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Forord 
Bakgrunnen for denne prosjektrapporten er at Blues Factory AS fra og med 2017 fikk muligheten til å 

ha en egen gruppe med innsatte og løslatte fra fengsel på det årlige bandseminaret som organiseres 

av Notodden Bluesfestival. Bandseminaret på Notodden Bluesfestival har blitt gjennomført hvert år 

siden 1989, men har siden 2015 blitt markedsført som Little Stevens Blues School, etter at Steven Van 

Zandt – kjent som gitaristen til Bruce Springsteen og ikke minst fra TV-serien «Lillyhammer» - besøkte 

og tok initiativ til et samarbeid med festivalen. Steven Van Zandt eller «Little Steven» har engasjert seg 

sterkt i arbeid for ungdom og musikkopplæring i USA og arbeidet med stiftelsen «The Rock and Roll 

Forever Foundation» (RRFF) med Little Steven, Bruce Springsteen, Jackson Brown, filmskaperen Martin 

Scorsese og U2 vokalisten Bono i styret, er bakgrunnen for det nye samarbeidet med Notodden 

Bluesfestival. Blues Factory AS har samarbeidet med Notodden Bluesfestival siden 2012 om Jailhouse 

Stage, den unike scenen for band fra norske fengsler på festivalen. Fra og med 2017 ble det åpnet for 

at dette samarbeidet også betyr at Blues Factory AS kan ha en egen gruppe innsatte og løslatte fra 

fengsel på Little Stevens Blues School. I 2017 fikk vi med en gruppe på fem deltagere fra fengsel. I 2018 

fikk vi med seks deltagere, som bestod av tre Blueshusbeboere fra Bastøy Fengsel som alle er 

medlemmer i husbandet Skyldig som faen og tre fra Hof Fengsel som har deltatt i husbandet Simplex 

Brutus. Prosjektrapporten beskriver bakgrunnen for prosjektet, selve gjennomføringen på Little 

Stevens Blues School og Jailhouse Stage, samt oppfølgingen av deltagerne i etterkant av 

bandseminaret. 

Vi takker Mari Tangen i Musikk i fengsel og frihet (MIFF) og Erik Normann i Musikernes 

Fellesorganisasjon (MFO) for økonomisk støtte til kursavgiften for de seks deltagerne fra Blues Factory 

AS og forbundsleder Hans Ole Rian for glimrende åpningstale på årets Jailhouse Stage.  Takk til Aron 

Sebastian Blåsmo Frantzen for utrolig flotte foto fra bandseminaret. Stor takk også til Asle Bastholm 

og fritidsleder Brede Granli i Hof Fengsel samt fritidsleder Tor Bråten i Bastøy Fengsel og Bente Tuverud, 

Bita Setran og Tone Vegre som var frivillige på Jailhouse Stage, som alle på ulike måter bidro til at dette 

ble mulig å gjennomføre i praksis. Takk også til fagansvarlig på Little Stevens Blues School Bård Gunnar 

Moe og sist, men ikke minst, Finn Erik, Chris, Jan-Arild, Jensen, Kenneth og Svein som var Blues Factorys 

deltagere på årets bandseminar, Blues Factorys musikalske leder Knut Eide som har ansvaret for 

opplæringen både på Bastøy- og i Hof Fengsel og Hilde Tørnby ved Horten Videregående Skole som i 

2018 har bidratt til finansiering av undervisningen på Bastøy og i Horten- og Hof Fengsel.  

Bjørn Andersen 

Daglig Leder / Blues Factory AS   
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Innledning 
Blues Factory AS benytter en tre-trinns opplæringsmodell forankret i en organisatorisk struktur inne i 

fengslene med musikkboenhet, husbandvirksomhet og etablerte blues- og rock musikere som 

instruktører, som følger deltagerne fra lukket (Trinn I) til åpent fengsel (Trinn II) og videre etter endt 

soning (Trinn III). Opplæringen er basert på en egenhabiliteringsfilosofi, hvor kulturell virksomhet i vid 

forstand benyttes som katalysator og verktøy for at deltagerne selv skal kunne ta tak i og møte andre 

utfordringer knyttet til bosituasjon, økonomi, rusavhengighet og sysselsetting etter endt soning, hvor 

det forutsettes en betydelig egeninnsats fra den enkelte deltager. I realiteten betyr det at opplæringen 

primært retter seg mot deltagere som ikke bare er motivert, men som faktisk også er i stand til å 

nyttiggjøre deg tilbudet.   

Blues Factory AS vektlegger å tilføre reelle musikalske og sosiale ferdigheter. Målsettingen er å oppnå 

resultater, ikke å synliggjøre et eller annet behov for at noe blir gjort, eller leke med folk som kun er 

ute etter å manipulere seg til en enklere straffegjennomføring. I praksis betyr dette at kulturell 

virksomhet ikke primært oppfattes som fritidssyssel for å slå i hjel tid, men som et strategisk verktøy. 

