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Som i 2020, var 2021 preget av covid-19 og førte dessverre
med seg noen nedskalerte arrangementer og avlysninger pga.
restriksjoner, herunder rundt 4 avlyste planlagte prosjekter
og ca. 30 enkeltstående arrangementer.

Foreningen fikk likevel organisert og gjennomført følgende: 7
egne prosjekter i ulik skala, med tilhørende workshops,
panelsamtaler, jamsessions/afterparties og battles, på
tilsammen rundt 100 enkeltstående arrangementer. 81 av
disse var gratis arrangement og gratis inngang under 18 år
på festivalen Extended.

En virkelig gledelig nyhet var at SSO ble nominert til OXLO-
prisen i 2021!

Andre nøkkeltall: 594 medlemmer, ca. 1400 deltagere, ca.
2700 publikummere, ca. 1414 registrerte billetter solgt,
hvorav 584 er fribilletter for publikum og deltagere under 18
år, rundt 80 faglige- og kunstneriske aktører fra inn- og
utland, ca. 30 frivillige, ca. 1450 frivillighetstimer, 4 ansatte
og 1,77 årsverk.

I N N L E D N I N G

Denne årsrapporten gir en oversikt
over Soul Sessions Oslos (SSO)
aktiviteter og virksomhet i
kalenderåret 2021. Det er en ordliste
nederst i dokumentet, for
begrepsavklaring. Det er også linket
til «recap»-videoer i forbindelse med
enkeltarrangementer, for visuell
fremstilling av foreningens
aktiviteter.
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Kunst- og kulturfeltet var en av de hardest rammede sektorene og mange
kunstnere mistet betydelig med arbeid og inntekt. Som en organisasjon for
og av kunstnere, følte foreningen et moralsk ansvar for å kunne tilby de
utøverne som allerede var booket ifbm. arrangementer en kompensasjon
på 30-40% av det avtalte honoraret. Dette med ønske om å bidra til mer
trygghet for dem i en svært usikker periode. Dette ble rådført med
Sparebankstiftelsen DnB i 2020 og godkjent.

Foreningen har sett at det er helt nødvendig for å kunne utvikle et miljø
for gode resultater dansefaglig og aktivitetsmessig også å ha gode rutiner,
herunder beslutnings- og rapporteringsmessig. Det betydelig arbeidet som
er gjort på det administrative området de siste årene i god dialog med våre
bidragsytere, spesielt i Sparebankstiftelsen DnB og Oslo kommune, har
sikret vesentlig bedre samlet resultatoppnåelse.
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O M  S O U L  S E S S I O N S  O S L O
Soul Sessions Oslo (SSO) er en forening, arrangør
og arena for egenorganisert aktivitet, som
arbeider for å fremme hiphop-kulturen i Norge
gjennom arrangementer med street dance i fokus.
Dette gjør vi ved å spre god og riktig informasjon
og kunnskap om street dance og dens mange
undersjangre; hiphop, break, popping, locking,
waacking, house og vogue. Dette kommer til syne
gjennom fritreninger, workshops, sosiale og
kunstneriske møter som jamsessions og battles,
panelsamtaler, foredrag og forestillinger. 

Gjennom mer enn 10-års drift har vi etablert oss
som Norges ledende kunnskapsorganisasjon for
street dance. Siden begynnelsen har målet vært
tydelig; vi vil inspirere barn, unge, amatører og
proffe dansere innen street dance ved å fungere
som en plattform for egenutvikling, kunstnerisk
utveksling og kunnskapsdeling. Vi ønsker å gi god
informasjon gjennom åpenhet og å invitere
gjesteartister som generøst deler sin kunnskap
om kulturen og deres individuelle tilnærming til
kunstformen de representerer.

Soul Sessions Oslo har base på Sentralen i Øvre
Slottsgate 3 i Oslo og er en del av Sentralen
UNGs programtilbud for barn og unge. I 2021 ble
foreningen nominert til OXLO-prisen.
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Per 31.12.21 hadde foreningen i alt 594 medlemmer (en økning på 44
medlemmer fra 2020). SSO ønsker å være et lavterskeltilbud med gratis
aktiviteter og det er derfor ingen medlemsavgift. 

Årsmøte er Soul Sessions Oslos høyeste organ og avholdes hvert år.
Årsmøtet ble avholdt 3. september 2021. Det var 10 stk til stede. Nye
vedtekter ble godkjent og følgende styresammensetning ble valgt:

Styreleder:          
Nestleder:          
Styremedlem 1: 
Styremedlem 2:   
Vara 1:       
Vara 2:                 

Valgt revisor:       

Mathias Jin Budtz
Camilla Tellefsen
Mentowa Fürst Bright
Emma Damskau
Sindre Vik Eriksson
Stine Birkedal Dombeck 

Turid Alida Røsten
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I 2021 ble SSO ledet av en ressursgruppe med prosjektmedarbeidere på
7-8 personer. Noen er styremedlemmer i foreningen og andre en del av
administrasjonen. Se visuell fremstilling av organisasjonsstruktur på
slutten av denne årsrapporten. 

I 2021 ble organisasjonsstrukturen og arbeidsoppgaver endret:
Emma Damskau avsluttet sitt arbeid i SSO juni 2021. Ida Louise Sundby
ble daglig leder på 70 % stilling. Videre fikk Kristin Agnes Haugstad økt
sin stilling til 60 %, som administrasjonsmedarbeider og prosjektleder
for Community og Open Practice. Cassandra Moldenhauer og Stine
Birkedal Dombeck ble administrasjonsmedarbeidere, på h.h.v. 20 % og
10 % stilling. Stine Birkedal Dombeck ble bl.a. frivilligansvarlig. Disse
er ansatt og foreningen har sysselsatt 1,77 årsverk i 2021. Mathias Jin
Budtz og Camilla Tellefsen er kunstneriske ledere og Sindre Eriksson
Vik er medieansvarlig. Videre har alle påtatt seg oppgaven som
prosjektledere på ulike arrangementer i løpet av året. 

Alle er aktivt utøvende dansere, koreografer og pedagoger i feltet både
nasjonalt og internasjonalt. Som følge av organisasjonens vekst har
flere av disse fått større eller mindre faste funksjoner og
arbeidsoppgaver og det arbeides videre med tydeligere arbeidsroller.
Ressursgruppen har hatt faste arbeidsmøter hver uke.
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I 2021 har vi regnet frem ca. 1450 frivillighetstimer totalt. 

