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• Kongsberg by fyller 400 år 2.mai 2024

• Sølvverket fyller 400 år høsten 2023

• HELE kommunen, HELE året

• Mangfoldet skal løftes frem

• Historie – nåtid – fremtid

• Lokale leverandører

KONGSBERG 400



MÅLSETTINGER – KONGSBERG 400

• Styrke innbyggernes engasjement og stolthet over kommunen, samt 
synliggjøre og bygge opp om Kongsbergs identitet, kvaliteter og muligheter 
for fremtiden

• Skape kollektiv gåsehudfaktor hele året gjennom de allerede etablerte 
arenaer 

• Bidra til at Kongsberg får synlighet både lokalt, regionalt og nasjonalt
• Forankre og synliggjøre Kongsbergs posisjon som internasjonal teknologiby
• Det skal være et bærekraftig jubileum som skaper varige verdier og 

ringvirkninger som kommer barn, unge og fremtidige generasjoner til gode



KOMMUNIKASJON



• Anbud lokale leverandører

• Rammeavtaler – Q4/2022

• Foliering av vinduer - Q1/2023

• Flagg/bannere – siste halvdel 2023

• Profileringsartikler – 2023

• Gensere/t-skjorter
• Lokale initiativ

PROFILERING



www.kongsberg.no/400

KOMMUNIKASJON

Kongsberg400

Kongsberg400

Geofilter?



• Filme utvalgte arrangementer og 

tilgjengeliggjøre via nettside

• Sette sammen videomateriale til en 

jubileumsfilm som dokumenter all 

aktivitet i 2024

KOMMUNIKASJON -
JUBILEUMSFILM

© Bjørn Isaksen/3600.no  © Mats Even Omberg



• Biblioteket planlegger å lage 12 

podcasts om ulike forfattere i 2024

• Kongsberg 400 

• Fokus på kommende arrangement

PODCAST



• ASVO Media skal bidra med 

mediaproduksjon til Kongsberg 400 

• Møte ila høsten for å enes om 

produksjonsplan

SAMARBEID ASVO

© ASVO



TILSKUDDSORDNING



TILSKUDDSORDNING – IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET

HVEM?
Alle frivillige lag og foreninger med adresse/hovedvirke i Kongsberg kommune og reg. i Brønnøysund

HVA?
Arrangement; konserter, forestillinger, opplesninger, utstillinger, konkurranser og annet. 

FORUTSETNINGER?
• Arrangementet må være åpent for alle.
• Arrangementet må ha prosjektskisse og eget budsjett. 



HVOR MYE?
• Inntil en fjerdedel (1/4) av totalbudsjettet for arrangementet, begrenset til

• Enkeltarrangement; maksimalt kr 20 000
• Arrangementsrekker/mindre festivaler; maksimalt kr 75 000

NB! Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og organisasjoner kan ikke søke tilskudd fra denne 
ordningen. 

NÅR KAN MAN SØKE?
Søknader behandles kvartalsvis, og det kan som hovedregel ventes svar innen 3 uker.

Det er avsatt 2 MNOK til ordningen fra jubileumsbudsjettet. 

TILSKUDDSORDNING - RAMMER



ARRANGEMENT



GLOGERFEST-
SPILLENE

KONGSBERG-
MARKEN

SNOWSTOCK
BURSDAGS-
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AGENDA
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BYGDEDAGEN I 
JONDALEN
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FORSTERKE ETABLERTE ARENAER



• TV-tårnet på Jonsknuten er et 

landemerke for Kongsberg - godt synlig i 

hele kommunen 

• Varig installasjon – høst til tidlig vår

• Tilsvarende er gjort i Harstad

LYSSETTING JONSKNUTEN



• KONGSBERG 400 skal bidra til å 

forsterke åpningsseremonien av 

Glogerfestspillene

• Samarbeid for å sikre en rød tråd

• Kollektiv gåsehudfaktor

• Tema: Kultur møter teknologi

GLOGERFESTSPILLENE

© Fjord Oslo



• Arrangementet skal stå for inkludering 

og mangfold – ALLE SKAL MED!