Metodisk ligger det da til grunn en oppfatning om at det er enklere å endre folks rammebetingelser 

enn deres holdninger, og at nye holdninger av og til kan oppstå som et resultat av at man har tilegnet 

seg nye ferdigheter og kompetanse som kan benytte til å skape noen nye rammebetingelser for eget 

liv. Et vesentlig poeng er da at økt selvtillit og mestringsevne neppe kan oppnås hvis det er selve 

målsettingen med tiltaket, men at slike ting alltid vil være et biprodukt av noe annet, det være seg en 

ferdighet eller kompetanse som andre er villig til å benytte seg av, lytte til eller betale for. Blues 

Factorys visjon er å inspirere mennesker både innenfor og utenfor fengselsmurene – til å utvikle 

integritet og egenverdi gjennom samarbeid med andre, hvor musikk og kulturell virksomhet i vid 

forstand benyttes som strategisk verktøy for egenhabilitering. 

Samarbeidet med Notodden Bluesfestival (NBF) 
Som den viktigste bluesarenaen i Europa, kan Notodden Bluesfestival plukke norske og internasjonale 

bluesartister fra øverste hylle. Flere tusen band søker hvert år om å få spille på festivalen, men bare et 

fåtall slipper gjennom nåløyet. Det er derfor ingen selvfølge, eller primært på grunn av musikalske 

kvaliteter, at amatørband fra norske fengsler får spille på festivalen eller at tidligere innsatte får delta 

på festivalens bandseminar. I realiteten er dette intet mindre enn et lite eventyr, som kunne realiseres 

fordi festivalen helt fra start har hatt en målsetting om å vise samfunnsansvar ved å legge til rette for 

aktiviteter som blant annet inkluderer barn, ungdom og grupper som av ulike grunner faller utenfor. 

Med det tradisjonelle bandseminarets overgang til Little Stevens Blues School har festivalen også 

inngått et samarbeid med European Blues Center, som blant annet har ført til at opplæringstilbudet er 
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utvidet til to kurs rettet mot ulike målgrupper. Band Camp 1 (alder 13-18) baserer seg på den 

eksisterende velutprøvde modellen, mens Band Camp 2 for litt eldre ungdom (alder 19-26), er et tilbud 

rettet mot viderekomne spisset mot en musikerkarriere. Blues Factory AS har arrangert Jailhouse Stage 

i samarbeid med Notodden Bluesfestival årlig siden 2012. Fra og med 2017 åpnet festivalen for at Blues 

Factory AS kan ha en gruppe deltagere på Band Camp 2, hvor målgruppen er innsatte og løslatte fra 

fengsel som allerede behersker et instrument eller vokal på et visst nivå og ønsker videre oppfølging 

for utdanning og jobb.  

Jailhouse Stage           Little Stevens Blues School 

    

Little Stevens Blues School 2018 ble gjennomført samme uke som festivalen med oppstart lørdag for 

Band Camp 2 og avsluttende eksamenskonsert onsdag på Teledølen kvelden før den offisielle åpningen 

av festivalen. Deltagerne fra Blues Factory AS hadde samme betingelser og tilbud som de andre 

deltagerne på Band Camp 2, som innebærer spisset opplæring av profesjonelle 

musikere/musikklærere og innspilling i Juke Joint Studio som en del av seminaret.  

 

Jailhouse Stage 
Jailhouse Stage er en unik scene for norske fengselsband på Notodden Bluesfestival. Jailhouse Stage ble 

gjennomført første gang i 2012 på en av festivalens hovedscener med band fra Telemark-, Bastøy- og 

Ravneberget Fengsel og ble en ubetinget suksess. Jailhouse Stage er en del av Blues Factorys strategi for å 

skape spillearenaer utenfor fengselsmurene, og er ment å være en arena hvor innsatte som har deltatt i 

musikkopplæring og husbandvirksomhet i norske fengsler kan synliggjøre sine musikalske ferdigheter og 

samtidig få muligheten til å spille med profesjonelle norske og utenlandske artister. Jailhouse Stage er i 

prinsippet åpen for husband fra alle norske fengsler, men vil i praksis bli forbeholdt band som har tilegnet 

seg musikalske ferdigheter som tilsier at de kan gjennomføre en opptreden med et visst musikalsk nivå. 

Deltagelse på Jailhouse Stage er med andre ord ment å «henge høyt», i den forstand at det vil kreve en 

betydelig egeninnsats fra potensielle band for å få opptre på festivalen. For Notodden Bluesfestival er 

Jailhouse Stage et uttrykk for festivalens ønske om å være en viktig samfunnsaktør og en videreføring av 

festivalens tradisjonelle sosiale engasjement.  
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Rekruttering, gjennomføring og oppfølging 
I dette avsnittet beskrives hvordan rekruttering, gjennomføring og videre oppfølging av deltagerne har 

skjedd. Når det gjelder potensielle deltagere til Little Stevens Blues School på Notodden Bluesfestival 

snakker vi primært om innsatte og løslatte fra fengsel, men også skoledropouts som ønsker å bruke 

musikk og kulturell virksomhet i vid forstand som katalysator for oppfølging til utdanning og jobb. Blues 

Factory AS vil være med i alle de tre fasene hvor ulike samarbeidspartnere innenfor og utenfor 

kriminalomsorgen er involvert på ulike tidspunkt. 