Foreningen har en arbeidsgruppe på rundt 10 faste engasjerte frivillige,
som hjelper til med ulike arbeidsoppgaver i løpet av arrangementene
våre. Flere frivillige engasjeres jo større arrangementet er. De hjelper
til med ulike oppgaver som henting/frakt av artister, opp- og nedrigg,
registrering av deltagere, salg av merch osv. I Community-prosjektet
arbeider flere av de voksne ansvarlige på de ulike prosjektstedene
frivillig med bl.a. rekruttering og oppfølgning av deltagergruppen,
kommunikasjon med foreningens prosjektledere og
planlegging/logistikk. 

Under et internt kompetansehevingskurs for ressursgruppen, ble det
fastsatt at foreningen skal opprette en ung ressursgruppe med
organisator-spirer, hovedsakelig mellom 16-24 år, som hjelper til på
arrangementer og som organiserer egne arrangementer. Målet er større
arbeidskapasitet og bærekraft for foreningen. 

Tildelingene fra SSDNB og Oslo kommune har ført til større stabilitet
og forutsigbarhet for foreningens drift. Det finnes et stort engasjement
og behov for aktiviteter innen vårt felt, men lite organisering generelt.
Soul Sessions Oslo er en organisasjon som bidrar til større organisering
av aktiviteter for dette feltet. Virksomheten krever således ledelse,
organisering og kompetanse som må settes i system. Det legges et
betydelig antall arbeidstimer inn i Soul Sessions Oslo. Foreningen har
såpass stor drift at det må betales for arbeidet for å sikre kontinuitet og
profesjonalitet. For å følge med behovet og aktivitetene må det
tilsettes profesjonelle prosjektledere, men det er fortsatt slik at
omkring 50% totalt er frivillig arbeid for prosjektledere- og
medarbeidere. 
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Antall fritreninger: 30 gjennomført av 50 planlagte.
Antall deltagere: ca. 550
Type deltagere: Deltakerne har vært en blanding av barn, ungdom og
voksne, med overvekt av voksne mellom 19 og 30 år. De fleste
deltakerne kommer på treningene for å trene enten alene eller med
andre innen ulike street dance-stiler.
Fritreningsvakter: På treningene har det vært en profesjonell danser
som har spilt musikk og vært tilgjengelig for deltakerne. Vaktene har
hatt kompetanse innen ulike street dance-stiler inkludert break,
hiphop, house, popping, waacking og vogue.
Prosjektleder: Kristin Agnes Haugstad
Totalt frivillighetstimer: 0 timer, arbeidet her inngår i fast stilling

Fritreningene er et gratistilbud for alle våre medlemmer som trenger et
sted å trene dans, uavhengig av alder, stil og nivå. Treningene er åpne
i 3 timer, og har funnet sted søndager i Gymsalen på Sentralen.
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2021 var preget av korona restriksjoner. Heldigvis var det mulig å
gjennomføre ofte, men med strengt smittevern, forhåndspåmelding og
tidvis aldersbegrensning når restriksjonene kun tillot aktiviteter for
barn og ungdom. 

Fritreningsvakter i 2021 var Daniel Elahi, Chriz Nypan, Claúdio
Fernandes, Monica Eileen Johnsen, Hanne Os Wold, Eshidoreen
Paradiso, Mathias Engelstad, Victor Bautista Prag, Amalie Arntsen,
Mohammed “Funkymoe” Hussein, Amalie Sasha Schanke, Ronald Belaza,
Emma Damskau, Sandy Torres, Tonje Svendsen, Marcio Salvador, Brage
Planke, Cedric Gervais, Deepali Barghava, Sandra Kabran, Amie Mbye,
Georgia May Anta, Sathieshnaa Sivamohan og Marlene Skoglund.
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Womanhood, tidligere “Celebration of Womanhood” er et arrangement i
anledning den internasjonale kvinnedagen som vi tok opp igjen i 2020
med stor suksess etter et lengre opphold. Arrangementets formål er å
fremme kvinner innen hiphopkultur og street dance. Arrangementet har en
kvinnelig line-up og alle battle-deltagere er kvinner eller jenter. I 2021
var vi begrenset på grunn av restriksjoner i forbindelse med COVID-19. Vi
endte derfor opp med å gjøre én times livesending, som ble streamet på
Facebook via Soul Sessions Oslo sin side. Det var innslag i form av video
og intervju med gjester fra blant annet Spania og Danmark. Gjennom
programmet ble vi ledet av to programledere og vi hadde lokale dansere
innom studio som delte sine erfaringer som kvinner i street dance-miljøet.  
Livesendingen ble gjennomført av Soul Sessions Oslo i samarbeid med
Betong Film AS på Sentralen.

Video: https://fb.watch/d5RW_QxG82/ 

WOMANHOOD
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Kunstneriske medvirkende:
Programledere: Camilla Vanilla (NO), Yurleyley (NO)
Gjesteinnslag: Sara Jordan (DK), Daniel Mariblanca (ES)
Gjester i studio: Annette Olsen (NO), Mariell Østlie Chacon (NO)

Publikum: Livesendingen hadde jevnt over rundt 70 seere live, mens i ettertid
viser statistikken et totalt engasjement på 1100 tittere og totalt 238
reaksjoner, kommentarer og delinger.
Prosjektledere: Mathias Jin Budtz & Sindre Eriksson Vik (40 arbeidstimer, 30
frivillighetstimer)

https://fb.watch/d5RW_QxG82/
https://fb.watch/d5RW_QxG82/


INNSLAG 1: TILBAKEBLIKK TIL
WOMANHOOD I 2020.
En recap på ca 3 minutter fra forrige
Womanhood som vi fikk gjennomført
rett før pandemien. Filmet og satt
sammen av Sindre Eriksson Vik.

INNSLAG 2: B-GIRL APPLE & B-GIRL
MARI-L FRA KILLA FLOWAH CREW.
Begge gjestene er medlemmer av
Norges eneste b-girl crew og vi får
høre litt om historien til hvordan de
gikk sammen som et crew og hvilke
tanker de har rundt breake-miljøet da
det ofte forbindes mest med
gutter/menn og hvilke utfordringer
de har møtt selv i forbindelse med
dette.

INNSLAG 3: DANSEFILMEN
«WOMANHOOD 2020»
En dansefilm som ble laget for å vise
råskapen til norske kvinnelige
streetdansere og sette lys på dem i
forbindelse med Kvinnedagen.
Regissert av Sindre Eriksson Vik og
filmet av Fahil Anweri / Betong Film
AS.

