
Søknad om støtte til utgivelse av jubileumsbok om Vestfossen Mannskor 100 år  
Vestfossen Mannskor fyller 100 år i 2016. Mannskoret ønsker å markere dette ved utgivelse 
av jubileumsbok på ca 180 sider. Her vil det være glimt fra korets historie, masse bilder, 
krydret med medlemmers opplevelser, og også oversikt over melodier, utvalgte noter og 
tekster som koret har sunget.  Boka er også planlagt med solide innslag fra Vestfossens 
Musikkliv i de samme 100 åra (andre kor, sanggrupper, band, orkester, dirigenter, 
musikkpersonligheter, komponister etc).  Stein Andersen, vil være redaktør, og 
hovedforfatter. Han har tidligere vært redaktør for Vestfossen Idrettsforenings 100 års 
jubileumsbok i 2010. Han står også bak en mengde utgivelser av lokalhistoriske hefter / 
bøker, seinest Det smilende Vestfossen 2 i 2014. Stein er medlem i Mannskoret.  
 
Vi har satt ned en redaksjonskomite bestående av Bent Ek (ansatt i Øvre Eiker kommune, der 
han jobber mye med kulturminner, lokalhistoriker, engasjert både i Eiker Historielag og Eiker 
Arkiv, foredragsholder m.v.), Bjørn Kristoffersen (Sameia Fotoarkiv, som driver innsamling 
av gamle bilder / film, og også tar bilder / videoer av store og små begivenheter i Vestfossen 
og omegn), Bjørn Sannerhaugen (typograf og samarbeidspartner stort sett på alle forlagets 
produksjoner, og Frode Tollefsen fra Mannskoret.  
 
Utgivelsen vil ha en samlet produksjonskostnad / markedsføringskostnad på ca kr. 200.000. 
Boka tenkes trykket i et opplag på 500. Planlagt pris pr. bok er kr 350,00. Vi budsjetterer med 
et salg på 300 bøker. Budsjettert overskudd går til driften av Mannskoret, nye arrangementer 
etc 
 
Vi har vært heldig og fått en hovedsponsor som har bidratt med kr. 75.000, og har også noen 
lokale bidragsytere som har gitt mindre beløp. Vi søker Kulturminnerådet om kr. 5000 i støtte 
til bokprosjektet.  
 
Vestfossen Mannskor har gjennom snart 100 år vært en aktiv bidragsyter i Vestfossens, og i 
Eikerbygdas, Kulturliv. Koret har gjennom alle år holdt konserter, laget cabareter, deltatt i 
lokale teaterspill etc. Vi deltar fortsatt aktivt, både med egne arrangementer og ved andre 
arrangementer i Vestfossen.  
 
Ta gjerne kontakt hvis det er behov for ytterligere opplysninger.  
Kontakten kan tas direkte med redaktøren, Stein Andersen, som også er medlem i korets styre. 
Mob. Tlf 930 47 616.  
 
 