Blues Factorys modell for rekruttering, gjennomføring og oppfølging 

 

 

 

 

Rekruttering 
Målgruppen er primært innsatte og løslatte fra fengsel og ungdom som av ulike grunner har falt ut av 

ordinære arbeidslivs- eller utdanningsløp. I noen tilfeller vil også innsatte som deltar i musikkopplæring 

på Trinn I (Fengsel med høyt sikkerhetsnivå) få anledning til å delta. Dette vil da være på bakgrunn av 

individuell vurdering i det enkelte fengsel og kriminalomsorgen. Andre rekrutteringskilder vil være NAV 

og løslatte som deltar i Blues Factorys Trinn III opplæring eller opplæring i regi av Musikk i fengsel og 

frihet (MIFF) etter soning.  

Fase I: Rekruttering av deltagere 

 

 

 

 

 

 

Felles for potensielle deltagere er (i) at de må beherske et instrument eller vokal på et visst 

minimumsnivå, da opplæringen på Little Stevens Blues School forutsetter deltagere som allerede har 

litt kunnskap om det enkelte instrument, (ii) at de er motivert for videre oppfølging for jobb eller 

 

REKRUTTERING 

 

GJENNOMFØRING 

 

OPPFØLGING 

Kriminalomsorgen 

NAV 

Blues Factory AS/MIFF 

 

REKRUTTERING 
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utdanning og (iii) at de faktisk er i stand til å benytte seg av tilbudet. Blues Factory AS har som en del 

av sin strategi for egenhabilitering at deltagere i musikkopplæringen ikke bare må være motivert, men 

at de også må bidra med en betydelig egeninnsats. I praksis betyr dette at potensielle kandidater som 

for eksempel sliter med et betydelig rusproblem ikke vil være egnet for deltagelse.  

Gjennomføring 
Little Stevens Blues School gjennomføres samme uke som festivalen med oppstart lørdag og 

avsluttende eksamenskonsert på Teledølen onsdag kvelden før den offisielle åpningen av festivalen på 

torsdag. Opplæringen foregår på det nye Bok & Blues Huset i lokalene til Notodden Kulturskole, hvor 

deltagerne har tilgang til fire fullt utstyrte øvingsrom for band, samt flere mindre øvingsrom. I tillegg 

benyttes Juke Joint Studio til øving og innspilling. Innkvartering og overnatting er på Notodden 

Videregående Skole som er nærmeste nabo til Bok & Blues Huset. Kursavgiften dekker undervisning, 

innkvartering og mat/drikke på bandseminaret. I tillegg får samtlige deltagere også festivalpass som 

innebærer at de har gratis adgang til samtlige konserter på festivalen fra torsdag til søndag.  

Deltagerne hadde et relativt tett og krevende program med undervisning på enkeltinstrumenter, 

foredrag, studioarbeid og samspillsøvinger fra lørdag til onsdag. Musikklærerne på Little Stevens Blues 

School er heller ikke hvem som helst. Vi snakker her om noen av landets mest erfarne bluesmusikerne 

og utenlandske gjesteforelesere som alle er verdensnavn på den internasjonale blues- og rock arenaen. 

Å få personlig gitarundervisning av Bruce Springsteens faste gitarist Steven Van Zandt eller pianotimer 

med «Banana», pianisten i Steven Van Zandts eget band «Little Steven and the diciples of soul» er ikke 

daglig kost for folk som kommer fra fengsel. Master Class etter frokost torsdag morgen med Morten 

Omlid fra det norske bandet Spoonful of Blues og Doug Macleod, som blant annet har spilt med kjente 

blueslegender som George «Harmonica» Smith, Big Joe Turner, Lowell Fulson og Big Mama Thornton 

er heller ikke så verst. Kort sagt. En uke med musikkopplæring, studioarbeid og samspill under kyndig 

REKRUTTERING OG RESULTAT 

I 2018 fikk vi med en gruppe på seks deltagere fra Blues Factory AS, som bestod av tre 

Blueshusbeboere fra Bastøy Fengsel som alle er medlemmer i husbandet Skyldig som faen og tre 

fra Hof Fengsel som har deltatt i husbandet Simplex Brutus. Bandseminaret koster 4000 kroner per 

deltager. Blues Factory AS dekker kursavgiften slik at deltagelsen er et gratistilbud for våre 

deltagere fra fengsel, og forsøker å dekke inn kostnaden fra sponsorer og samarbeidspartnere. I 

2018 betalte LO Forbundet Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) deltageravgiftene for de tre 

deltagerne fra Bastøy fengsel, mens Musikk i fengsel og frihet (MIFF) dekket kursavgiften for de tre 

deltagere fra Hof Fengsel. 
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veiledning av noen av bluesens og rockens store stjerner, hvor nye bekjentskaper og kontakter ble 

etablert, var et skikkelig kick for samtlige deltagere. Det var også meningen. Svært få kan leve av å 

være blues- og rockemusiker i Norge uansett hvor gode de blir til å spille. Erfaringsmessig er det 

imidlertid slik at veldig mange av de som har deltatt i musikkaktivitetene benytter denne som 

katalysator for å komme i gang med andre ting som utdanning og forberedelser til jobb. For noen blir 

musikkaktivitetene da i ordets rette forstand et strategisk verktøy for egenhabilitering. 

Sjefen sjøl på besøk i studio – Her med fagansvarlig Bård Gunnar Moe og gitarlærer Morten Omlid 

            

Foto: Aron Sebastian Blåsmo Franzen                 Foto: Aron Sebastian Blåsmo Franzen  

De seks deltagerne fra Blues Factory AS ble satt sammen i to ulike band sammen med andre deltagere 

fra bandseminaret og det var disse nye bandkonstellasjonene som var rammen for videre samarbeid. 

