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Søknad om støtte til ungdomsprosjektet Team Experience  
Vi søker med dette om 50 000,- kroner til ungdomsprosjektet Team Experience for prosjektåret 

2014/2015.  I oktober starter vi opp med femte sesong i Team Experience, og vi gleder oss å bygge 

videre på bakgrunn av tidligere års erfaringer! 

 

Team Experience i Ås er et ungdomsprosjekt i regi av Begeistringsetaten. Her får ungdommer i 

alderen 13-18 år muligheten til å skape positiv aktivitet i eget lokalsamfunn – på egne premisser. 

Teamet utvikler ulike små og store kulturarrangementer og avholder disse i løpet av skoleåret. Vi 

avslutter sesongen med vår hovedaktivitet, Breivoll Experience, en musikkfestival på Breivoll 

friområde som avholdes før skoleferien trer i kraft. 

 

Team Experience er et viktig bidrag inn i kommunens ungdomsarbeid, og kan i sitt fulle potensiale 

revitalisere måten man arbeider med ungdom på i dag. Vi engasjerer ungdom som faller utenfor 

annen organisert aktivitet på en ny og unik måte som gjør at de opplever: 

 

- Mestring 

- Mening 

- Utvikling 

- Påvirkning 

- Samfunnsengasjement 

 

Vi ser at den lærdommen og den erfaringen ungdommene tilegner seg i dette prosjektet bygger 

selvtillit og selvfølelse, og de får en realkompetanse som få skoler kan skilte med å gi. Den praktiske 

tilnærmingen gjør at de får brukt sine evner og talenter på en kreativ og målrettet måte som skaper 

resultater de ofte ikke en gang kunne drømme om. De ser at det de gjør skaper verdifulle resultater – 

både for dem selv men også i eget lokalsamfunn. 

 

Vi har et fantastisk godt samarbeid med ungdomsklubbene i Ås – uten deres hjelp og bidrag hadde 

dette prosjektet vært vanskelig å få til. De stiller med møtelokaler, personell (ved behov), og utstyr vi 



måtte trenge (som de måtte disponerer). Alt arbeid i Experience foregår inntil videre på frivillig basis, 

så kostnadsbiten ligger på selve arrangementsbiten. Det er her vi trenger støtte! Det tar tid å bygge 

opp et festivalkonsept som Breivoll Experience, og vi håper vi nå begynner å finne «formen» som 

dette vi fungere i.  

 

Festivalen i seg selv har erfaringsmessig en kostnadsramme på ca. 230 000,- . I tillegg kommer 

kostnadene underveis i prosjektet som kursmidler (vi har til nå fått mye gratis, men ser at vi også må 

kjøpe oss fagkompetanse, hospiteringsplasser for ungdommen i band osv), div. utstyr, matservering 

på lange kursdager m.m.  Det er gratis for ungdommene å delta i prosjektet.  

 

Mange festivaler finansieres igjennom salg av alkohol under arrangementet, men det er helt uaktuelt 

for oss. Vi er et rusfritt prosjekt og målet vårt er at festivalkonseptet skal bli bærekraftig over tid.  I år 

gikk vi ca. 25 000,- i underskudd. Vi mangler fortsatt et par fakturaer, men vi har god kontroll på 

utgiftene våre. Det hadde vært fint å kunne starte opp denne sesongen med litt pluss i potten – 

derfor søker vi altså om 50 000,-  

 

Med stort håp om positivt svar! 

 

Hilsen 

Rikke Soligard 
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