SLUTTRAPPORT
Prosjektets navn :DissiNes Jubileumskonsert 2016
Søkerorganisasjon :Dissimilis Norge
Prosjektleder : Grete Gulbrandsen
Bakgrunn for prosjektet.
DissiNes ville markere at bandet har eksistert i 15 år ved å holde en
jubileumskonsert 15.oktober 2016.
Vi søkte om kr 18000,- i støtte fra Extrastiftelsen til å kunne leie storsalen i
kulturhuset , Nes kommune.
Medlemmene i DissiNes øver hver uke med unntak av skoleferiene, og det
betyr mye å få framføre foran et stort publikum på den fineste scenen i bygda.
18 musikanter deltok i konserten. I tillegg 6 instruktører og musikalsk leder.
Prosjektgjennomføring / metode:
Konserten ble avholdt som planlagt etter grundige forberedelser og ekstra øvekvelder de siste ukene før konserten. Gøril Graawe , musikalsk leder, har gått
på kurs i regi av DissiMilis og ledet arbeidet solid og inspirerende.
I tillegg til sang og musikk hadde noen av deltakerne også øvd inn sketsjer og
laget kostymer. Bandet fikk også spille sammen med gjesteartistene.
Oppsummering /videre planer:
Konklusjonen er at konserten ser ut til å ha betydd mye positivt for deltakerne.
Publikum ga positiv respons og lokalpressen laget reportasjer om DissiNes og
om selve konserten.
Bandet er nå i gang med å forberede ny konsert i juni 2017.
Det var ingen avvik i gjennomføringen av prosjektet.
Ingen lønnsmidler til prosjektleder.
Prosjektet har gitt målgruppen et tilbud de ellers ikke ville ha fått.
Musikken og sangen oppleves som helsefremmende, det er sosialt, det er en
fast fritidsaktivitet, det innebar samarbeide med gjesteartister, kontakt med
presse og publikum. Deltakerne fikk utvikle ferdighetene sine og oppleve
mestring.
Prosjektet er nå avsluttet, men som før nevnt , er bandet i gang med
forberedelsene til ny konsert denne sommeren.
Prosjektet har ikke resultert i bøker el filmer.
Bandet har fortsatt kontakt med gjesteartistene , et band som heter G35, og
det foregår samarbeide ang neste konsert.

Vi retter stor takk til Extrastiftelsen som støttet prosjektet vårt !
Grete Gulbrandsen - prosjektleder
18.01.17

