
NORSK AMERICANA FORUM 2022/23

VI FREMMER AMERICANA MUSIKKEN I NORGE!



HISTORIKK
Foreningen Norsk Country Forum ble stiftet 05.03.2009 av Ottar «Big Hand» Johansen. 
Foreningen skiftet navn til Norsk Americana Forum  (NAM) den 11.01.11.

Ottar var styreleder i foreningen frem til august 2020. Kari Meyer ble da valgt som ny styreleder.

Norsk Americana Forum er en selvstendig, ideell medlemsforening som er tilknyttet 
Norsk Musikkråd (driftsstøtte) og mottar støtte fra KOMP og Norsk Kulturråd.

Foreningens hjemsted er i Aurskog Høland kommune i Viken fylkeskommune.

GRUNNLEGGER: Ottar “Big Hand” Johansen

www.americanaforum.no

FORMÅL
Norsk Americana Forum sitt formål er å fremme, utvikle og ivareta musikksjangeren ”Americana” 
og beslektede musikkformers vilkår i Norge.

Foreningen skal være et seriøst forum og kompetansesenter for Americana-musikken ved å spre 
kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for Americana og beslektede musikkformer.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

• Spre informasjon om sjangeren og medlemmene gjennom egen webside, sosiale medier og 
   utsendelse av nyhetsbrev

• Arrangere konserter, organisere arrangementer, avholde kurs og seminarer og yte generell 
   rådgivning til medlemmene

• Overvåke og delta i det politiske landskapet

• Søke samarbeide med andre foreninger og bransjerelaterte aktører 

AVSTEMMINGENER GJENNOMFØRT I PERIODEN3 - 31. DESEMBER 2020 GJENNOM NORSK AMERICANA-FORUMSHJEMMESIDE. 705 PERSONER STEMTE 
PÅ SINE FEM FAVORITT-ALBUM, SLIK 

AT DET BLE TOTALT AVGITT 3 525 STEMMER FORDELTPÅ 63 ALBUM.

Norsk Americana Forum og
Bluesunion i nært samarbeide.

Styret i Norsk Americana Forum består av (fra venstre): Bjørn Kulseth, Bill Booth, Vibeke Sjøvold,
Tore Blestrud, Jeff Wasserman, Bjørn Nilsen, Claudia Scott, Tom Skjeklesæther og Kari Meyer (leder).

mericana og Blues. To musikk-
sjangere som har mange 
likheter, både når det gjelder 
opphav og historie og ikke minst 

samler et musikkelskende folk som 
verdsetter det ekte, ærlige og historiefor-
tellende i musikken. 

Bluesen har sitt opphav fra afroamerikan-
ske miljøer i det sydlige USA med utgang-
spunkt i spirituals, arbeidersanger, field 

hollers, afroamerikansk folkemusikk og 
fortellende ballader med engelsk og 
skotsk-irsk opphav - ikke så ulikt Americana-
sjangeren som også er en god blanding av 
amerikansk musikk, spesielt fra det sørlige 
USA, som omfatter folk, gospel, blues, 
country, jazz, rhythm and blues, rock and 
roll og bluegrass blant flere.

Da Norsk Americana Forum og Norsk 
Bluesunion inngikk et samarbeide i januar 

2022 var det med erkjennelsen om at vi 
har mange like interesser og ønsker for 
musikken vår. Samarbeidet gis oss begge 
en tettere dialog, nettverksbygging og 
gode muligheter for å utveksle erfaringer.

For Norsk Americana Forums medlemmer 
betyr samarbeidet i første omgang at alle 
får det flotte medlemsbladet Blues News 
(med mye Americana-relatert stoff) fem 
ganger i året, inkludert i medlemskapet. 

A
AMERICANA + BLUES = FAMILIE

★ Spre informasjon om sjangeren og medlemmene gjennom egen  
 webside, sosiale medier og utsendelse av nyhetsbrev
★  Arrangere konserter, organisere arrangementer, avholde kurs og  
 seminarer og yte generell rådgivning til medlemmene
★  Overvåke og delta i det politiske landskapet
★  Søke samarbeide med andre foreninger og bransjerelaterte aktører

Norsk Americana Forum sitt formål er å fremme, 
utvikle og ivareta musikksjangeren «Americana»

og beslektede musikkformers vilkår i Norge. NAM skal være et
seriøst forum og kompetansesenter for Americana-musikken ved å 
spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for Americana
og beslektede musikkformer, gjennom følgende aktiviteter:

I de siste årene har den norske americana-musikken hatt en 
oppsiktsvekkende utvikling. Stadig nye generasjoner med 
talentfulle artister og musikere oppdager at musikken som 
befinner seg innenfor americana-feltet er av stor interesse
både for musikalsk nyskaping og for en historisk forståelse av 
musikkuttrykk som overlegent kombinerer høy kvalitet og
folkelig appell.
 Norsk Americana Forum er en interesseorganisasjon som 
samler musikere/artister, bransjefolk og journalister som har en 
spesiell kjærlighet til musikken som for nesten hundre år siden 
ble startet av Jimmie Rodgers og The Carter Family og som 
fortsetter å glede og inspirere.
 Americana-musikken har som kjerne countrymusikk, folk- 
og roots-rock, men har samtidig utviklet seg til å omfavne et 
vesentlig bredere spekter av musikk.
I dag kan eksperimentvillige musikere ta seg store friheter med 
utrykk og presentasjon, men det er likevel enighet om at den 
gode låten er avgjørende.
 For femti år siden begynte de første norske country-albu-
mene å dukke opp. Ut over syttitallet påvirket musikken til The 
Band, The Byrds og Eagles norsk rock.
 På 1980-tallet var det et lite, men svært oppegående miljø 

som kretset rundt honky-tonken Gamla i Oslo, der man kunne 
høre gjestende amerikanske band som Rodney C. Riley Band og 
Tom Russell Band hver kveld.
 På 1990-tallet inntraff det som fikk betegnelsen Den norske 
rootsbølga, med en rekke artister som fikk store salgsfremganger.
 I dag kommer det ut flere nye norske americana-album hver 
eneste måned året rundt.
 Norsk Americana Forum ønsket i 2020 å tydeliggjøre og ære 
pionerene for den norske americana musikken og gjennomførte 
derfor, helt på tampen av året, en åpen avstemning med mål om å 
velge ut en historisk norsk Americana-kanon, bestående av 
femten album fra femten artister.

Stephen Ackles - One for the Moon
(Mercury Records 1995)

Hellbillies - Pela Stein
(Spinner Records 1993)

Gary Holton & Casino Steel
(Polydor Records 1981)

Midnight Choir - Olsen’s lot
(S2 Records 1996)

Claudia/Big Hand/Casino - Will the Circle be unbroken
(Big Hand Records 1983)

Somebody’s Darling - Somebody’s Darling
(Sonet Records 1993)

Henning Kvitnes Little Eden - Back to Little Eden
(Mega Records 1987)

Elvis Tributter
(Stephen Ackles, Steinar Albrigtsen, Tore Andersen, Paal Flaata,

Trond Granlund, Jørn Hoel, Prepple Houmb, Michael Krohn,
Henning Kvitnes, Motorpsykkel)

(EMI Records 1995)
Øystein Sunde - Det året det var så bratt

(CBS Records 1971)
G. Thomas - Jesus in a Leather Jacket

(Talent Records 1996)
Steinar Albrigtsen - Alone too long

(Norsk Plateproduksjon 1990)
Danko/Fjeld/Andersen

(Rykodisc Records 1991)
Jonas Fjeld Band - Neck’n’neck

(EMI Records 1984)
Motorpsycho & Friends - The Tussler

(Original motion Picture Soundtrack)
(Stickman Records 1994)

Flying Norwegians - Wounded Bird
(Sonet Records 1976)

15 UTVALGTE, NORSKE AMERICANA-ALBUM UTGITT FRA 1970 TIL 1999

G. Thomas - Jesus in a Leather Jacket

PÅ RADIO OG
OG PODCAST
I samarbeid med 
Ordentlig Radio 
samarbeider vi  om
15 radioprogrammer 
som presenterer 
albumene med 
intervjuer med 
artistene og 
avspillinger fra 
albumene. Kommer 
i løpet av 2022.

Hjemmeside Nyhetsbrev Artikler i Bluesnews



OVER-
ORDNET
MÅL-
SETNING
Alle som arbeider med, er knyttet til eller er glad i
Americana-musikk i Norge skal finne det naturlig å være 
medlem av Norsk Americana Forum.

MEDLEMSUTVIKLING
2018 - 22 stk.                          
2019 - 91 stk.                          
2020 - 109 stk.                          
2021 - 128 stk. 

Juni 2022:  250 stk.

• 131 musikere
• 10 band
• 6 klubber
• 6 musikere under 26 (nysatsing)
• 97 støttemedlemmer

Norsk Americana Forum og Norsk Blues Union inn-
ledet et samarbeide i 2022.