• Utstillere og innbyggere skal sitte igjen 

med overskudd og gode minner

• MiniMarken skal bestå - og vokse med 

en ny opplevelse for hvert år

• Tema: Historie møter teknologi?

KONGSBERGMARKEN

© Jan Storfossen/Laagendalsposten



• Snowstock markerer 20-årsjubileum i 

2023

• Samarbeid med Snowstock i 2024

• Samle flere aktører til en stor felles 

festival

SNOWSTOCK



• Mottatt bekreftelse på invitasjon fra:

• Det Kongelige Hoff
• Hendes Majestæt Dronningens 

Kabinetssekretær

• Folkefest med pølser og kake på dagtid

• Konserter på ulike arenaer på kveldstid

• ALLE i HELE kommunen skal ta del i 

feiringen

BURSDAGSFEIRING



• Kongsberg Jazzfestival fyller 60 år i 

2024

• Robot spiller sammen med musikere?

• Tema: Jazz møter teknologi

KONGSBERG JAZZFESTIVAL

© DARPA



• Litteraturfestival avholdt i 

oktober/november hvert år siden 2004

• Litteraturprisen Maurits Hansen-prisen 

- Nytt Blod for beste krimdebut fra 

foregående år blitt delt ut på festivalen

KONGSBERG KRIM



• Dialog med USN for å vurdere ulike 

lysprosjekter i 2024:

• Bruer
• Fasadebelysning
• Belysning uterom

• Ønsker samarbeid med flere aktører

• Energiutnyttelse, bærekraft, universell 

utforming

VINTERBELYSNING

© Jan Dyre Bjerknes



PROSJEKTER



• 16 Kongsbergsanger med lydfiler og 

tekster til fri benyttelse

• Utvalgte revynummer fra Viseklubbens 

tidligere revyer

• Involvere ungdommen (band/kor)

• Kongsbergsangkveld i Musikkteateret i 

regi av Viseklubben

DIGITAL SANGBOK

© Helge Wahl Flatland



• Studentdrevet prosjekt på USN utvikler 

autonomt veksthus

• Pilot 

• Barneskole: vår 2023
• Ungdomsskole: høst 2023
• Helse/omsorg: vår 2024
• Utstilling: 2024

• Ses i sammenheng med «Urbant 

Landbruk»

HYDRO.PLANT –
AUTONOMT VEKSTHUS



• Forprosjekt: Kongsberg Defence & 

Aerospace

• Samarbeidspartnere: 

• Bergverksmuseet
• Kongsberg kommune/Digital 

Historiebok

• Ønsker flere samarbeidspartnere

400 ÅR MED HISTORIE 
FORTALT MED FREMTIDENS 
TEKNOLOGI

© Voice of Norway



• Samarbeid med Oppvekst for å 

gjennomføre jubileumsprosjekter i 

barnehager og skoler

• Hvordan sikre eierskap og stolthet til 

400-årsjubileet hos unge?

• Idémyldring med KUB og KUR 12.sept
• Kongsberg 400 var oppdragsgiver for 

Innovation Camp 2022 for KVS 21.sept

BARN OG UNGDOM

Foto: Stig Rune Pedersen



KULTURVAKE





• Kultur og Velferd sitt satsingsprosjekt for 

jubileumsåret

• 12-timers arrangement med aktiviteter og 

opplevelser innendørs og utendørs i 

Kongsberg sentrum 

• Vise menneskene og mangfoldet av det som 

bor i byen og bidra til nye samarbeid på tvers

• Et arrangement for alle

KULTURVAKE- IDRETT, 
KULTUR OG FRIVILLIGHET

© Elvelangs



• Produsent Marit Lund Bjørnsen

• Arbeidsgruppe: Mana Rambod, Cecilie 

Fretheim og Cathrine Kvitnes

Lørdag 21 september 2024 

kl. 12.00-24.00

marit.lund.bjornsen@kongsberg.kommune.no

KULTURVAKE

© Elvelangs
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