Nye musikalske bekjentskaper er en viktig del av det å delta på Little Stevens Blues School med 

talentfulle unge musikere fra ulike deler av landet. De tre gutta fra Skyldig som faen (Bastøy Fengsel) 

ble koblet med en kvinnelig vokalist og ekstra gitarist. mens de tre deltagerne i Simplex Brutus (Hof 

Fengsel) fikk en kvinnelig trommeslager og en ekstra gitarist.  

Kvinnelig trommeslager «Lucy» og gitarist «Hans Henrik» var nye bekjentskaper for Simplex Brutus    

                

Foto: Aron Sebastian Blåsmo Franzen    Foto: Aron Sebastian Blåsmo Franzen  
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Som året før ble vi raskt kontaktet av faglærer Ytterbø, som nok en gang kunne melde at fengselsgutta 

ikke bare overrasket både deltagere og faglærere med sitt musikalske nivå, men var akkurat like ivrige, 

entusiastiske og hyggelige som fjorårets deltagere fra Blues Factory AS. Musikalsk og sosialt var dette 

med andre ord en ny suksess. Når faglærer i tillegg kunne melde at dette var en usedvanlig hyggelig, 

hjelpsom og inkluderende gjeng, som samarbeidet fint med de andre deltagerne og faglærerne var vi 

sikre på at deltagelsen ville bli nok en suksess. 

Middag og undervisning i hvordan man skaper god trommesound   

            

Foto: Aron Sebastian Blåsmo Franzen                    Foto: Aron Sebastian Blåsmo Franzen              

Little Stevens Blues School har et krevende program som varierer mellom individuell opplæring på 

enkeltinstrumenter og fellesundervisning, låtskrivingskurs, masterclass-sessions, og studioarbeid. Alle 

deltagerne hadde forberedt seg på 10 klassiske blueslåter som ble fordelt på de ulike banda øvd inn 

og perfeksjonert i løpet av bandseminaret. I tillegg måtte alle band lage og arrangere en ny låt som 

også skulle framføres på eksamenskonserten onsdag kveld på Teledølen. Steven Van Zandt er selv en 

av lærene på bandseminaret og bruker mye tid på veiledning i Juke Joint Studio.      

Chris og Jan-Arild fra Simplex Brutus i Juke Joint studio 

         

Foto: Aron Sebastian Blåsmo Franzen                    Foto: Aron Sebastian Blåsmo Franzen              
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Kenneth og Jensen fra Skyldig som faen i Juke Joint Studio 

         

Foto: Aron Sebastian Blåsmo Franzen                          Foto: Aron Sebastian Blåsmo Franzen 

Finn Erik får en aldri så liten overraskelse  

    

Foto: Aron Sebastian Blåsmo Franzen 

Finn Erik og Elvis 

Finn Erik – vokalisten i Simplex Brutus - fikk 

total hakaslepp da han ble fortalt at 

miksebordet de benyttet i Juke Joint Studio 

var hentet fra Stax Studio i Memphis og 

derfor det samme miksebordet som blant 

annet hadde blitt benyttet av Elvis under 

innspilling av de første platene hans i USA på 

Sun Records.  

Pensumlåter som måtte øves inn i fengslene på forhånd 

1. Nobody Knows You When You’re Down And Out - Bessie Smith (1929) 

2. Stormy Monday Blues - T-Bone Walker (1947) 

3. Hoochie Coochie Man - Muddy Waters (1954) 

4. I Just Want To Make Love To You - Etta James (1961) 

5. Killing Floor - Howling’ Wolf (1965) 

6. Messin’ With the Kid - Junior Wells & Buddy Guy (1966) 

7. Born Under A Bad Sign - Albert King (1967) 

8. Crossroads - Cream w/Eric Clapton (1968) 

9. Voodoo Chile (Slight Return) - Jimi Hendrix (1968) 

10. Midnight Rambler - Rolling Stones (1969) 
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Eksamenskonsert på Teledølen onsdag kveld 
Onsdag kveld var det duket for avsluttende eksamenskonsert med alle band fra bandcamp 2 på Little 

Stevens Blues School på Teledølen. De tre gutta fra Simplex Brutus stilte med «Lucy» på trommer og 

Hans Henrik som ekstra gitarist under navnet «Jailbirds and the bird», mens gutta fra Skyldig som faen 

spilte med kvinnelig vokalist og ny ekstra gitarist. Begge band framførte hver sin pensumlåt og låtene 

de selv hadde laget på bandseminaret og fikk utrolig bra respons fra publikum denne kvelden. Simplex 

Brutus sin versjon av Killing Floor satt som et skudd og vokalist Finn Erik som antagelig ikke har det 

genet som heter «sceneskrekk», hadde publikum i sin hule hånd, mens Skyldig som faens versjon av «I 

just want to make love to you» med fantastisk kvinnelig vokalist tok publikum med storm.  