Video: https://youtu.be/lvZRERUWfxY
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PREMISS:
Camilla Vanilla og Yurleyley fører oss gjennom diverse innslag hvor fokuset
rettes mot sterke kvinnelige skikkelser i vårt miljø, både internasjonalt og
lokalt.

https://youtu.be/lvZRERUWfxY
https://youtu.be/lvZRERUWfxY


INNSLAG 4: SARA JORDAN INTERVJU OG KLIPP FRA KORTFILMEN «DANS(K)»
Sara Jordan snakker om prosessen med å lage kortfilmen Dans(K) som er en
film som fronter melaninrike danske utøvende streetdansere og deres
personlige reise. Etter portrettet fikk vi sett et utdrag fra filmen.
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INNSLAG 5: INTERVJU MED DANIEL MARIBLANCA
Daniel Mariblanca jobber for å skape nye perspektiver og synliggjøre det
usynlige, å utvikle nye språk og nye måter å kommunisere på, snakke om
minoriteter og samfunnsspørsmål og utfordre undertrykkende systemer.
Camilla Tellefsen og Yurley Larsen intervjuer og spør spørsmål rundt
interseksjonalitet, kjønnsidentiteter og “womanhood” som begrep.



INNSLAG 6: EN HYLLEST TIL
KVINNELIGE FORBILDER I NORGES
STREET DANCE-MILJØ
En collage med kvinnelige ildsjeler fra
ulike kanter av Norge som spiller stor
rolle i veksten av Norges street dance-
miljø.
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OPPSUMMERING

Womanhood er en viktig del av programtilbudet vårt med Soul Sessions Oslo
da vi mener kvinnelige dansere skal stilles på lik linje med menn i
hiphopkultur og street dance. Siste gang vi arrangerte Womanhood var det
med fullsatt sal i Marmorsalen, mens denne gangen var vi tvunget til å finne
en annen løsning. Løsningen ble en live-sending med flere ulike innslag som
rettet fokus mot de kvinnelige skikkelsene i vårt miljø. Vi er veldig glade for
at vi fikk gjennomført en livesending, selv om vi helst skulle gjentatt og
utviklet suksessen med battles og panelsamtaler fra 2020. Men nå vet vi at vi
kan få til en livesending i regi av Soul Sessions Oslo, og vi er veldig stolte
over at vi fant en løsning, selv om det var restriksjoner i forbindelse med
covid-19. Vi mener det er viktig at vi gjennomfører noe uansett form for
dansemiljøet i Norge og Norden med tanke på å fremme kvinnelige aktører i
hiphopkulturen og street dance. I tillegg er det en viktig «statement»
internasjonalt og Soul Sessions Oslo ønsker å vise veien i et ellers
mannsdominert miljø. Det er tydelig at ringvirkningene av dette er store og at
det har en positiv effekt på miljøet. Dansere fra alle generasjoner blir
inspirerte til å fremme sine kvinnelige kolleger og det oppleves som et boost
for fellesskapet.



Våren 2021 arrangerte vi Soul Sessions Encounters på nett og på
Sentralen. Med støtte fra Kulturrådet, Sparebankstiftelsen DNB,
Kulturdepartementet og Oslo kommune avholdt vi et utviklingsprogram for
koreografer innen street dance, seminar med foredrag og panelsamtaler på
nett, samt visning av tre ulike koreografier på Sentralen 25. april 2021.

Video: https://youtu.be/CbKlOaeNqo4

KOREOGRAFIUTVIKLINGSPROGRAM

Vi fikk inn 14 søknader til koreografiutviklingsprogrammet. Kunstnerisk
råd leste søknadene hver for seg og valgte sammen ut 3 koreografer.
Deretter var de mentorer i utviklingen av koreografiene. De tre
koreografene mottok prøver i studio på Sentralen, mentorveiledning,
seminar, lysdesign, prøvevisninger, visninger og videodokumentasjon i
programmet. I tillegg til bilder og rådgivning angående søknadsskriving
og innsalg. Koreografiene ble svært ulike i sin form og alle tre har blitt
vist i etterkant i ulike sammenhenger.

ENCOUNTERS
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Kunstnerisk råd og mentorer:
Hooman Sharifi, Dee Shanebotwin,
Mia Habib, Belinda Braza, Jens
Trinidad og Zezé Kolstad

https://youtu.be/CbKlOaeNqo4
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«Nubinam» av Jean Baptiste Baele
Mentorer: Mia Habib og Belinda Braza

I etterkant har han hatt foredrag på CODA-festivalen, vist stykket på
Ravnedans og ble tildelt støtte for videre arbeid fra Kulturrådet. Jean
Baptiste har samarbeidet som danser med Mia Habib som et resultat av
dette prosjektet. 

“Uhuru” av Eshidoreen Paradiso og Aaliyah Jakobsson 
Mentorer: Zezé Kolstad og Jens Trinidad

I etterkant ble stykket valgt ut til å vises på Dansens Hus (DH) under
Urban Moves. Dette var resultatet av et samarbeide med DH. Eshi har
arbeidet videre med Zezé i et annet stykke som resultat av dette møtet. 
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«Synaps» av Marlene Skoglund
Medskapende danser: Marikken Heitkøtter Bratlie 
Mentorer: Hooman Sharifi og Dee Shanebotwin.

Stykket ble vist på Follo Folkehøgskole sammen med en aftertalk om
prosessen og streetdans på scenen. 

SEMINARREKKE

Vi avholdt fem ulike leksjoner, foredrag og panelsamtaler på seminaret 12.
og 13. mars 2021. Innholdet var variert og det virket som om det er et
stort behov for både foredrag og samtaler om koreografi innen vårt felt,
samt utprøving av metodikker. Vi samarbeidet med Norske Dansekunstnere
og Danseinformasjonen om innholdet på to deler, noe som fungerte veldig
godt. 

Om koreografers rettigheter, vederlag og kontrakter
Norske Dansekunstnere ved Eva Grainger og Kristine Karåla Øren 

Streetdans som kulturell dans i scenisk kontekst
Medvirkende: Amie Mbye, Dee Shanebotwin og Jens Trinidad 
Moderator: Camilla Tellefsen 

Koreografens prosess; fra idé til scene
Medvirkende: Hooman Sharifi, Camilla Tellefsen og Belinda Braza
Moderator: Sigrid Øvreås Svendal

Koreografiske verktøy
Zezé Kolstad holder foredrag om koreografiske verktøy og metoder

Scenerommet
Mia Habib og Mathias Jin Budtz deler tanker og erfaringer om det
performative i ulike scenerom, i tradisjonell form og utendørs. 



På grunn av pandemien kunne vi bare ha lukket visning. Publikum på
visning var kun involverte mentorer og inviterte gjester fra Dansens Hus
og CODA-festivalen. Videre var det nødvendig å holde seminaret på nett,
og dette var tatt i betraktning i planleggingsfasen også.