For Norsk Americana Forums medlemmer betyr 
samarbeidet i første omgang at alle får medlems-
bladet Blues News (med mye Americana-relatert 
stoff) fem ganger i året, inkludert i medlemskapet. 

Dette har (sammen med økt satsing på medlems-
kampanjer og aktivt arbeide med nyrekruttering) 
bidratt til en vesentlig økning i medlemstallene.

Fra medlemskarusellen på hjemmesiden.



STYRET
Norsk Americana Forum har et arbeidende styre med dedikerte styremedlemmer som bidrar 
til driften og gjennomføring av aktiviteter og arrangementer. 

Styret har de siste tre årene jobbet aktivt for å bygge et solid fundament for foreningen. 
Både vedtekter, visjoner og strategier er under kontinuerlig vurdering og endring, og 
organisasjonen er i dynamisk utvikling, både når det gjelder medlemstall og aktiviteter.

NORSK AMERICANA FORUM ER MEDLEM AV OG SAMARBEIDER MED:

• Frivillighet Norge
• Musikkens studieforbund
• Norsk Musikkråd
• Norske Konsertarrangører
• Norsk Bluesunion
• Stiftelsen Bluesnews (representert som styremedlem)

Styret i Norsk Americana Forum per mars 2022



KARI MEYER 
- STYRELEDER/DAGLIG LEDER
Styreleder siden august 2020. Generell 
daglig drift av foreningen.

TOM SKJEKLESÆTHER 
- NESTLEDER
Journalist/anmelder - Konferansier.
Networking og strategisk planlegging 
større festivaler,  arrangementer og 
produksjoner mot TV og radio og presse 
generelt.

VIBEKE SJØVOLD 
- SEKRETÆR/KASSERER
Prosjektleder større arrangementer 
og booking konserter.
SoMe-ansvarlig.

BJØRN KULSETH
- STYREMEDLEM
Grafisk design / markedsføring / profilering.

JEFF WASSERMAN
- STYREMEDLEM
Assisterende web.

HOVED 
STYRE

BILL BOOTH

TORE BLESTRUD

CLAUDIA SCOTT

HEGE ØVERSVEEN IVAR BRYNILDSEN

VARA

VALG
KOMITÉ



AKTIVITETER
• Festivalen INTERSTATE på Vulkan (januar måned).

• Kåring av ”den historiske, norske Americana-kanonen”
    - 15 utvalgte, norske americana-album - utgitt fra 1970 til 1999. 

• 15 Radioprogrammer; intervjuer og musikk med alle de 15 artistene bak albumene.

• Tribute-konserter (Americana sessions) samt årlig julekonsert på Herr Nilsen.
      
• Medlemskonserter på Smelteverket. 

• Temakonserter og samarbeidsprosjekter Outlaw, Dylan 80 år etc.

• Låtskriverseminarer.

OSLO KONSERTHUS
& NORSK AMERICANA FORUM
PRESENTERER:

Bob Dylan fyller 80 år! ÅGE ALEKSANDERSEN
SIVERT HØYEM

ÅSE KLEVELAND
SONDRE LERCHE

INGEBJØRG BRATLAND
TOM ROGER AADLAND

KNUT REIERSRUD
IVER KLEIVE

TERESA WILLIAMS
LARRY CAMPBELL

LUKE ELLIOT
HEGE BRYNILDSEN
MALIN PETTERSEN

ELVIRA NIKOLAISEN
HILMA NIKOLAISEN

MIMMI TAMBA
JONAS ALASKA
DARLING WEST

OLE KIRKENG
SIGNE MARIE RUSTAD

ERLEND ROPSTAD

Oslo Konserthus 24.05.21
HUSBAND:

THE SALMON SMOKERS
(FREDDY HOLM, OMAR ØSTLI, EIVIND KLØVERØD,
FINN TORE TOKLE, BEBE RISENFORS)

MED LARRY CAMPBELL
KONFERANSIER:

ESPEN AAS
DAX18/NRK

Billetter: oslokonserthus.no

FJORDING
•  Fjording prisutdeling med kåring av fem kategorier Americana-musikk

•  Fjording Showcases med et tyvetalls konserter over én helg for å    
    presentere norsk Americana-musikk, med fokus på nye og unge
    musikere



