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Nominasjon til Nord-Trøndelag Fylkeskommunes kulturpris 2013
Frosta kommune vil i år nominere en kandidat vi er svært stolte av å kunne sende inn til NordTrøndelags Kulturpris 2013; Familiefestivalen MiG Tautra.
MiG Tautra '13 ble i år gjennomført for åttende gang så dette er nå en veletablert familiefestival.
Festivalen opplever hvert år en økende tilstrømning av deltakere og gjester i
alle aldre som bor i campingvogn eller telt under hele festivalen.
I 2013 hadde festivalen totalt 4.800 besøkende i løpet av de 4 dagene MiG
Tautra gjennomføres på.
Festivalen har over flere år samarbeidet med Olavsfestdagene i Trondheim og
nå også Stiklestad – samt fått prosjektledelsen på den nye Pilgrimsleden her i
fylket – så festivalen er mangfoldig og svært aktiv på å bygge gode
samhandlings- og opplevelsesarenaer som stimulerer og videreutvikler kulturlivet både i Frosta
kommune og ikke minst i Nord-Trøndelag fylke.
Det spesielle fokuset på at barn og unge også skal få oppleve en festival i trygge rammer uten
alkohol den unike samarbeidsavtalen med MOT vil vi fremheve spesielt. Det er få slike arenaer med
flotte kulturopplevelser på tvers av generasjoner i dagens samfunn – og det er tydelig at det treffer
godt da andelen barn og ungdom som deltar på festivalen er høy.
Om dere ser at det mangler informasjon dere kunne tenkt dere så ta kontakt – vi oppfordrer også til
å se på MiG Tautra sin hjemmeside for å få et mer helhetlig bilde av kandidaten enn vi kanskje
klarer å få frem i vedlagte begrunnelse; www.mig.no .
Med hilsen
Elin Bjørnstad
Kulturkoordinator
Vedlegg:
Begrunnelse fra Frosta kommune
Intervju med MiG Tautras leder; Øyvind Løvrød
Postadresse:
Alstad
7633 Frosta
E-post postmottak@frosta.kommune.no

Telefon:
74 80 88 00
Telefaks:
74 80 88 09

Internett:
www.frosta.kommune.no
Bankgiro:
4459 06 00099

Organisasjonsnr:
944 482 253
Skatt:
6345 06 17174
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Statutter for Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris
Vedtatt av fylkestinget 03.03.05
«§ 1 Formål
Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og
fremragende innsats for kulturlivet i Nord-Trøndelag.»