Antall deltagere seminar: 40 
Prosjektledere: Camilla Tellefsen og Emma Damskau (60 arbeidstimer, 30
frivillighetstimer)

OPPSUMMERING
Vi opplevde en god måloppnåelse på tross av begrensninger omkring
covid-19, og selve seminaret og utviklingsprogrammet lot seg gjennomføre
godt. Selve festivalen led under at det var nedstengning og dessverre
kunne vi ikke gjennomføre battles eller åpen visning. Likevel har
prosjektet båret frukter i den grad den kunne det for alle de tre utvalgte
prosjektene. I tillegg er et godt samarbeid og fine møter på tvers av
sjangre etablert og samtlige mentorer og samarbeidspartnere fortsetter å
arbeide med oss i 2022. 
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B A L L O F N O R W A Y

Vi så det som igjen for utfordrende å arrangere Ball of
Norway iht. korona-restriksjoner og innreise av
internasjonale aktører. Det var heller ikke hensiktsmessig
å få til noe digitalt her, og det ble derfor besluttet å
avlyse arrangementet. Istedenfor ble det laget en
kunnskapsside på hjemmesiden med info og historie om
ballroom, waacking og HIV/AIDS, ifbm. Pride, med linker
til video og artikler. Dette ble også publisert på
foreningens instagram med link til hjemmesiden.

I 2021 ble det også besluttet at Ball of Norway avsluttes
som arrangement, da ballroom-miljøet nå har egne ben å
stå på og miljøet i Norge er klar for å ha egne
arrangementer av og for lhbtq+ og BIPOC-mennesker.

Foreningen fikk støtte til Skeivt kulturår 2022 fra
Kulturrådet og dette blir brukt på en rekke tiltak og
arrangementer i løpet av 2022, blant annet intern
kompetanseheving, panelsamtaler, waacking battle og
practice ball.

Prosjektleder Ball of Norway: Cassandra Moldenhauer
Prosjektleder waacking: Ida Louise Sundby
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Soul Sessions Extended er vår mest omfattende
festival, som har høyest antall tilreisende deltagere
og artister. Festivalen gikk over fire dager 7.-10.
oktober på Sentralen og innebærer workshops,
battles i fem ulike kategorier, showcasekonkurranse,
panelsamtaler og jams. Vi hadde invitert 18 artister
med høy kunstnerisk kompetanse; dommere,
pedagoger, dansere, DJs og MCs. Vanligvis har vi
fokus på artist-line-up fra hele verden, men i år
grunnet covid-19 holdt vi fokus på nordisk og
europeisk deltagelse. Festivalen samlet rundt 1140
publikummere, deltagere og frivillige på fire dager. 

S O U L  S E S S I O N S  E X T E N D E D

7.-10. Oktober
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KUNSTNERISKE MEDVIRKENDE 

Dommere og workshopholdere: 
Niako (FR/NO), El Fonky Juice (FR), Aaliyah (SE/NO),
Kleju (PL), Sarah Bee (FR), Foolish (SE), Mounia
(FR), Iron Mike (FR), Mia Valentina (NO), Exaggerate
(NO).
DJs og artister: 
Crackazat (SE/UK), Else Born (NO), Renegade (UK),
Foolish (SE), Kapela (FR), Ghar (NO), Niwin (NO).
MCs: 
Mathias Jin (DK/NO), Balita (NO).   

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=jrBAHKVGC5o 

https://www.youtube.com/watch?v=jrBAHKVGC5o
https://www.youtube.com/watch?v=jrBAHKVGC5o


BATTLES 
Under festivalen er det 5 ulike battlekategorier: 1 mot 1 i hiphop,
break og funk. 1 vs 1 junior battle for de under 15 år og 2 vs 2 Rookie
battle. Rookie battle er for de som er helt nye innen battles og
aldersgruppen er åpen. Denne battlen er en del av «outreach»-
prosjektet vårt Soul Sessions Community. I tillegg til battles avholdes
også en showcase-konkurranse, hvor ulike grupper viser koreograferte
show og det kåres en vinner. 

Antall deltagere:  271 deltagere tilsammen.
Break: 38, Funk: 35, Hiphop: 77, rookie: 56, Junior: 23
Showcase: 6 innslag med totalt 42 deltagere mellom 7-40 år.

Publikum og deltagere under 18 år: 527 (gratis inngang)
Publikum: 1141 billetter solgt

WORKSHOPS 
Vi avholdt 5 ulike workshops i Gymsalen på Sentralen med våre
internasjonale gjester. Disse danserne og pedagogene er spesialister
innen sine felt og innehar verdifull kunnskap og formidlingsevne. Hver
workshop varer i 90 minutter og koster mellom 150 og 230 kr
avhengig av pakkepris. 
Antall deltagere: 127
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PANELSAMTALE
Tema: “Hip Hop dance” 
El Fonky Juice (FR), Kapela (FR) og Monica Eileen Johnsen (NO) 
Moderator: Mathias Jin Budtz (DK/NO). 
Antall deltagere: ca. 40 deltagere  

AFTERPARTIES/JAMS  
Klubbkultur er en vesentlig del av Soul Sessions Oslo sitt fokus (ref. street-
og clubdance) og vi arrangerer diverse klubbkvelder i samarbeid med
lokale aktører utenfor Sentralens fire vegger. Under festivalen hadde vi
afterparty på Godthåb på Grønland, hvor DJ Kapela fra Frankrike spilte. Vi
avholdt i tillegg en “House Night” med inviterte dansere fra ulike land i
Europa og live-act av DJen og musikkprodusenten Crackazat fra UK/Sverige
og den norske vokalisten Else Born.
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Prosjektledere: Camilla Tellefsen og
Mathias Jin Budtz (200 timer
tilsammen: 140 t frivillig, 60 t
honorert) 
Produsenter: Syv medarbeidere (210
timer tilsammen: 140 t frivillig, 70 t
honorert).  
Frivillige: 12 frivillige, 300
frivillighetstimer (betaling er gratis
inngang til festivalen og workshops,
samt merch) 
Totalt frivillighetstimer: 560 timer

Vinner av hedersprisen "Soul Sessions
honour awards" 2021 Vibeke Sørlie 



Soul Sessions Youngs
I samarbeid med Torginitiativet ved ildsjeler og kontaktpersoner Øystein
Aurlien og Stian Schjelderup arrangerte vi et to dagers ungdomsarrangement i
teltet på Youngstorget under Torguka 9. og 10. september 2021.
Arrangementet hadde gratis inngang og samlet over 250 unge til
panelsamtale, jam, showcase og battle. Vi antar i tillegg med forbipasserende
og publikum i løpet av dagen at det var rundt 500-800 publikum til
arrangementet. Dette er et prosjekt vi ønsker å fortsette med på egenhånd. 

