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VISJON 
Jazz skaper kreativitet, kvalitet og gode møter mellom mennesker i et levende og mangfoldig 
samfunn.   
 
FORMÅL 
Stiftelsens formål: 

• Arrangere konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer.  

• Ivareta Norsk jazzforums regionoppgaver i Region Sør - Vest-Agder, Aust-Agder og 
Telemark, også i form av ulike pedagogiske tiltak og turne-formidling.  

• Fremme, og delta i, utviklingen av musikere / miljø som arbeider med jazz og 
beslektede musikkformer, med henblikk på å øke interessen for slik musikk og skape 
attraktive miljøer for opprettholdelse og utvikling av musikalske kvaliteter.  

• Gjennom aktiviteter som er beskrevet foran, er det stiftelsens overordnede, ideelle 
formål å fremme kulturtilbudet til fastboende og besøkende i regionen som er 
stiftelsens virkeområde. 
 

HOVEDSTRATEGIER: 
 

PRODUKSJON OG FORMIDLING 
Sørnorsk jazzsenter skal gjennom egen turnéproduksjon og samarbeid med regionens 
jazzklubber, festivaler og andre konsertarrangører fremme det levende møtet mellom 
musikere og publikum.  
Sørnorsk jazzsenter skal produsere og bidra til at det formidles så mange konserter av høy 
kvalitet som mulig i regionen forankret i jazz og beslektede musikkformer med regionale, 
nasjonale og internasjonale musikere.    
 
VIDEREUTVIKLE REGIONENS MUSIKERMILJØ 
Sørnorsk jazzsenter skal arbeide for å bedre mulighetene for at jazzmusikere i det frie feltet 
skal kunne bo i regionen og livnære seg som profesjonelle musikere.    
Sørnorsk jazzsenter skal gjøre regionale jazzmusikere / band mer og bedre synlig i og 
utenfor Sørnorsk-regionen. 
Sørnorsk jazzsenter skal initiere, drifte og samarbeide om rekrutterings- og 
talentutviklingsprosjekter. 

 
VIDEREUTVIKLE REGIONENS KONSERTARRANGØRMILJØ 
Sørnorsk jazzsenter skal øke interessen for jazz i regionen gjennom arbeid med 
publikumsutvikling, arrangørkompetanse, attraktive konsertmiljøer og kvalitativt god og 
variert konsertprogrammering gjennom samarbeid med regionens jazzklubber, festivaler med 
jazz og andre aktuelle konsertarrangører. 

 
IVARETA NORSK JAZZFORUMS OPPGAVER I REGION SØR OG UTVIKLE 
MUSIKKFELTET I REGIONEN 
Sørnorsk jazzsenter skal sørge for at Norsk jazzforums prioriterte satsingsområder blir satt 
på dagsorden og arbeidet med i region sør, herunder drive interessepolitisk arbeid for 
musikkfeltet på regionalt nivå.  
Sørnorsk jazzsenter skal samarbeide med Norsk jazzforum og de øvrige regionale 
jazzsentrene om konkrete prosjekter for videreutvikling av norsk jazz og musikkformens 
posisjon i kulturlivet. 
Sørnorsk jazzsenter skal kontinuerlig vurdere muligheter for å videreutvikle jazzsenterets 
oppgaver i de nye fylkeskommunene i regionen. 


