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MOT har livet til

ungdom i sentrum
Ungdom, bli en mester i å
styre over egne tanker og
valg, mer enn et løvblad
som lar seg blåse med
vinden! Ungdom, bli et
verdifullt menneske, mer
enn et vellykket individ!

Dette er MOT
MOT-magasinet Nr. 1 2010

MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber
for ungdom.
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MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge
ungdomsmiljø.
MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn
kan jobbe sammen med ungdom. Helhetsmodellen består
av program i ungdomsskolen, videregående skole og på
ungdoms fritidsarena. Gjennom ung til ung-formidling,
øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom
til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot.
MOTs 25 årsverk organiserer 2700 medarbeidere som
driver MOT-arbeidet i lokalsamfunnene.
MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997.
Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann
Olav Koss.
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MOT har ca 40 ambassadører i toppidretten og kulturlivet
som frivillig bidrar til å forsterke budskapet, og påvirke
ungdom positivt.

MOT Sør-Afrika

MOT har siden våren
2006 kjørt sitt program
i videregående skole for
ungdommer i Western
Cape Province i Sør-Afrika.
Siden 2007 har MOTs
program vært definert
som en del av pensum
for undervisningen i ”Life
Skills” ved alle de 6 statlige
collegene i provinsen.
Tilbakemeldingene og
interessen for MOT
har vært overveldende
positive, og vi valgte
derfor våren 2009 å
etablere en selvstendig
og selvfinansierende
organisasjon i Sør-Afrika.
Daglig leder ble ansatt
og hun har nå driftet
organisasjonen siden
1.10.09. Det er i dag 220
operative MOT-instruktører
som kjører programmet
for ca 9000 ungdommer i
Cape Town og omegn.

Få andre til å føle seg
verdifulle!
Vær mest sammen med
dem som gir deg følelsen
av at du er verdifull og unik,
for det er det du er…

Ingen er like. Ingen blir
større av å redusere
andre. Aksepter derfor
andre menneskers
meninger, særegenheter
og forskjelligheter. Hvis du
greier å akseptere ALLE
menneskene sine meninger
tilhører du en elite og da
må du sende meg en sms
eller mail med oppskrifta.
Livet er urettferdig! Gjør
det beste ut av den
situasjonen du er i. Skap
din egen rettferdighet. Er
du så heldig at livet har
gitt deg flere gaver enn
vanskeligheter, så sett
pris på det. Har du fått
flere vanskeligheter
enn det som er
gjennomsnittet så
prøv å sette pris på
det også. Du har
to muligheter: Du
kan velge å være et
offer og synes synd
på deg selv, eller du
kan velge å være en
gutser som vinner
over seg selv og sier
til seg selv: ”dette skal
bli min styrke, og når det
først skjedde med noen
så var det bra det
skjedde med
meg, fordi
akkurat
JEG er
sterk nok
til å tåle
det”.

Våg å gå egne veier, og tør
å bli stående alene.
Vær bevisst i valg og finn
ditt standpunkt. Hvis du
velger ikke å velge har du
allikevel valgt.
Vis mot til å ”leva livet”!
Tør å gå barbeint tidlig
på våren, ta sjansen på å
reise på turer uten plaster,
paraply og rene sokker. Tør
å gjøre flere feil. Vær litt gal,
ikke ta alt like alvorlig. Ta
sjanser, bestig fjell og kryss
elver, og kos deg på VEIEN
til målet.
Sett deg mål. Drøm. Ta
vare på talentet ditt. Ta vare
på potensialet ditt. Brenn
for noe. Finn en interesse.
Finn noe du liker. Finn en
lidenskap. Finn noe du tror
på. Og elsk det du liker og
tror på… Det vil gjøre deg
sterk sånn at du blir mindre
sårbar for ikke å ha venner
eller for ikke å være i de
rette vennegjengene, og
det vil gjøre at du lettere tør
å si nei, tør å bli stående
alene og tør å gå EGNE
veier. Gi blaffen i om du
sier feil ting, eller dummer
deg ut. Tenk på å vinne
over deg selv fremfor å
sammenligne deg med
andre. Lykken er ikke å
være en figur, en kopi eller
et glansbilde skapt av
andre.