Eksamenskonsert på Teledølen  

            

           

Foto: Aron Sebastian Blåsmo Franzen 

Jailhouse Stage på Teledølen torsdag 
Torsdag var det klart for årets gjeveste spillejobb på Jailhouse Stage – Notodden Bluesfestival, som 

også i år gikk av stabelen på Teledølen. Dette var syvende år på rad at denne unike scenen for 

fengselsband på Europas ledende bluesarena ble gjennomført og arrangementet har nå har blitt så 

populært at det av mange regnes som «åpningsfesten» før den offisielle åpningen av festivalen senere 

på dagen.  Strålende solskinn og ny publikumsrekord samt utrolig mange talentfulle musikere og band 

bidro til at årets Jailhouse Stage ble nok en suksess. Simplex Brutus og Skyldig som faen var booket til 
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arrangementet og spilte både med ordinær besetning fra Bastøy- og Hof Fengsel og noen låter med 

deltagerne de hadde blitt kjent med på Little Stens Blues School. Dette er noe av moroa med denne 

typen arrangementer, hvor bandmedlemmer kan gå inn i nye bandkonstellasjoner og spille låter med 

nye musikere man aldri har spilt sammen med før. Begge band fikk kjemperespons av publikum på 

Jailhouse Stage, både med låter framført med originalbesetning og med de nye 

musikerbekjentskapene fra seminaret.      

Simplex Brutus og Skyldig som faen på Jailhouse Stage 2018 

          

Foto: Bjørn Andersen               Foto: Bjørn Andersen 

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), som finansierte tre av deltagerne på årets Little Stevens Blues 

School og som nå har inngått et nytt strategisk samarbeid med Blues Factory AS, var sterkt representert 

på årets Jailhouse Stage, hvor forbundsleder Hans Ole Rian stod for den offisielle åpningen og hvor 

både daglig leder Erik Normann og markeds- og kommunikasjonsansvarlig Linda Karoline Ringstad var 

representert. Tilbudet fra MFO om gratis strengeskift og justering og intonering av instrumenter som 

ble gjennomført på Bok- og Blueshuset under festivalen var også meget populært, og en annen viktig 

del av samarbeidet med MFO er at vi nå har økonomisk forutsigbarhet med hensyn til videre 

finansiering av Jailhouse Stage. 

         

Design: Henrik Sæther    Foto: Bjørn Andersen 

Jailhouse Stage handler 

ikke bare om musikk, 

men om fordeling av 

blant annet T-skjorter, 

artist- og festivalpass. 

Her er vi helt avhengig 

av frivillige som gjør en 

kjempejobb. Mannen i 

midten er for øvrig ikke 

en av de frivillige!   
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Betalte spilleoppdrag på Heavy Horses og lokal Redneckfestival 
Torsdag kveld var Skyldig som faen booket til betalt spillejobb på den lokale motorsykkelklubben Heavy 

Horses på Notodden. Bandet spilte på Heavy Horses i 2016 og 2017 og var ønsket tilbake under årets 

festival, hvor de spilte med en blanding av nåværende og tidligere medlemmer av bandet som nå spiller 

i bandet Rock’n Roll Express Train. Fredag og lørdag kveld hadde de tilbud om betalt spilleoppdrag på 

en lokal Redneckfestival, hvor de tok med seg gutta i Moonshine Sneakers som også i år var booket til 

Jailhouse Stage.  

Oppfølging 
Målsettingen med bandseminaret er at deltagerne skal tilegne seg reelle musikalske ferdigheter og 

studioerfaring. For deltagere som satser på en karriere som utøvende musikere er dette et mål i seg 

selv. For deltagerne som rekrutteres av Blues Factory AS er målsettingen i tillegg at bandseminaret skal 

bli en katalysator og inspirasjon for ønsket om videre oppfølging for utdanning og jobb.  

Fase 3: Oppfølging for utdanning og jobb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det legges ingen spesielle føringer for hva slags utdanning eller jobb den enkelte må velge, men for å 

ha et tilbud som er mer konkret enn generelle løfter om oppfølging i forhold til utdanning og jobb, har 

vi koblet dette til konkrete samarbeidspartnere som ønsker å bidra på ulike måter. Så langt gjelder 

dette Veidekke ASA, prosjektet Fengslende Mat som samarbeider med ulike foredlingsbedrifter innen 

næringsmiddelindustri og ulike samarbeidende aktører innen kultursektoren. Blant årets deltagere var 

det kun oppfølging i forhold til kultursektoren som var aktuelt.   

 

OPPFØLGING 

Veidekke ASA 

Bygg- og anlegg 

Fengslende Mat 

Næringsmiddelindustri 

Utøvende musiker eller 

arbeid innen 

kultursektoren 
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Kultursektoren 
Blues Factory AS har siden oppstart i 2012 formidlet innsatte som har deltatt i musikkopplæring under 

soning og etter løslatelse til ulike aktører innen kulturfeltet, både med hensyn til praksis, jobb og 

utdanningsløp. I forbindelse med Arrangørskole i 2015 med Jailhouse Stage (Notodden Bluesfestival) 

og Prison Stage (Eidsfossfestivalen) som avsluttende «svenneprøver» for deltagerne, ble det etablert 

kontakt med Konsertservice AS som blant annet har ansvaret for lyd på Notodden Bluesfestival. I 

forbindelse med gjennomføring av konserter på Music Factory Stage i Sandefjord har vi etablert et 

samarbeid med Kultursupport AS, som blant annet har ansvaret for konsertturneer for Øystein Sunde 

og en rekke andre kjente norske artister.  