AKTIVITETSPLAN 2023
AKTIVITET ANSVAR

ADMINISTRASJON:
STYREMØTER/ÅRSMØTE 8 15 12 3 14 2 13 18 29 Alle

SØKNADSFRIST(ER) 1 25 2 1 4 2 Kari

MARKEDSFØRING:
BLUESNEWS ? ? ? ? ? Tom/Kari

FACEBOOK-KAMPANJER Kari

TOM TALER (25 stk.) Tom

MÅNEDENS ARTIST Kari

NYHETSBREV (12-24 stk.) Kari

MEDLEMSKAMPANJER Kari

ARRANGEMENT/KONSERTER:
FJORDING PRISUTDELING 15

FJORDING SHOWCASES 
Tom/Kari

/B/V

SMELTEVERKET KONSERTER 14 25 18 22 13 10 15 19 16 14 18 9 Vibeke

MEDLEMSKONSERTER (hele landet) Vibeke

HERR NILSEN (Sessions) 16 16 28 25 24 21 21 Bjørn K.

JULESPESIALKONSERT 2 Bjørn K.

RØVERSTADEN (temakonsert) Tom/Bjør
n 

RADIOPROGRAMMER Tom/Kari

KONSERTER FRA KANON-KÅRING (kanskje disse på "Gamla")? Tom/Kari

LÅTSKRIVERSEMINAR ? ? ? Kari/Jeff

SOMMERFEST Medlemmer 25 Kari

14/15

DES.JAN. FEB. MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG. SEPT. OKT. NOV.

15 programmer som podcasts publiseres fortløpende og markedsføres på Facebook/Instagram gjennom året.

AKTIVITETSPLAN 2023 Styringsdokument justeres etter innkommet støtte.



STRATEGI 2022-24
SATSNINGSOMRÅDER:

NIVÅ 1 - Informasjon og opplæring
• Ukentlig oppdatering av webside, sosiale medier og utsendelse av nyhetsbrev. 
• Rådgivning for medlemmer (plateutgivelse, støtteordninger, promo, spillesteder etc.). 
• Løpende og tett kontakt med samarbeidspartnere og andre organisasjoner og forbund. 
• Lokale låskriverseminarer og kurs regionalt - med fokus på medlemmer under 26 år.
• Master-classes sentralt på Østlandet.

NIVÅ 2 - Lokale konserter med medlemmer (”spilleglede”)
• Medlemskonserter på klubber over hele landet. Våre medlemmer spiller ”for døra” og dekker 

kostnader selv. 
• NAM garanterer en sum/maksbeløp pr. konsert (dersom billettsalget går under dette). Søknad 

må sendes inn via nettsiden. Klubben eller artist (søker) må levere rapport til NAM.  
• NAM markedsfører konsertene på sin kalender på hjemmesiden, på Facebook  og via Nyhets-

brev.

NIVÅ 3 - Nettverksbygging - for inspirasjon, motivasjon og 
skape nye kontakter/venner
• Større konserter; temakonserter som f.eks. Outlaw konserter og Americana Sessions   

(tribute-konserter) med ulike musikere og solister. Ikke medlemsrelatert. Støtte eller garanti 
fra Norsk Americana Forum.

• Låtskriverseminarer online eller fysisk på ”Farmen” i Høland.
• Sommerfest eller andre fellesarrangementer kun for medlemmer.

NIVÅ 4 - Spre kunnskap om sjangeren nasjonalt
• Større arrangementer og prosjekter (ikke medlemsrelatert)
• Anmeldelser og informasjon om nyutgivelser (Tom Taler)
• Ukentlig oppdatering av webside, sosiale medier og        

utsendelse av nyhetsbrev. 
• Egne artikler og reportasjer i Bluesnews
• FJORDING (årlig Americana prisutdeling)
• Showcases som presenterer nye og unge Americana musikere
• TV show (Fjording)
• Radioprogrammer (15 programmer med ”Den Historiske        

Norske Americana Kanonen”)
• Plateinnspillinger (CD utgivelse med låter fra showcasene        

i Fjording)
• Paneldebatter

FJORDING
THE NORWEGIAN AMERICANA AWARDS

2022

K A R I  M E Y E R
ST Y R E L E D E R TO M  S K J E K L E S Æ T H E R

P R O S J E K T L E D E R

ÅRETS NORSKE ALBUM
O�V �RSEN & THE A�BAMA RODEO STARSSTREAM OF CONSCIOUSNESS



NORSK AMERICANA FORUM
Svensrudveien 50 - 1970 Hemnes

Tlf.: 908 49 441
E-post: post@americanaforum.no

Kontonummer: 1503.44.37367
VIPPS: #81873

www.americanaforum.no




