Grønt på øret
- podkastserie om raviner

Hvem?
Kulturminnebøndene i samarbeid med unge
kulturutøvere har ansvar for produksjonen.
Hvordan?
Prosjektet støttes av Norsk Kulturråd via
ordningen «Prosjekt kulturvern»
og
Viken fylkeskommune via ordningen «Tilsagn om
tilskudd til utvikling av reiselivet i Akershus/Viken»

Produksjonen
Fem/seks podkaster (episoder på ca 30 minutter) skal produseres i 2020/21. Ravinelandskapet i
Vormadalen blir lokasjon; lydbilder skal ta lytterne ned i «Vormadalens hemmeligheter».
Intensjonen
• et profesjonelt produkt som overrasker, underholder og gleder
• som inspirerer til omtanke, ettertanke, reiseliv og friluftsliv
• som dokumenterer og blir en publikumsvennlig kunnskapsbase om ravinelandskap
• som påvirker lytternes nysgjerrighet til å bevege seg i dette landskapet og bevare det

Samarbeidspartnerne
Form og kunstnerisk profil utvikles av komponisten og scenekunstneren Bernt Karsten Sannerud og
grafisk designer Marius Sjøli. Marius Lien (bluesmusiker) lager jingles og bakgrunnsmusikk til
podkastene.
Sannerud har jobbet på flere store institusjonsteatre i både Sverige og Norge.
https://www.bksannerud.com/

Vesentlig for prosjektet er den evnen til formidling og muligheten til å nå fram til et nytt publikum
som unge kreative samarbeidspartnere gir.

Å gi kunnskap og stolthet
over et unikt landskap som finnes få steder i verden

Slik jobber vi
•

De tre kulturarbeiderne sørger for kunstnerisk innhold, redigering og utforming og har det tekniske ansvaret i produksjonen.

•

Kulturminnebøndene kvalitetsikrer innholdet, sørger for kildetilfang samt tilrettelegger og gjennomfører samtaler som inngår i
podkastene.

Gjennom seminarer hvor kultur- og naturarv har vært tema (slik som ravinevandringer, ravineseminar, «Sunt for jorda»)
har Kulturminnebøndene knyttet til seg sterke faglige aktører og gode samarbeidspartnere. Det har gitt kontakter og nettverk som vi drar nytte av i
produksjonen. For oss blir det lærerikt og interessant å jobbe med nytt format/verktøy og en yngre generasjon. Vi ser podkastproduksjonen som en
gylden mulighet til å presentere et gammelt kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse og dets naturmangfold for nye målgrupper.

Innhold
• intervjuer av fagfolk som biologer og naturvernere
• høre hva vanlige folk såvel som politikere tenker om vår felles naturarv
• blande naturvitenskapelige fakta med musikk, poesi og filosofi
• kulturelle innslag fra kunstnere og musikere som lar seg inspirere av ravinene
• «studioprat» – presentasjon av intervjuobjekt
• Kårepod – kunnskapsminutter med Kåre i hver pod

Vi er i gang tross koronautsettelser
Som her:
Nordisk slåtte-ekspert, Mats
Rosengren, på Oslo-besøk, men
innom Nes.
Kulturminnebøndene intervjuer i
Nes,
Bernt Karsten klipper i Stockholm og
bearbeider.
Etterarbeides med studiosamtaler