              

For deltagere som planlegger en framtidig karriere som utøvende musiker eller arbeid innen 

kultursektoren er deltagelse på Little Stevens Blues School en gyllen anledning til å knytte kontakter 

med sentrale aktører innen kulturfeltet. Blues Factory AS har også et omfattende nettverk av 

samarbeidende aktører som Norsk Bluesunion (NBU), lokale bluesklubber og festivaler som vi vil 

benytte oss av for å formidle egnede kandidater som ønsker praksis, jobb eller utdanning innen 

kulturfeltet, som nå også omfatter samarbeid med Universitetet Sørøst-Norge på Notodden. 

Bluesstudium ved Universitetet Sørøst-Norge (USN) 
Høsten 2018 startet det nye Bluesstudiet ved Universitetet Sørøst-Norge på Campus Notodden med 

25 studenter. Studiet gir foreløpig 30 studiepoeng med målsetting om å bli en full årsenhet med 60 

studiepoeng. Bluesstudiet er et resultat av et samarbeid med Steven Van Zandts stiftelse Rock And Roll 

Forever Foundation (USA) og vil ha både norske og amerikanske lærekrefter som blant annet omfatter 

norske bluesnotabiliteter som Knut Reiersrud, Trond Ytterbø, Morten Omlid og Amund Maarud. 

Lærere og studenter ved det nye Bluesstudiet på Notodden 

   

Intensjonsavtale mellom Universitetet Sørøst-Norge 

og Blues Factory AS 

Høsten 2018 blir det signert en intensjonsavtale 

mellom Universitetet Sørøst-Norge og Blues Factory 

AS, hvor Blues Factory inviteres med som strategisk 

samarbeidspartner blant annet for å bidra til 

utviklingen av kompetanseplattformen for studiet, 

samt for å bidra med forskning og undervisning. 



14 
 

Når det gjelder oppfølging i forhold til videre muligheter innen kulturfeltet for deltagerne fra årets 

bandseminar, kan vi rapportere følgende resultat:    

       

OPPFØLGING OG RESULTAT – KULTURSEKTOREN 

Kun en av de seks deltagerne på årets bandseminar planlegger konkret utdanning og framtidig 

sysselsetting innen kultursektoren, men samtlige har ambisjoner om å fortsette å spille i band.  En 

av deltagerne fra Hof Fengsel er allerede løslatt og har startet faste øvinger på Blues & Rock Huset 

i Sandefjord hos Blues Factory AS sammen med ny trommeslager for å etablere nytt band. I slutten 

av september får de selskap av gitaristen i Simplex Brutus som da er ferdig med soningen. Dette 

blir kjernen i et nytt Trinn III band med tilbud om videre opplæring og faste øvingslokaler på Blues 

& Rock Huset. Høsten 2018 blir deltagerne Blues Factory AS hadde på Little Stevens Blues School 

fulgt opp blant annet gjennom følgende spilleoppdrag som foreløpig er klarert: 

2/8 Spilleoppdrag for Skyldig som faen på motorsykkelklubben Heavy Horses 

7/9 Spilleoppdrag for Skyldig som faen på boklansering for Fangehåndboka hos Juss 

 Buss på Uhørt i Oslo. 

13/9 Spilleoppdrag for Skyldig som faen hos Nobels Fredssenter i Oslo 

20/9 Spilloppdrag for Simplex Brutus, Skyldig som faen og Moonshine Sneakers på den 

 tradisjonelle Blueskvelden i Tønsberg som Blues Factory arrangerer sammen med Kirkens 

 Bymisjon i Vestfold  

28/9 Pallerocken i Hof Fengsel hvor blant annet Simplex Brutus, Skyldig som faen og Prison 

 Maniacs fra Telemark Fengsel skal spille. 

10/10 Simplex Brutus spiller på arrangementet «Overdosedagen» i Hof Fengsel  

25/10 Spilleoppdrag for Simplex Brutus på SMART Festivalen i Re Kommune 

 Spilleoppdrag for Skyldig som faen på landsmøtet til Musikernes Fellesorganisasjon 

 (MFO) i Drammen.   

8/11 Spilleoppdrag for Skyldig som faen på Kommunalkonferansen hos Fagforbundet på 

 Gardermoen 

20/12 Simplex Brutus spiller på Julegudstjeneste i Hof Fengsel 
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Mediedekning 
Jailhouse Stage har siden oppstart i 2012 fått bred omtale i norske medier og interessen for 

arrangementet ble ikke noe mindre i fjor, da det ble klart at Blues Factory AS også hadde fått med en 

egen gruppe deltagere fra fengsel på Little Stevens Blues School. I år var det Dagbladet som hadde fått 

nyss om dette og formidlet at de ønsket å lage en reportasje om deltagerne fra Blues Factory AS på 

Little Stevens Blues School. Journalist og fotograf fulgte deltagerne og gjennomførte intervjuer både 

på bandseminaret og på eksamenskonserten på Teledølen onsdag kveld. Tilbakemeldingene fra 

journalisten var at dette ble en ganske unik sak som avisen vurderte som så bra at den kom på trykk i 

en reportasje i selve avisen og i tillegg i form av en stor reportasje i Magasinet som er vedlegg til 

helgeavisen. 