Sitat fra Geir Rognlien Elgvin i Torginititativet, publisert i Arkitektnytt.no 8.
april 2022
– Vi har gjort mange interessante funn i prosessen så langt. Vi har blant
annet funnet ut at Oslo-aktøren Soul Sessions er Norges beste
kulturprodusent for ekte mangfold på et torg. Det å finne aktørene som kan
aktivisere et torg er etterspurt kompetanse over hele landet, sier Elgvin. 

Video: https://youtu.be/GWWUgfz8n5E
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INNHOLD

PANELSAMTALE
Hiphopkultur i bykjernen og bydelene. Det ble snakket om hvorfor det er så
viktig å ha plattformer for at unge kan uttrykke seg, møte likesinnede og
voksne forbilder. Panelistene snakket omkring hva kan vi gjøre for å skape
flere tilholdssteder for ungdom. 

I panelet: 
Hamda Barise (danser og engasjert ungdom) 
Stian Schjelderup (arkitekt, byentusiast og dansepappa) 
Belinda Braza (danser, koreograf og kunstnerisk leder for Det Norske Teatret
på Rommen scene)
Jonathan "Boss" Castro (MC/rapper og leder for Hiphop 101) 
Moderator: Mathias Jin Budtz (danser, koreograf og kunstnerisk leder i Soul
Sessions Oslo)

JAM + SHOWCASE
Teltet ble fylt med musikk og dans fra kl. 18-20 torsdag kveld. 
DJ Mélange
Showcase av Seaa Company og unge dansere fra Floorknights Crew.

BATTLE

1 vs 1 hiphop battle i teltet fredag 10. fra kl. 17.00-21.30.

KUNSTNERISK MEDVIRKENDE 
DJ: Zineb Mélange
MCs: Marcus Andresen "Dark Marc" og Yurley Larsen
Dommere: Marikken Heitkøtter, Mikael "Niako" Lamarre og Claudio "Comics"
Fernandes

Antall deltagere: rundt 30
Prosjektleder: Camilla Tellefsen og Sindre Vik, sammen med hele
ressursgruppen. Samt ungdomsmedvikning av åtte 14-19 åringer som hjalp til
ved gjennomføring og markedsføring.
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SALT
I forbindelse med Summer Dance Camp (se lenger ned) arrangerte vi jam på
SALT 30. juni 2021. Vi stilte med DJ og deltagere, mens SALT stilte med
lokale og teknikk. 
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Kunsthall Oslo
14. august hadde Kunsthall Oslo avslutning på utstillingen “In the eyes of the
children”, kuratert av ungdom. Her stilte Soul Sessions Oslo med DJ og
arrangerte jam som en del av deres lukkefest. 
Prosjektleder: Kristin Agnes Haugstad

Sentralens barnebursdag
Sentralen fylte 5 år i 2021, og feiret dette med en gratis dag for barn og unge
5. september. Her bidro Soul Sessions Oslo med show, jam og undervisning.
Det ble også arrangert en egen battle for barn. 160 billetter solgt.
Prosjektleder: Kristin Agnes Haugstad

Foreningen skulle også samarbeide om innhold til Miniøya og Tøyenfest i juni
2021, men dette ble avlyst pga. korona-restriksjoner.



I 2021 avviklet vi prosjektets tredje runde, parallelt med å starte og sette
i gang prosjektets fjerde runde. Gjennom evaluering av prosjektet ble det
bestemt å utvide prosjektet til å gå over 1 år, og vi ønsket å legge det opp
til å passe skoleåret for å sikre deltagelse blant ungdommen. Siden 2020
var preget av pandemi valgte vi å utvide programmet for inneværende
prosjektsteder. De ble derfor invitert til å fortsette videre utover våren
2021 og delta på ny sommerleir.
Våren 2021 gikk også med på å utlyse, promotere og rekruttere til
prosjektets fjerde runde. I august møttes de nye prosjektsteder til felles
kick off-samling i Oslo, før prosjektet startet opp lokalt på 5 nye
prosjektsteder.

Video: https://youtu.be/GuhECyi65EE
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lengre tid og som har spredt deltagelse over hele
landet. Dette er et “outreach”-prosjekt med mål om
å spre kunnskap og glede tilknyttet hiphop-
kulturen og dansen, for den primære målgruppen:
ungdommer mellom 13-18 år og ildsjeler.
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På våren skulle det utgangspunktet være 3 helgeworkshops og 1 battle
arrangert på hvert lokalsted. Tilpasninger ble gjort underveis for å tilpasse
gjeldende restriksjoner, og videomateriale som ble produsert for
egentrening under første lockdown i 2020 ble igjen delt for å holde
inspirasjonen oppe når workshops måtte avlyses. Heldigvis kunne
mesteparten av aktiviteten gjennomføres! Samlingene og workshops med
kjernegruppen var gjennomførbart, mens de større åpne arrangementene
som battles måtte utsettes eller gjøres uten publikum. 

På høsten ble prosjektet med nye prosjektsteder avviklet som planlagt.
Opplegget her ble delvis skreddersydd for å passe de ulike stedene, basert
på ønsker og behov for eksisterende dansemiljø og geografisk plassering.
På høsten fikk prosjektstedene hver sin hovedlærer som følger de gjennom
året. Hovedlærerne hadde hiphop som sin faglige base. Alle pedagogene
og stedsansvarlige møttes for kick off-samling i august for å gå igjennom
og samles om opplegget.
 

Sør-Fron    
Ålesund          
Askim         
Hamar
Oslo                
 

H E L G E W O R K S H O P S
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Loftet dansestudio 
Vibes kulturverksted 
Rubys dansestudio 
PS-dance dansestudio 
Rommen scene
/Sentralen

 

Prosjektsteder 2020-2021
(vår 21 / prosjektår 3):

Sør-Fron og Ålesund var med i
henholdsvis første og andre år av
prosjektet (de samme voksne var
ansvarlige for gjennomføring av
prosjektet, cirka 50% av de samme
ungdommene og 50% nye tilskudd).
Et av prosjektstedene ble ikke invitert til
å delta videre, grunnet lokale
utfordringer i gjennomføringen. 



