
Philco Fiction har fartstid tilbake til 2003 og har gitt ut tre album, det siste i 

starten av 2016. De har spilt et utall konserter over store deler av verden fra Shanghai i 

øst til Texas i vest og spilt på blant annet South by South West, Øyafestivalen, Eurosonic, 

By:larm og Iceland Airwaves.  Høsten 2017 ga de ut ny musikk og spilte konserter i 

Norge og resten av Europa og i Asia. 

 

Andreas Lønmo Knudsrød i Philco Fiction jobber som slagverkslærer i Vestby 

kulturskole, og er kunstnerisk ansvarlig for denne lokale skolekonserten. 

_________________________________________________________ 
  

14.02.2018 
PHILCO FICTION 
Skolekonsert i Den kulturelle skolesekken i Vestby  

for alle elevene på 5. – 7. trinn i Vestbyskolen 

 

Elever fra kulturskolen og ungdomsskolene på og bak scenen! 

Noe av ideen med prosjektet er å inkludere barn og unge både som 
arrangører og utøvere sammen med bandet. Kulturskoleelever skal som 
et samspillprosjekt øve inn låter og spille sammen med bandet på 
konserten. Elever ved valgfaget «Produksjon for sal og scene» ved 
begge ungdomsskolene skal hjelpe til med opprigg og nedrigg og være 

stagehands og assistere lyd‐ og lysteknikere under konsert. 

30 dansere er med! 

Brevik Danseverksted og Hiphop- og danselinja på Follo 
Folkehøgskole øver inn dans til flere av låtene.  
 
Mange av kommunens fremtidige artister og kulturarbeidere vil være 
deltakere i denne konsertbegivenheten. Vi gleder oss til å vise konserten 
for 700 elever med lærere i Vestby Arena 14. februar! 
 

 

 

 

  

Den Kulturelle Skolesekken 

inviterer alle elever 

på 5. 6. og 7. trinn  

i Vestbyskolen  

til skolekonsert 

 

onsdag 14. februar 2018 

kl. 09.30 

på Vestby Arena 

 

Busstransport 
til og fra Vestby Arena  

for elever og lærere  

ordnes av arrangørene. 

Gi beskjed om antall,  

så bestiller vi buss! 

 

Kvelden før DKS-konserten  
byr vi på  

 ÅPEN GENERALPRØVEKONSERT 

tirsdag 13. februar kl. 1900 
Åpen for alle! 

Gratis 

 

Konserten varer 1 time 

 

[Du har plass til mer her!] 

 
 
ARRANGØRER: 

Philco Fiction i samarbeid med 

Den Kulturelle Skolesekken i 

Vestby/Kulturtjenesten 

Vestby kulturskole  

Follo Folkehøgskole 

Brevik Danseverksted 

Grevlingen ungdomsskole  

Vestby ungdomsskole 

 

 

 

Velkommen! 
 
 
 



 

LITT OM DE MEDVIRKENDE I PROSJEKTET: 
 

Philco Fiction 
Popbandet Philco Fiction har fartstid tilbake til 2003 og har gitt ut tre album, det siste i starten av 2016. De har spilt 
et utall konserter over store deler av verden fra Shanghai i øst til Texas i vest og spilt på blant annet South by South 
West, Øyafestivalen, Eurosonic, By:larm og Iceland Airwaves. I 2012 spilte de live på BBC One og har hatt musikk på 
radiolister i både Norge og Storbritannia. Bandet stiller med 4 musikere og sin faste lydtekniker Nils Wingerei. 
Musikken til Philco Fiction åpner for at det inkluderes mange ekstra musikere og til mye av musikken foreligger det 
allerede ferdige arrangementer. Andreas Lønmo Knudsrød i Philco Fiction jobber som slagverkslærer i Vestby 
kulturskole, og er kunstnerisk ansvarlig for prosjektet. Han koordinerer i tillegg kulturskoleelevenes deltakelse. 

 

DKS i Vestby 
DKS-koordinator i Vestby Morten Nygaard er prosjekteier og teknisk ansvarlig, og bidragsyter til at prosjektet har fått 

dette formatet med alle involverte. Han har også vært en drivkraft i etableringen av «Konserthåndtering fra A til Å» i 

valgfaget «Produksjon for sal og scene» på ungdomskolene i Vestby og koordinerer valgfagelevenes jobb med opprigg 

og nedrigg i forbindelse med konserten. 

Vestby kulturskole 
Kulturskolen har tilbud innen sang, musikk/instrumentopplæring, teater/nysirkus, keramikk, animasjon, billedkunst, 

søm/design, med ca. 500 elevplasser. Andreas Lønmo Knudsrød er som nevnt både musiker i Philco Fiction og lærer ved 

Vestby kulturskole. Noe av ideen med prosjektet er å inkludere barn og unge både som arrangører og utøvere sammen 

med profesjonelle. Kulturskoleelvene involveres i prosjektet ved at de øver med instrumentallærerne sine i ukene før, 

samt en fellesøving med bandet og en generalprøve i dagene før skolekonserten. Kulturskolens rektor Ole Thomas 

Evensen er prosjektleder. 

Brevik danseverksted 
Brevik Danseverksted har siden år 2000 vært et populært danseundervisningstilbud for barn og unge i alderen 6-18 år, 

og drives etter metoden "ung-til-ung-formidling". Instruktørene er selv ungdommer som danser i danseverkstedet, mens 

leder og koordinator er kommunalt ansatte. Undervisningen består av showdance og creative dance. Danseverkstedet 

øver inn dansenummer sammen med Follo Folkehøgskole til konserten. Leder for Klubb og fritid Anne Marit Engen 

koordinerer danseverkstedets medvirkning i prosjektet. 

Valgfag Sal og scene fra Vestby ungdomsskole og Grevlingen ungdomsskole 
Kulturtjenesten har i en lengre periode samarbeidet med ungdomsskolene om valgfaget «produksjon for sal og scene». 

Målet er at elevene lærer konserthåndtering fra A til Å. På denne konserten involveres de i alt det praktiske rundt 

opprigg og nedrigg i forbindelse med en stor produksjon. 

Follo folkehøyskole 
Danseinstruktør i prosjektet, Monica Eileen Johnsen, er linjeleder for Hiphoplinja på Follo folkehøyskole. Elevene ved 

hiphop- og danselinja involveres i prosjektet, og utgjør sammen med ungdommene fra Brevik danseverksted en stor 

dansegruppe på scenen under konserten.  De har felles workshop en helg før konserten for å øve inn koreografien under 

ledelse av instruktøren. Øvrige elever fra Follo folkehøyskole inviteres til å oppleve konserten under generalprøven.  

Andre involverte 
Morten «Kick» Halvorsen - teknisk assistent 

Randi Engeseth, Utleiekontoret koordinerer bruk av anlegget med bemanning 

Nina Brun Ludvigsen, kulturtjenesten - info/PR 

Bright – leverandør av lyd/lys 

Dekodent – leverandør av dekor 


