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Ungdommens fantastiske festival med Virkelig 

Bandet Virkelig eksisterer fordi to musikkinteresserte gutter møttes på Frukt #11 i 2012. Her fikk de prøvd ut 
sin felles interesse for å spille i band og lage musikk. Dette gav mersmak. De deltok på Frukt flere ganger, fikk 
flere med i bandet, øvde på Hunstad kultursenter, og spilte masse konserter. Noen år seinere har de fått gitt ut 
sin egen musikk og har spilt land og strand rundt med bandet. Virkelig er fortsatt bare i begynnelsen på sin 
musikkarriere. 

Rundt om i Bodø finnes det mange åpne fritidstilbud for ungdom, som alle har mulighet til å benytte seg av. 

På dette arrangementet ønsker vi å vise hvilke muligheter som finnes. Hvis interessen for det er tilstede, så er 
det mulig å komme veldig langt slik som Virkelig og flere andre har gjort. Det er også mulig å holde på med noe 
bare fordi det er gøy eller fordi man er nysgjerrig. 

I Bodø kommune finnes det mange ting man kan være med på: fritidssenter (møteplasser) med aktiviteter og 
spill, samt øvingsrom for band, dans, og teater. I tillegg arrangeres det kurs og større arrangement som Frukt-
uka, og UKM. 

Når man begynner i 8.klasse har man endelig mulighet til å benytte seg av disse tilbudene, og derfor inviterer 
Kulturkontoret i Bodø kommune i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken i Bodø alle 8.klassinger til 
Hunstad Kultursenter for å informere om alt vi har å tilby. 

Dette arrangementet er en smakebit på all gratis kulturaktivitet 13-19-åringer har tilgang på i Bodø kommune. 
***Access granted*** 

Forberedelse 

Før elevene kommer til Hunstad kultursenter ønsker vi at hver klasse gjør noen forberedelser sammen. 

Vi ønsker at man bruker litt tid på å snakke om hvilke interesser hver enkelt har. Både organiserte aktiviteter 
man deltar på (idrett, musikk osv.), men også interesser, og mer uformelle aktiviteter man gjør (gaming, mat, 
tv-serier, musikk, lek) 

Dette har som hensikt å bevisstgjøre hver enkelt elev hvilke interesser de har og hva slags type fritidstilbud de 
tenker er interessante for dem.  

I tillegg ønsker vi at man ser video fra DKS – som er forklarende om hvordan Virkelig begynte og ca. hvor de er 
nå. https://youtu.be/NSeNBiLzI3M 

Etterpå kan man se denne musikkvideoen, for å gjøre seg kjent med musikken. 

https://www.youtube.com/watch?v=wHgCn6ok_Wk 

På arrangementet 

 Arrangementet finner sted på Hunstad Kultursenter. 
 Hver pulje består av i overkant 200 elever fra ca. 3 forskjellige skoler i hver pulje. 
 For de som kommer på sykkel, vil det være mulig å vente i Lillesalen før forestilling, hvis været er 

dårlig. Her benyttes det egen inngang (se områdekart sendt ut senere)  
 Vi ønsker at elevene blir fulgt til inngangen på kultursenteret ved oppstartstidspunktet, og venter 

utenfor frem til det blir gitt beskjed. 
 Ved oppstart blir det gjort felles innslipp av elevene til Storsalen.  
 Inne i salen får de en introduksjon av ‘konferansier’ på hva som vil skje. 
 Etterpå blir det rebus for alle. Dette forgår i de øvrige lokalene til kultursenteret. 
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 Det er ønskelig at elevene skal oppleve størst mulig grad av frihet til å oppsøke det de ønsker selv på 
senteret, og at de løser rebus på egenhånd. 

  Det vil være mange ansatte fra kulturkontoret, disse står for at arrangementet går kontrollert 
o De ansatte har fagbakgrunn som gir trygge rammer og muligheter til at lærerne kan 

observere sine nye elever fra sidelinjen 
o Det tilbys egen “lærerparkering” under arrangementet med servering av kaffe og te. Her er 

det mulighet til å observere elevene på avstand, knytte kontakt med andre lærere fra andre 
skoler eller bare ta en pust i bakken.  

 Til slutt samles alle sammen storsalen for konsert med Virkelig, som avslutter arrangementet. 

 

Etterarbeid 

Vi sender ut en ‘kahoot’ med spørsmål basert på info man har fått i forbindelse med arrangementet. 

 