Pedagoger: Marcio Salvador, Michael Lamarre, Aaliyah Jakobsson, Magnus
Emaka Einang, Claúdio Fernandes, Marikken Heitkøtter og Marlene
Skoglund
Antall helgeworkshops: 15 avviklet av 19 planlagte
Deltagere (ungdom 13-19 år): 95
Deltagere (voksne): 6
Frivillige og frivillighetstimer: Anslag timer brukt jan-juli: 100 timer per
stedsansvarlig, 500 timer til sammen.

Ålesund gjennomførte prosjektet i et kommunalt drevet ungdomshus og
finansierte delvis egen deltagelse i prosjektet. Her var de stedsansvarlige
ansatte i kommunen. Sør-Fron, Askim og Hamar ble organisert av private
danseskoler uten mulighet til å honorere, så her var arbeidet på frivillig
basis eller noe innbakt i administrative stillinger. 
Prosjektsted Oslo hadde overordnet prosjektleder Kristin Haugstad som sin
stedsansvarlige, så her var arbeidet delvis dekket av lønn/delvis frivillig.
Prosjektsted Oslo var i utgangspunktet et samarbeid inngått med Rommen
scene, hvor vi fikk gratis lokaler og gratis leie av utstyr med teknikere
tiltenkt battle-arrangementer.
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Oslo
Oslo
Nordre Follo
Ullensaker
Kristiansand
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Ungdomshuset B7, Hovseter / Sentralen
Trosterudklubben
Kulturskolen i samarbeid med Vassbonn fritidsklubb
Kulturskolen
Samsen kulturhus i samarbeid med Søgne danseklubb

Prosjektsteder 2021-22 (høst 21 / prosjektår 4):

Pedagoger: Monica Eileen Johnsen, Marlene Skoglund, Aaliyah Jakobsson,
Claudio Fernandes, Marikken Heitkøtter, Michael Niako Lamarre
Antall helgeworkshops: 9 helgeworkshops (2 dager), 7 enkeltstående
workshops
Deltagere (ungdom 13-19 år): 90
Deltagere (voksne): 12 
Frivillige og frivillighetstimer: Anslag timer brukt: 150 timer per sted, 750
timer til sammen.

Alle prosjektsteder er nå delvis kommunalt drevet, enten gjennom
kulturskole eller ungdomsklubber. De stedsansvarlige har alle bakt
arbeidet inn i sin faste stilling, men ekstraarbeidet deltagelsen i prosjektet
medfører er ikke kompensert 100% hos noen av de. Samarbeidspartnere fra
lokale danseskoler arbeider på frivillig basis. 



Deltagerne samles vanligvis til en uke med sommerleir på Sentralen i Oslo
sentrum. På grunn av pandemien var det mye usikkerhet om hvordan leiren
kunne avvikles, og vi valgte tilslutt å gjennomføre sommerleiren som en
desentralisert versjon. Hvert prosjektsted hadde 3 dager med workshops
lokalt. Smitterestriksjonene lettet når vi nærmet oss avvikling og vi
bestemte at de deltakerne som var nærmest Oslo deltok sammen på en
battle fredagen på Sentralen. De fikk derfor 1 dag sammen, etter å ha fulgt
med på hverandre på sosiale medier dagene før. Ålesund, på grunn av sin
avstand til Oslo, fikk en egen battle hvor vi sendte en representant fra
Soul Sessions Oslo, DJ og 3 dommere. Stedsansvarlig for Ålesund stod for
avviklingen sammen med SSO-representant Mathias Jin Budtz. 

I sammenligning med tidligere år ble dette en stor skuffelse for oss.
Sommerleiren er alltid høydepunktet i prosjektet. Her ser vi ungdommer ha
gjennombrudd både i dansen og sosialt, og hele prosjektet kulminerer i
varige vennskap og danseglede. Vi er takknemlige for at det lot seg gjøre å
ha en samlingsdag på Sentralen, men man oppnår på ingen måte den
samme energien som når battlen kommer etter en oppbygning på 4-5
dager sammen under ett tak. Vi gleder oss til restriksjonsfri-sommerleir! 

S U M M E R  D A N C E  C A M P
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Innhold: 23 danseklasser fordelt på 4 steder, jamsession på SALT for Oslo-
deltagere, sosiale sammenkomster, Open Styles crew-battles & jam i Oslo
og i Ålesund

Pedagoger: Marikken Heitkøtter, Marlene Skoglund, Aaliyah Jakobsson,
Magnus Emaka Einang, Claúdio Fernandes, Michael Lamarre, Marcio
Salvador, Mathias Jin Budtz, Camilla Tellefsen, Freddy Milan Milanya, Ida
Louise Sundby, Cassandra Moldenhauer, Marcus Andreassen, Ronald Belaza

Gjesteartister Oslo: Michael Lamarre (DJ på JAM, Salt), Claudio Fernandes
(dommer), Marcio Salvador (dommer), Marlene Skoglund (dommer) Stew
Menit (DJ)
Gjesteartister Ålesund: Michael Lamarre (DJ) Aaliyah Jakobsson (dommer),
Ronald Belaza (dommer), Magnus Emaka Einang (dommer), Mathias Jin
Budtz (SSO-representant)
Deltagere (ungdom 13-19 år): 69
Deltagere (voksne): 10
Prosjektledere: Stine Dombeck og Kristin Agnes Haugstad (180 timer: 100
timer honorert, 80 timer frivillig)
Assistenter: Ida Louise Sundby, Cassandra Moldenhauer
Frivillige og frivillighetstimer: Anslag på 400 timer
Stedsansvarlige: alle prosjektsteder hadde minst 2 voksne tilstede under
hele sommerleiren, 3-4 dager. Dette ble gjort på frivillig basis for de
fleste. 
Frivillige og frivillighetstimer: Anslag timer brukt: 50 timer per sted per
voksen, 400 tilsammen
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Vi ser at gjennom deltagelse i prosjektet så oppnår ungdommene økt
mestringsfølelse og trygghet til å uttrykke seg selv. Gjennom å lære et
dansespråk blir de kjent med seg selv, nye mennesker og en sosial kultur
som er inkluderende og gøy. Pandemi og restriksjoner har bydd på
utfordringer og det har vi tydelig sett også i prosjektet. Takknemligheten
for aktiviteten har aldri vært større, parallelt med at rekrutteringen har
vært utfordrende. Å binde seg til aktivitet med et langt forløp har vært
uoverskuelig for flere. Vi ser også at flere som hadde en driv for å skape
lokalt har flatet ut eller stoppet opp. Vi ser tydelig at effekten hos
ungdommen er det vi ønsker oss, men utfordringen ligger i å skape et miljø
som fortsetter å leve og vokse etter prosjektets tid er over. Flere og
hyppigere samlinger for å skape et kollegium blant de voksne
stedsansvarlige er vurdert som en god løsning her. 

