
Vilkår og betingelser for showcase på Folkelarm 
Som showcaseartist vil du få muligheten til å profilere deg for spennende norske og internasjonale 
delegater, samt delta på seminarer og møter. Det vil være flere møteplasser for showcaseartister og 
delegater. Det forventes at showcaseartistene er aktivt til stede på Folkelarm utenom sine egne 
showcaser, noe som er positivt for både for artistene selv og delegatene. 

Søk via skjemaet på folkelarm.no 
Fyll ut skjemaet på folkelarm.no, vær oppmerksom på at noen av boksene er obligatoriske. Det er 
viktig for planleggingen av Folkelarm at vi får så nøyaktig informasjon som mulig. Vi er avhengige 
av god informasjon om alle tekniske behov for å evaluere søknadene. 

Vær oppmerksom på at vi trenger fullt navn på alle musikere og dansere, samt instrumenter. Det er 
bandets medlemmer og instrumenter du søker med, som skal spille på Folkelarm. Hvis det er noen 
endringer i bandet etter at du har blitt tilbudt plass som showcase artist, må du søke om godkjenning 
av dette. 

Hvis du blir valgt til å spille på Folkelarm 
Hvis du søker om å spille på Folkelarm må du kunne spille alle de 3 dagene festivalen arrangeres. 
Hvis dette ikke passer, må vi kanskje gi plassen til noen andre. Alle artister/band får en showcase. En 
av personene i bandet vil være kontaktpersonen. Denne personen er ansvarlig for å dele all 
informasjon med resten av bandet. 

Artistene tar med egne instrumenter og backline. 

Det er ingen gjestelister, her er det ingen unntak. 

Hvis du ønsker å invitere en journalist, en booking agent eller lignende, kontakt Folkelarm på 
forhånd. 

Tilgjengelig utstyr på Riksscenen 
• Trommer PEARL VISION:Pearl VBX925S 22 "kick, Pearl VBX925S 14" snare, Pearl VBX925S 10 
"tom, Pearl VBX925S 12"tom, Pearl VBX925S 16 "tom 

1x hi-hat stativ, 1x skarpt stativ, 4x cymbal stativ m / boom, Pearl P-900 Base pedal singel, Pearl D-
1000 Trommestol. 

• Gitar Amp:Vox AC30, Fender Twin Reverb 

• Bass Amp: Ampeg SVT-VR + 4x10 "cab 

• Piano: Yamaha CP50 elektrisk piano, Yamaha P121-SG oppreist piano, Yamaha C3XA flygel. 

• Harmonium: Harmonium @ 438Hz. Harmonium @ 435Hz eldre type 

• Belysning og projektorer (se www.riksscenen.no for mer informasjon). 

Dette er utstyr dere kan låne av Riksscenen. Vi tar likevel et forbehold om at dette kanskje ikke 
er tilgjengelig likevel. Hvis du vil bruke noe av dette må du gi beskjed til oss, så vi kan sjekke 
tilgjengeligheten.  

 

 



Ekstra utstyr/teknisk rider 
Hvis du vil bruke noe av utstyret ovenfor, er det viktig at du varsler oss om dette i din tekniske rytter, 
når du sender inn søknaden din. Hvis du trenger annet utstyr enn det som er oppført her, må du skaffe 
og betale for dette selv. Vi må vite alt du har tenkt å bruke under konserten av instrumenter, 
forsterkere, DI bokser, projektorer, notatstativer, etc. Til og med de tingene du tar med deg selv. Det 
er svært viktig at alle legger ved teknisk rider til søknaden. 

Teknikere / crew 
Vi har gode lyd- og lysteknikere på Folkelarm, så det er ikke nødvendig å ta med egne teknikere. Hvis 
du velger å ta med din egen tekniker, må du betale alt for den personen(e) du velger å ta med 
(overnatting, mat, reise, etc.). Dette gjelder også managere, fotografer, crew eller lignende. Det er 
ingen unntak her, selv om lydteknikeren din er en viktig del av showet ditt. 

Filming / Streaming 
Vi jobber med å få showcasene filmet og streamet. Vi kan ikke love 100% at dette blir noe av da det 
avhenger av økonomi, men vi prøver å få dette til. Filmen blir lagt i et konsertarkiv vi i ettertid 
promoterer mot bookingagenter. Streamen blir liggende ute i 2 uker etter festivalen. Ved å takke ja til 
en showcase takker du automatisk ja til at showcasen din kan filmes/streames og at deler av den kan 
brukes til promotering av festivalen i ettertid. Dette gjelder både lyd og bilde.  

Overnatting 
Vi vil kontakte kontaktpersonen i bandet om overnattingsbehovene deres. Hvis du bor i Oslo, vil vi 
normalt ikke dekke hotellkostnadene dine. Vi må holde kostnadene nede og de fleste av dere vil få 
dobbeltrom, noen vil få tremannsrom. Ikke forvent enkeltrom. Vi bestiller rom til deg. Du kan ikke 
bestille overnatting og forvente at vi skal betale for det. Hvis du bestiller din egen overnatting må du 
betale for det selv, med mindre du har snakket med oss og gjort en avtale på forhånd. 

Reisestøtte 
Artistene kan søke Folkelarm om reisestøtte, men denne støtten dekker ikke hele turen. Maksimal 
reisestøtte per artist/gruppe er 5.000 kroner. Vi dekker en prosentandel av den billigste måten å reise 
på. Vi dekker for eksempel ikke taxi fra Gardermoen til Oslo, fordi du kan ta toget. Vi dekker ikke 
taxi i Oslo, fordi dere kan ta buss, t-bane eller trikk. Vi dekker aldri taxi. I fjor dekket vi 50% av alle 
reiser, men ikke over 5.000 kroner per band. Vi vil gjøre vårt beste for å dekke 50% av 
reisekostnadene i år også, men vi kan ikke love dette 100%. 

Trekke søknaden 
Hvis du, etter å ha sendt inn søknaden din, finner ut at du ikke kan delta på Folkelarm, vennligst 
fortell oss så snart som mulig. 

Godta vilkårene 
Hvis du godtar en showcase på Folkelarm, godtar du disse vilkårene på vegne av alle i bandet. Du 
aksepterer også at du er ansvarlig for å gi alle i bandet all informasjon gitt av oss til deg. Ved å takke 
ja til en showcase takker du også automatisk ja til at showcasen din kan filmes og streames, og at 
deler av den kan brukes til promotering av festivalen i ettertid. Dette gjelder både lyd og bilde. Du 
godtar også alt som står under punktet filming/streaming ovenfor.  
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