Hvordan har det gått med fjorårets deltagere? 
Det første kullet med fem deltagere fra Blues Factory AS på Little Stevens Blues School bestod av to 

deltagere fra Hof Fengsel og tre deltagere som alle var tidligere medlemmer av Skyldig som faen fra 

Blueshuset på Bastøy. Hvordan har det gått med disse fem etter fjorårets bandseminar? 

Den ene av deltagerne fra Hof Fengsel har fortsatt sin musikalske virksomhet med ulike band og er nå 

en av de 25 første studentene som er tatt opp til det nye Bluesstudiet ved Universitetet Sørøst-Norge 

på Høgskolen i Notodden. Den andre deltageren fra Hof Fengsel øver nå fast en gang i uken på Blues 

& Rock Huset i Sandefjord som pianist i Trinn III bandet Moonshine Sneakers. Når det gjelder de tre 

tidligere Blueshusbeboerne som alle har vært medlemmer av Skyldig som faen, er den ene fortsatt 

engasjert hos Blues Factory AS med ansvar for øvingshotellet på Blues & Rock Huset, opplæring av to 

Dissimilisband og ikke minst som bandleder med ansvar for utviklingen av sitt eget band Moonshine 

Sneakers. Den andre deltageren har fått seg fast jobb i Oslo og er nå bassist i bandet Rock’n Roll Express 

Train. Den tredje deltakeren, som nettopp er løslatt etter en meget lang dom, har fast jobb som 

snekker, spiller gitar i Rock’n Roll Express Train og planlegger flytting til Vestfold. 

Konklusjonen er altså at samtlige bortsett fra en, enten er i fast arbeid eller under utdanning. Samtlige 

har fortsatt med musikalske aktiviteter etter løslatelse fra fengsel i den forstand at alle fortsatt spiller 

i band og en har i tillegg startet et utdanningsløp på universitetsnivå for å bli musikklærer. To av 

deltagerne hadde aldri tatt i et instrument eller spilt en tone før de havnet i fengsel, men er i dag meget 

dyktige musikere med egne band. Samtlige deltagere melder at deltagelsen på bandseminaret var et 

skikkelig kick og en sterk inspirasjon for fortsatt musikalsk aktivitet. 
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Veien Videre – noen refleksjoner 
Egen scene for fengselsband på Europas største bluesfestival og egen gruppe med deltagere fra fengsel 

på Little Stevens Blues School er ingen selvfølge, men i realiteten et aldri så lite eventyr som kunne bli 

realisert fordi Notodden Bluesfestival fra start har hatt en ambisjon om også å vise samfunnsansvar, i 

den forstand at festivalen har ønsket å inkludere grupper som tradisjonelt faller utenfor i det «gode 

selskap». Jailhouse Stage ble i 2018 gjennomført for syvende år på rad og har etter hvert blitt et meget 

populært arrangement hvor det så langt ikke har skjedd et eneste brudd på betingelse som er satt fra 

kriminalomsorgen og fengslenes side for deltagelse. Deltagerne fra Blues Factory AS på årets Little 

Stevens Blues School fulgte opp denne gode tradisjonen på akkurat samme måte som de fem første 

som deltok i fjor, ikke bare i musikalsk forstand, men også på alle andre måter. I tillegg har Blues 

Factory AS nå gjennom det nye strategiske samarbeidet med Universitetet Sørøst-Norge, i realiteten 

følgende tilbud knyttet til innsatte i norske fengsler og norsk kriminalomsorg blant annet relatert til 

miljøet på Notodden: 

BLUES FACTORYS TILBUD TIL INNSATTE OG NORSK KRIMINALOMSORG 

1. Spillejobber på Bluesklubber og festivaler hele året gjennom samarbeidet med Norsk 

Bluesunion (NBU) og andre arrangører som blant annet Eidsfoss Musikkforening hvor vi 

årlig arrangerer Prison Stage som et fast innslag på Eidsfossfestivalen. 

2. Opplæring og koordinering av musikkboenheter inne i fengslene og Arrangørskolekurs i 

samarbeid med Musikk i fengsel og frihet (MIFF) med Prison Stage (Eidsfossfestivalen) og 

Jailhouse Stage (Notodden Bluesfestival) som avsluttende svenneprøver 

3. Opptreden på Jailhouse Stage på Notodden Bluesfestival. 

4. Gratis plasser for deltagere fra fengsel eller løslatte på Little Stevens Blues School 

5. Studieplass på Bluesstudiet ved Universitetet Sørøst-Norge på campus Notodden.  

6. Samarbeid med Little Stevens stiftelse Rock And Roll Forever Foundation (USA) om det 

nye Bluesstudiet og arrangementer inne i og utenfor fengslene. 

7. Oppfølging i form av tilbud om videre opplæring, spilleoppdrag og øvingsmuligheter på 

Trinn III på Blues & Rock Huset i Sandefjord. 