V I R K N I N G E R  O G  B E T Y D N I N G E N  A V
P R O S J E K T E T

ÅRSRAPPORT 2020SOUL SESSIONS OSLO //

3 2

3 . 2 . 3



Foreningens økonomi fordrer at prosjektet Community endres eller
nedskaleres. Hittil i prosjektet har vi oppfordret til innhenting av midler
lokalt, men de store kostnadene har vært dekket av oss. For femte runde av
prosjektet forutsettes det at utvalgte prosjektsteder vil kunne dekke en
andel på minimum 50 000 kr. Vi vil skreddersy opplegget i større grad og
mengde aktivitet vil bli et resultat av mengde midler skaffet. På denne
måten håper vi å oppnå større eierskapsfølelse og mer håndfast erfaring i
arbeidet som kreves for å drive slik aktivitet frem. Med denne
forutsetningen må utvalgsprosessen forlenges; femte runde ble derfor utlyst
i desember 2021 med søknadsfrist i slutten av januar 2022. 
Tidligere deltagere i prosjektet er stadig oftere å se i det større street
dance-miljøet i Oslo. På Extended i oktober var det deltagere fra alle runder
av prosjektet, og vi har deltagere fra første og andre runde som nå er
voksne og aktive som formidlere av kulturen både i Oslo og tilbake på sine
lokalsteder. I slutten av 2021 fikk vi inn søknad for femte runde, fra noen
som selv var deltager i første runde av prosjektet, som nå ønsket å være
stedsansvarlig og bygge for den nye generasjonen ungdommer. 
Det kaller vi et full sirkel-øyeblikk!
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I år 2021 fortsatte foreningen med forbedring av organisasjonsstruktur og
arbeidsfordeling. Slik kan foreningen optimalisere arbeidet i større grad og
dele den interne kompetansen på en mer effektiv måte. I august hadde
ressursgruppa et internt kompetansehevingsseminar med gestaltterapeut
Marianne Bakkejord som veiledet oss gjennom ulike øvelser og oppgaver. En
oppgave var å finne frem til foreningens tre viktigste verdier. Her kom
ressursgruppa frem til følgende: lidenskap/ildsjel, fellesskap og integritet.

Det var også tydelig at det neste steget for foreningen var å opprette en
ungdomsgruppe som har større tilhørighet til foreningen, kan hjelpe oss på
arrangementer og være en mer fast frivilliggruppe som vi kan følge opp. I
ettertid ble det også tydelig at dette blir en del av vår strategi for frivillige
som vi har tenkt på i en del år, men som det ikke har vært kapasitet til å
følge opp. Vi søkte LNU om midler til å starte opp UNG ressursgruppe fra og
med 2022.

O R G A N I S A S J O N S A R B E I D
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Ø K O N O M I
Det vises til årsregnskapet 2021. Samlet sett i regnskapsåret 2021 var
driftskostnadene 3 047 217 kr og driftsinntekter 3 046 170 kr. 
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Foreningens grunnstøtte er midler fra Sparebankstiftelsen DNB (SSDNB) og
disse tildelingene følger hovedsakelig skoleåret; fra august til august. I
2021 fikk foreningen overført siste del av tildelingen fra 2019 på 1,8 mkr.
På grunn av avlysninger og nedskaleringer som følge av covid-19 i 2020 og
2021, er 1 702 138 kr overført til bruk i 2022. 
På grunn av gjenstående midler, ble det besluttet å ha gratis inngang for
alle under 18 år på festivalen Extended og som har fortsatt på samtlige
arrangementer i 2022, til det gode for barn og unge! 
Som en del av Sentralen UNGs programtilbud for barn og unge, dekker
Sentralen UNG våre leiekostnader til våre arrangementer på Sentralen.

I 2021 fikk foreningen for første gang driftstilskudd på 150 000 kr av Oslo
kommune og det arbeides med å øke tilskuddet i årene fremover. Av Norsk
Kulturråd fikk foreningen 80 000 kr til prosjektet Soul Sessions Encounters.
Helsedirektoratet utlyste ekstra midler til aktivitet for barn og unge under
covid-19 og foreningen fikk bevilget 70 000 kr til prosjektene Open Practice
og Community-battle i november og desember. På grunn av korona-
restriksjoner ble Community-battlen utsatt til 2022, som Helsedirektoratet
godkjente og 30 000 kr ble overført til neste år. 

I 2021 søkte foreningen igjen Sparebankstiftelsen DNB og har fått bevilget
1 million i året i tre år fremover, som er betryggende for foreningen og
fortsetter forutsigbarheten i arbeidet. Videre, som følge av regjeringsskifte,
har gaveforsterkningsordningen hos Kulturdepartementet blitt avviklet.
Dette har vært nødvendige midler for foreningen, og med et et lavere
tilskudd fra SSDNB kreves det et større arbeid i årene fremover å øke
tilskudd andre steder og endre finansieringsstruktur for å opprettholde
samme aktivitet. På grunn av for lite kapasitet og kompetanse i
ressursgruppen, engasjerte foreningen eksterne søknadsskrivere i 2021 til å
hjelpe til med skriving av søknader og finne frem til nye tilskuddsordninger.
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Salgsinntekter er billettsalg, workshop- og deltakeravgift på 407 375 kr og
merch-inntekter på 75 031 kr. En betydelig økning fra korona-året 2020.
Omløpsmidler under eiendeler er varebeholdning av merchandise på 29 800
kr. Egenkapital og gjeld var på 2 057 909 kr per 31.12.21. 

I starten av pandemien godkjente SSDNB at planlagte arrangementer ble
utsatt eller avlyst og at foreningen kunne beholde midlene for å brukes
påfølgende år. I så måte har foreningen vært sikret og ikke hatt behov for
søke andre kompensasjonsordninger pga. tapte billettinntekter. Som nevnt
innledningsvis, valgte foreningen å kompensere bookede oppdragstakere
som hadde mistet jobb pga. avlysninger 30-40% av avtalt honorar, da
spesielt kunstnere har vært hardt rammet økonomisk under pandemien.
Dette ble rådført og godkjent av SSDNB. Prosjektledere har fått betalt for
forarbeid og planlegging av avlyste arrangement.
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Styreleder: Mathias Jin Budtz 
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Nestleder: Camilla Tellefsen { I tJ//VVl/
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Styremedlem 2: Emma Damskau 

Daglig leder: Ida Louise Sundby 

Bildene i denne rapporten er tatt av Mikael Ortenheim, Ida Louise 

Sundby, Suie Lee og Saona Puth 
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O R D L I S T E
Hiphop-kultur
Hiphop-kultur oppstod i Bronx, New York City, på starten av 1970-
tallet. Den inneholder fire grunnelementer; grafitti, MC’ing/rap, DJ’ing
og breaking. Røttene kommer fra den afrikanske diasporaen og latinx
folk i USA. 
Ordet hiphop brukes om hverandre om kulturen, dansestilen og
musikksjangeren. 