Begrunnelse for nominasjon av kandidat MiG Tautra.
Ordfører Johan Petter Skogseth sine ord ved valg av kandidaten:
«Jeg synes MIG Tautra v/ leder Øyvind Løvrød er et utmerket forslag til
fylkeskommunal kulturpris. MIG har med hans ledelse maktet å skape en
alkoholfri familiefestival med bred appell, noe som gjør MIG til en unik blomst i
den trønderske og norske festivalfloraen.
MIG Tautra v/ Øyvind Løvrød er også sentral i arbeidet med å opprette en ytre,
fjordnær pilgrimsled fra Stiklestad til Nidaros. Dette kan sees på som et
kulturformidlings- og kulturutviklingsprosjekt, der kommunene Levanger,
Stjørdal og Frosta deltar med støtte fra NT fylkeskommune.»
MiG Tautra er som sagt en rusfri familiefestival med tilbud til barn, ungdom, voksne og eldre - en åpen arena
hvor alle generasjoner sammen får flotte opplevelser i et unikt landskap – med stor bredde i
kulturopplevelser og aktiviteter.
Bare det å i dagens samfunn klare å drifte en stor festival med verdenskjente band på scenen, overnatting for
flere tusen og varierte opplevelser, uten å ha skjenkebevilling å støtte seg på inntekts- og profilmessig, er en
bragd.
MiG Tautra har også klart å komme igjennom nåløyet å få til et etablert
samarbeid med MOT. Dette er det få forunt å bli godkjent til da MOT har
strenge krav til bruk av deres profil og dermed er selektive i valg av
samarbeidspartnere. Så denne merkevaren kan MiG Tautra være stolte av å ha
med på laget, ungdommer landet over vet hva MOT står for og hvilke flotte
verdier som de kan støtte seg til gjennom denne rollemodellorganisasjonen.
MOT er på Frosta en sterk organisasjon – mye på grunn av det samarbeidet
MiG Tautra fikk til og slik markedsførte MOT ovenfor lokalsamfunnet.
Samhandlingen historisk mellom Stiklestad og Trondheims Olavsfestdager er tatt opp igjen, Frosta er en
naturlig del av det historiske trønderlag. Og nå er også prosjektlederansvaret for den Ytre Pilgrimsled hos
MiG – så neste sommers festival vil bli spesiell med åpning ved Biskopen samkjørt med kirkens
Grunnlovsmarkering 27. juli.
MiG har ut over dette holdt noen næringslivskonferanser i Frosta gjennom årene for å få til en kultur for å
samarbeide – snakke hverandre gode og gjøre hverandre gode. Dette har det vært godt oppmøte på og MiG
er aktivt tilstede på mange flere arenaer enn man forventer av en generell festival.
Frosta kommune anbefaler på det sterkeste MiG Tautra til Fylkeskommunens Kulturpris for 2013!
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Intervju med Øyvind Løvrød, leder av MiG Tautra
Det hele startet i 2003 ut i fra en drøm ett av medlemmene i koret Rejoising
hadde: - det å skape en felles arena på Frosta og i fylket som kunne samle folk
fra ulike samfunnslag og organisasjoner, familier på tvers av generasjoner til
felles glede og aktivitet. Målet var å bygge bro mellom mennesker for å skape
en ny, åpen arena som et sosialt og godt møtested.
MiG var det først året en korfestival tilknyttet gospelsjangeren – men det var liten oppslutning om et slikt
type arrangement . MiG har en kristen forankring med gospeltradisjonen som et musikalsk fundament, men
for oss er det viktig å møte folk med raushet. Folk skal få komme som de er og dra som de er, vi skal ikke
presse noe på noen. I dag markedsfører vi oss som en Rusfri familiefestival, " en festival uten dørstokk og
med ubegrenset takhøyde"
Øyvind presiserer at dette handler ikke bare om å ha en festival 4 dager om sommeren, men å gi et
lokalsamfunn viktige kvaliteter som bærer langsiktig. Folk vokser på å få oppgaver og ansvar – det blir
mestring og eierskap som igjen får frem stolthet over seg selv, festivalen og bygda. Vi ønsker å være
inkluderende og åpen, og tror festivalen har bidratt både til bolyst og livslyst. Vi ønsker å være en
"rasteplass" hvor enkeltmennesker og familier kan bruke tid sammen og på denne måten samle krefter til
"veien videre".
Derfor var man svært bevisst i starten på å gi nok rom til mangfold med tanke på at folk skulle bli frimodige
nok til å være aktive på en offentlig arena. Det å føle seg god nok – at alle passer inn og slik få muligheten til
å mestre og å bidra var en viktig del av grunnlaget for at festivalen skulle bli bærekraftig – og det gjør også
mye med lokalsamfunnet i de deler av året hvor festivalen ikke er i hovedfokus. Dette fordi man oppnår en
kontakt mellom folk i lokalsamfunnet gjennom hele året – man får en relasjon ved å jobbe sammen og man
snakker sammen med folk man før bare nikket til på butikken. Slik begynner man å forholde deg til folk
rundt seg og får en gjensidig verdi av å få større omgangskrets og der i gjennom få flere trygge/ mulige
holdepunkter i livet.
Over 220 frivillige bidrar hvert år og folk ringer og ber om å få være med å
jobbe på festivalen – dette er et godt tegn på at strategien for å bygge
festivalens grunnmur med medarrangører har fungert.
Vi ønsker også å bidra aktivt til at våre nye sambygdinger, gjestearbeiderne, føler seg velkommen og blir
integrert i kommunen. Derfor har alle gjestearbeidere bosatt i kommunen de siste to årene blitt invitert til å
delta gratis en av dagene. Dette har blitt svært populært med mer enn 70 gjester.
I forhold til ungdomsdeltakelse på MiG Tautra så har det via MOTsamarbeidet blitt en stor deltakelse fra ungdom. De velger å være tilstede på
festivalen, ønsker å være aktivt med på dugnad og har stor tilknytning til
MOT og MiG Tautra. De tør å stå på egne bein, ha egne meninger og
ønsker å være en rollemodell. Flott at de tør å la seg bli identifisert med en
festival som er rusfri og som ble startet av gospelkoret RejoiSing.
MiG ønsker å ta barn på alvor og mener et rusfritt tilbud er en forutsetning for
å kalle seg en "familiefestival". Det er kjempeviktig for barn at man skaper
rusfrie arenaer sammen med voksne hvor barna kan føle seg trygge på
omgivelsene og får være sammen med foreldrene i felles opplevelser – de er
helt ville etter å komme tilbake sier foreldrene – konseptet er viktig – ikke
bare programmet – for konseptet gir fritid og rom til å være sammen – uten
stress..
Det har opp i gjennom årene vært mange toppartister på besøk og disse snakker særs positivt om festivalen
seg i mellom – dette bidrar til at man klarer å booke store navn hvert år. Det er også veldig sjeldent man
kommer innpå artistene på så nært hold som deltakerne på MiG Tautra gjør.
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MiG Tautra 2014
I år hadde vi et eget ungdomsarrangement med MOT-ambassadør Marion Ravn, Tore Sandnes og MOTgrunnlegger Atle Vårvik. I tillegg deltok MOT Frosta under hele festivalen. MOT vil også være med neste
år.
Vi har nå etablert samarbeidet med Olavsfestdagene som nevnt over og vil også neste år ha felles konserter.
I år hadde vi egen avgang med dampbåten Hansten som gikk mellom Tautra og Trondheim.
En gruppe med 11 britiske pilegrimer var blant passasjerene som benyttet dette tilbudet. I tillegg hadde vi en
egen båttur for nye andelseiere.
Årets resultat viser at vi får et overskudd på ca. Kr. 80.000,- Et godt overskudd var målet for årets festival og
er utrolig gledelig. Vi har allerede fått nedbetalt noe gammel gjeld. Vårt hovedmål for neste års festival er å
få til tilsvarende resultat.
Biskop Tor Singsås er prosjektleder for Nidaros bispedømmes grunnlovsmarkering neste år.
Singsås ønsker å legge denne markeringen til Frosta og har utfordret MiG Tautra til å kombinere dette med
offisiell åpning av "Ytre pilegrimsled" som MiG Tautra er prosjektleder for.
Vi har nå blitt enig om å ha dette arrangementet på Tinghaugen i tilknytning til neste års
festival. MiG Tautra skal derfor i samarbeid med Frosta menighet ha et stort arrangement på
Tinghaugen søndag 27.juli. Hanne Krogh blir konferansier, Tor Singsås deltar sammen med både lokale og
nasjonale kor. Som avslutning vil vi invitere til tidenes båtmønstring fra Frosta til Trondheim. Dette for å
synliggjøre hvordan sjøveien mellom Frosta og Trondheim ble brukt for 1000 år siden.
Velkommen på MiG Tautra 2014!

