
substansielle tilførsler, og det må lages et flettverk av 
kompetanser. Hvordan skal vi selge dette, finne den hårfine 
balansen som er mulig å selge og hva som er kunstnerisk helt 
egde? Det er en utfordring. En kjempespennende utfordring! 
    

  Anders Beyer, kunstnerisk leder FiB, mai 2014
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1) Det skal utvikles innovative attraksjoner basert på unike historier og 
konsept, som skal  

2) nå nye markeder gjennom nye digitale kommunikasjonsflater, leveres fra  
3) forretningsmodeller som bygger på gjenkjøp, og  
4) fundamenteres på en bærekraftig og helhetlig samarbeidsmodell som tar 

hensyn til de ulike partnerbedriftenes behov for «return on investment».

Icons:



Kuratere 
fjorden



Fornøyelser  
Underholdning og 
overraskelser. For liten og stor. 
Lekende opptrinn i gatene og 
arrangement på kjente og nye 
arenaer med bred appell. 
Opplevelser til hode, hjerte og 
føtter.    

Forbindelser  
Det beste av det beste i den 
klassiske kunsttradisjonen. 
Tradisjon og fornyelse, dybde 
og refleksjon. Forestillinger og 
konserter med historiske 
røtter.   

Forstyrrelser  
Fandenivoldsk og finurlig, 
utforskende og utprøvende. Ny 
teknologi og kunstneriske 
landskap uten grenser. 

Identifisere og prioritere konsept



Nullpunktsanalyse:  
Festspillsatellittene 2016



Krystalklar kunderejse?

Spørgsmål: Hvilke ‘ukontrollerbare’ touchpoints 
må defineres og tematiseres gennem kuratering, 
performances, hospitality og/eller branding?



Første møte med kunstnerne

Dette forsknings-
prosjektet endrer til 
og med våre interne 
arbeids-prosesser, 
her på Festspillene.  
Det er sjelden vi har 
workshops med 
kunstnerne så tidlig 
i prosessen som 
dette, og med alle 
avdelingene 
sammen. 

Nina Lauvsnes, Markeds- og 
kommunikasjonsdirektør, 

september 2016



Tillit og  
relasjons-kompetanse