Streetdance
Ordet street dance brukes som et paraplybegrep for flere dansestiler
som oppstod på 60- og 70- tallet i USA. Det stilene har til felles er at
røttene kommer fra den afrikanske diasporaen og latinx folk, og har
flere estetiske likheter som kan være vanskelig å skille for det utrente
øye. Stilene bygger videre på gamle dansetradisjoner, som har utviklet
seg i takt med samfunnsendringer og endringer i musikk. De oppstod
hovedsakelig i storbyene, New York, Chicago og LA, på blockparties,
klubber og sosiale samlinger. Hiphop, break, house, popping, locking,
waacking, vouging er blant disse stilene. 

Clubdances
Har samme opphav som streetdance, men ordet brukes for å snevre inn
begrepet. Når vi snakker om clubdances snakker vi om stilene som
oppstod på klubben. House, locking, waacking, vouging er blant disse. 

Funkstyles
Har samme opphav som streetdance, men denne fellesbetegnelsen
handler om hvilken musikksjanger man danser til. Locking, popping,
break danses på funkmusikk, forløperen til hiphop musikken. 
Waacking er en dansestil som er tilknyttet men også separat, da det er
en stil som har opphav i de skeive klubbmiljøene. 
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O R D L I S T E
MC: Master of Ceremony (konferansier/”host” på battle)

DJ: Deejay (diskjockey)

Jamsession
En sammenkomst hvor dansere møtes og danser fritt og uformelt,
hovedsakelig i improvisasjon til musikk spilt av en DJ. 

Battle
Battle er en konkurranse, men vi anser det også i all hovedsak som en
levende, interaktiv og kunstnerisk forestilling som skjer i øyeblikket.
Publikum sitter i ring, som kan ses i likhet med romerske
teatersetttinger i det runde amfiteateret- både til gladiatorkamper og
forestillinger. Publikum spiller også en viktig rolle da de skaper energi
i interaksjon med danserne og man som publikummer ikke er passiv.
Man kan si vi tar bort den fjerde veggen i hiphop-kulturen på samme
måte som ved en hiphop-konsert hvor rapperen henvender seg til og
får svar «call and response», kan MCen og danserne henvende seg til
publikum. I en battle vil én og en danser (eller to og to, tre og tre,
crew osv.) danse mot hverandre i improvisasjon til sjangerspesifikk
musikk spilt av DJen. Bevegelsene og interaksjonen skapes i øyeblikket
– ofte til stor begeistring for publikum. Dommerne velger så den de
mener vant battlen, uavhengig av hverandre, gjennom å peke på
vinneren etter at MCen har telt til tre. Vinneren går så videre til neste
runde, i vanlige kvalifikasjonsrunder. 

Dommer
En gjesteartist som dømmer battlene. Det er en anerkjent
dansekunstner fra inn- eller utland, ofte med høy ansiennitet og
kredibilitet i det internasjonale miljøet. En dommer innehar mye unik
og viktig kunnskap som gjennom møtene vi tilrettelegger for kan deles
med norske dansere og bidra til en positiv utvikling av kulturen og
kunstformen. Disse dommerne fungerer ofte som workshop-holdere og
panel-deltagere i prosjektene våre. 
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Ball
En konkurranse, ballroom miljøets versjon av en battle. Her kvalifiserer
man seg ved å «10s», hvor du går alene på scenen og utøver kategorien
MCen ber om i henhold til hva kategorien etterspør (det kan være
tematikk, kostymer, karakter mm.). Man blir bedømt basert på ulike
kriterier i hver kategori, av et dommerpanel som kan bestå av alt fra 5-
17 personer. Dommerne dømmer ved å enten gi deg «10s» eller en
«chop». Får du 10s går du videre til neste runde; 1 mot 1 battles,
hvor du danser på samme tid og konkurrerer om oppmerksomheten til
dommerne, frem til man står igjen med en vinner. Fikk du et chop er du
ute av konkurransen.

Ballroom
Ballroom er en kultur som oppstod i New York på 60-tallet, og som har
videreutviklet seg med store steg gjennom tiårene frem til i dag.
Utviklingen i kulturen kan ses i direkte parallell til historien om
skeives rettigheter. Kulturen oppstod som et svar på rasisme og
diskriminering, og fra et behov for et sted og miljø hvor man kunne
uttrykke seg fritt utenfor det hetero- og kjønnsnormative samfunnet.
Demografien av skaperne har mange fellestrekk med de øvrige
streetdance stilene, men her var det transkvinner og homofile miljøet
bestod av. Kulturen startet med skjønnhetskonkurranser av og for
svarte dragqueens, og har vokst derfra til å ha ulike «kategorier» som
blant annet face, realness, runway, bizarre, designers delight og
performance kategorier, også kalt voguing mm.

Voguing
Dansestilene tilknyttet ballroom kulturen. Kan sammenlignes med
hvordan dansestilen break «tilhører» hiphop kulturen. Det finnes tre
subsjangre; old way, new way og vogue femme. Disse reflekterer ulike
perioder i utviklingen av det som på et tidspunkt ble kalt
«performance». Etter hvert som ulike uttrykk kom til vokste det seg fra
en kategori til tre ulike, med ulik estetikk, musikksjangre og kvaliteter.

ORDL ISTE
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ORGANISASJONSKART
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Arrangementer i
Oslo/på Sentralen

Open Practice Helgeworkshops:
prosjektsteder i Norge 

Nasjonalt
ungdomsprosjekt: 
Soul Sessions Community 

Fritreninger hver søndag

Ungdommer og lokale ildsjeler

medlemmer

ÅRSMØTE

STYRET

RESSURSGRUPPA /
ADMINISTRASJONEN
Kunstneriske ledere
Daglig leder
Admin. medarbeidere
Frivilligansvarlig
Medie- og sponsoransvarlig 

Prosjektleder-/gruppe
UNG ressursgruppe og
frivillige

PROSJEKTER

Summer Dance Camp
på Sentralen i Oslo

Rookie battle Extended 

Womanhood 

Kvinnedagen 8. mars

Encounters

Scenekunstfestival,
forestillinger og battles

Ball of Norway

Vogue og waacking

Extended

Streetdance-festival med
battles

Annet / samarbeid 