8. Bistand til deltagere som ønsker oppfølging for utdanning og jobb etter løslatelse.   
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Mange vil mene at dette er et ganske unikt tilbud i kriminalomsorgssammenheng, og at den typen 

tilbud til innsatte vi snakker om her, neppe ville ha vært mulig å gjennomføre i noe annet land. Norge 

er ikke bare et «annerledesland» på bluesens område, men i høyeste grad også når det gjelder 

kriminalomsorg, noe samarbeidet med de ulike fengslene som er beskrevet i denne rapporten vitner 

om. Desto merkeligere da, at denne «kunnskapsbaserte» kriminalomsorgen som gjerne vil prioritere 

«evidensbaserte» tiltak og prosjekter, ikke har funnet rom for å bevilge en eneste krone til det arbeidet 

Blues Factory AS utfører inne i eller på utsiden av fengslene i 2018.1 Dette desto mer som denne 

virksomheten tidligere er grundig dokumentert i årlige Aktivitetsrapporter siden 2010, hvor oppnådde 

resultater blir beskrevet og dokumentert. Data fra syv års virksomhet på Blueshuset i Bastøy Fengsel 

ble presentert på en konferanse i Bastøy Fengsel høsten 2017 og blir analysert i et handlingsorientert 

sosiologisk perspektiv i en teoretisk artikkel som skal publiseres høsten 2018.2 Kanskje er det slik at 

«evidens» bare er et honnørord som benyttes i festtaler og på konferanser? Eller kanskje det er slik at 

i dagens politiske regime blir innholdssiden og dermed musikkaktivitetene i kriminalomsorgen 

nedprioritert, nærmest uansett hvor gode resultater som kan dokumenteres.  

Jailhouse Stage og deltagelse på Little Stevens Blues School kan ikke gjennomføres uten forberedende 

arbeid. I realiteten begynner disse forberedelsene i januar fordi Blues Factory AS er avhengig av at vi 

har band som kan spille, potensielle deltagere til bandseminar som behersker et instrument på et visst 

nivå og frivillige til Jailhouse Stage. I praksis betyr dette også arbeid i forhold til det enkelte fengsel for 

å sikre at band og enkeltinnsatte faktisk kan delta, at det kan skaffes framstillere, transport og ikke 

minst finansiering. I 2017 fikk vi på plass en avtale med Notodden Bluesfestival om deltagere på Little 

Stevens Blues School i tillegg til gjennomføring av Jailhouse Stage og opplevde at tilskuddet fra KDI ble 

redusert med to tredjedeler i forhold til tidligere år. I 2018 fikk vi i tillegg til dette også på plass en 

Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Universitetet Sørøst-Norge knyttet til det nye 

Bluesstudiet på Notodden. Da ble tilskuddet redusert til null. Konsekvensen av denne typen 

uforutsigbarhet er at det blir svært vanskelig å videreføre eksisterende virksomhet og ikke minst 

planlegge nye prosjekter og aktiviteter.  

                                                             
1 For ordens skyld skal det påpekes at dette så vidt vi vet ikke er uttrykk for noen bevisst prioritering eller ønske 
fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), men skyldes at politikerne i Justiskomiteen på Stortinget i 2018 selv 
ønsket å fordele hele den såkalte 70-posten i KDI som tidligere ble benyttet til finansiering av årlige søknader om 
tilskudd til frivillig virksomhet i kriminalomsorgen, hvor blant annet Blues Factory AS har fått et årlig tilskudd 
siden 2012. Arbeiderpartiets representanter i Justiskomiteen ønsket å tildele Blues Factory AS 717 000 kroner, 
som ville ha vært mer enn det dobbelte av tidligere tilskuddsbeløp, mens flertallet som bestod av Høyre, 
Fremskrittspartiet, Krf, Venstre og Senterpartiet ikke ønsket å gi noe tilskudd i det hele tatt. Siden de hadde 
flertall ble resultatet null tilskudd for 2018.       
 
2 Bjørn Andersen og Yngve Hammerlin (2018): Blues og rock som strategisk verktøy for egenhabilitering – 
Erfaringer fra 7 års virksomhet på Blueshuset i Bastøy Fengsel (under arbeid). 



18 
 

Fra fengsel til Little Stevens Blues School 

Bakgrunnen for denne prosjektrapporten er at Blues Factory AS fra og med 2017 fikk 

muligheten til å ha en egen gruppe med innsatte og løslatte fra fengsel på det årlige 

bandseminaret som organiseres av Notodden Bluesfestival. Bandseminaret på Notodden 

Bluesfestival har blitt gjennomført hvert år siden 1989, men har siden 2015 blitt markedsført 

som Little Stevens Blues School, etter at Steven Van Zandt – kjent som gitaristen til Bruce 

Springsteen og ikke minst fra TV-serien «Lillyhammer» - besøkte og tok initiativ til et 

samarbeid med festivalen. Blues Factory AS har samarbeidet med Notodden Bluesfestival 

siden 2012 om Jailhouse Stage, en unik scene for band fra norske fengsler.. I 2017 fikk vi 

med en gruppe på fem deltagere på Little Stevens Blues School. I 2018 hadde vi med seks 

deltagere som bestod av tre nåværende Blueshusbeboere fra Bastøy Fengsel som alle er 

med i husbandet Skyldig som faen og to fra Hof Fengsel som har deltatt i husbandet Simplex 

Brutus. Prosjektrapporten beskriver bakgrunnen for prosjektet, selve gjennomføringen på 

Little Stevens Blues School og Jailhouse Stage i 2018, samt oppfølgingen av deltagerne i 

etterkant av bandseminaret. 
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