
Forklaring Søknad Blomsterpotten 
 
Etter å ha søkt om midler fra Blomsterpotten er det kommet frem reaksjoner på søknaden 
om stage-piano. Vi i RevyKom forstår dette ettersom søknaden i seg selv ikke er veldig 
omfattende. Dersom en ikke vet om våre hensikter og tidsforløp er det veldig forståelig at 
man stiller slike spørsmål. På forhånd må vi si at det ikke er lurt å søke i siste liten og det er 
vår egen feil. Vi visste rett og slett ikke om Blomsterpotten før det var ganske sent, og 
vedtektsbruddene kunne vært unngått om vi hadde vært tidligere ute. 
 
For å utdype litt mer er et stage-piano en blanding mellom en synth og et flygel. Man får 
fleksibiliteten og lydeffektene til en synth samtidig som det har vektede tangenter som et 
flygel. Bruken blir dermed veldig allsidig og er perfekt for varierte show med behov for ulike 
kunsneriske uttrykk. Stage-pianoer er av natur dyre og utvalget er begrenset. Dersom en 
skal ha et av god kvalitet må man fort over 20.000 kr. Derfor begynte vi å se på 
bruktmarkedet.  
 
Allerede i høst bestemte vi oss for at dette var noe vi ønsket å få tak i til revyen ettersom det 
har vært manglende ved tidligere revyer og vi har hatt flaks at keyboardisten har hatt tilgang 
til et slikt selv. Målet var å finne en Nord Stage 2 med flight til maks 20.000 kr. Nord er 
velkjent for sine stage-pianoer og spesielt lydeffektene deres er helt fantastiske. Andre 
merker har god pianolyd, men Nord har dette og veldig mye mer.  
 
I løpet av høsten dukket det ikke opp noen muligheter og revyen skulle sette opp 
revykavalkade for EMILs jubileum. Tilfeldigvis fikk vi lov til å låne stage-pianoet til forrige års 
pianist, som ikke engang var med på forestillingen. Dette understreker behovet for slikt 
utstyr. Dersom vi hadde vært nødt til å leie stage-piano selv vil det koste 750 kr dagen. Med 
egenøving til pianisten, gjennomganger og forestillinger er det et sterkt minimumskrav å leie 
7 dager av gangen. Dette skoleåret har vi to jubileumsrevyer i tillegg til vår vanlige revy blir 
da minste leieutgift for i år 15.000 kr. Dette er mye mindre enn det som er ønskelig øvingstid, 
så det å leie er derfor uaktuelt.  
 
I januar var det heller ikke dukket opp noen gunstige muligheter på bruktmarkedet. Et par 
Nord Stage 2 og Nord Electro var å finne, men de var enten uten flight eller så dyre at man 
likegodt kunne kjøpe nytt. Etter vi begynte å se hadde det dukket opp totalt én Nord Stage 2 
med flight til 20.000 kr, men den ble solgt før vi rakk å melde interesse. Til slike priser går de 
som varmt hvetebrød. Ettersom premieren i februar nærmet seg var vi derfor nødt til å se på 
noen alternativer. Nord Stage 2 selges ikke i butikk lengre, og steget opp til Nord Stage 3 er 
ganske stort. Det er vi fullt klar over! Vi holdte derfor på å gå for et Roland RD-2000 til 
23.000 kr som fungerer greit men som ikke kan måle seg med Nord.  
 
Det var først nå i en samtale med en klassekamerat på EMIL at det kom frem at vi kunne 
søke Blomsterpotten. I vår uvitenhet har det hele tiden eksistert et fond som kan gi støtte til 
nøyaktig denne investeringen. Mellom øvingen til revy fikk vi skrevet en søknad så fort som 
mulig og sendt denne avgårde. Det var nå knappe to uker til revyen hadde premiere og vi 
var avhengige av å få tak i et stage-piano slik at vi kunne begynne med intensiv øving frem 
mot forestillingene. Vi tok dermed en risikabel beslutning om at søknaden kom til å bli 



godkjent, og kjøpte stage-pianoet. Potensielt kunne dette gi oss en stor baksmell, men vi 
prioriterte at revyen var verdt denne risikoen. Vi fikk etter dette vite at søknaden var godkjent 
og skulle legges ut for høring med brudd på enkelte vedtekter.  
 
Til slutt vil vi understreke at det var søkt om midler før investeringen ble gjort. Selve 
søknaden var hverken godkjent eller lagt ut for høring, men det var søkt. Investeringen ble 
også gjort med viten om at søknaden fortsatt kunne underkjennes. Dette var en risiko som 
ble tatt, og ikke en måte å legge press på at søknaden skulle godkjennes. Alle frister og 
vedtekter burde vært overholdt og dette beklager vi sterkt for.  
 