Men vær heller ikke for
streng mot deg selv. Ikke ta
det for personlig når du blir
kritisert og avvist. Godta
nederlagene dine med
hevet hode. For du er aldri
så dårlig som du selv synes
du er, eller andre folk sier,
når du feiler…
Bli en kjæreste som er
herlig å kline med, og
som motparten liker å
spise frokost med. Bli en
kjæreste som gir masse
energi. Plant selv fine
blomster i hagen din, og
gjør din egen sjel herlig i
stedet for å vente på at
noen skal gi deg blomster.
Men tenk også motsatt:
let etter en kjæreste som
du liker å kline med, som
du liker å spise frokost
sammen med, og en
kjæreste som gir deg
energi. Vit om forskjellen
mellom det å holde en hånd
og det å lenke fast en sjel.
Sett pris på foreldrene dine,
vis at du er glad i dem, vær
glad for de grensene de
setter, og se på det som en
gave at du har dem.
Er du så heldig at
du har tilgjengelige
besteforeldre så bruk tid
på dem. Bruk dem som en
samtalepartner på godt og
ondt. Det vil du være glad
for den dagen de er borte.

Samme hva du oppnår og
ikke oppnår, ikke ta det
FOR personlig.

Vis MOT – ta egne valg!
Lykke til med fremtiden.

Ikke gratulerer deg selv
for mye. Du er aldri så god
som folk sier du er når du
gjør suksess. Vit at selv
solskinn vil brenne hvis du
får for mye av det.

Atle Vårvik
Gründer og leder, MOT
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Det store valget
Hvor vanskelig er det egentlig å ta et bevisst valg om konfirmasjon? Og hvis
man tilfeldigvis velger det samme som alle andre – er det mindre bevisst da?

DET KOSTER Å BLI GOD

Tre ungdommer fra Lørenskog har tatt tre forskjellige valg, og gir oss noen svar.
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Marius Brusevold Fjeld
Født: 28. februar 1995
Går i: 9B Fjellsrud skole
Borgerlig konfirmasjon i
Lillestrøm kulturhus.
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Mia Mårteig Rogstad
Født: 18. mars 1995
Går i: 9B Fjellsrud skole
Kirkelig konfirmasjon i
Fjellhamar kirke
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Info

Facebooknasjonen
Godt over en og en halv million nordmenn har en facebookprofil. Det
plasserer oss i verdenseliten i facebookbruk per innbygger.
Facebook er et nettsamfunn på internett som ble stiftet 4. februar
2004. Det slo for alvor gjennom i Norge ved årsskiftet 2006/2007, og
nå er det å oppdatere profilen på Facebook en stor del av livet for
svært mange. På verdensbasis bruker ca 300 millioner mennesker
Facebook, mens 1,5 millioner nordmenn har laget seg profiler.
Facebook.com er det femte største mediet i Norge, og mer populært
enn f.eks dagbladet.no.
Hva driver vi egentlig med der? Vi har spurt om å få ta en titt på
profilen til to jenter fra facebookgenerasjonen

Swaaty Geevahan
Født: 27. mai 1995
Går i: 9B Fjellsrud skole
Skal ikke konfirmeres
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Amalie Johanne Kjøllesdal
Info

Synne Tøften
Info

Jeg har vært på Facebook siden høsten 2008. Tror jeg fikk det
rundt august!

Jeg har vært på FB i litt over 1 år, tror jeg lagde meg profil i julen
2008.

Grunnen til at jeg er på Facebook er at alle andre er på Facebook
og da blir jeg oppdatert om alt som skjer hvis noen blir kjærester og
så videre. Det er veldig kjekt! Det er nesten som en avis der alt står!

Jeg er på FB for å holde kontakt med vennene mine, har flyttet
fra mange, og kjenner noen som bor i Sverige. For å holde meg
oppdatert, se på bilder til andre personer, få med meg det andre
skriver og gjør, og noen spill er jo fengende.

Jeg bruker Facebook mest til å chatte, se på bilder og gratulere folk
med dagen. Og se hva som er nytt!

Bruker det for og holde meg selv oppdatert på det vennene mine
gjør, og holde de oppdatert på hva jeg gjør. Kan også sitte lenge
å se på bilder til andre personer.

MOT

In these photos: Amalie Johanne Kjøllesdal

MOT

In these photos: Synne Tøften
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Drikker
kaffe som en

virvelvind
På dagen da Chand slapp plata
si skulle han egentlig også spille
to konserter i Trondheim, gjøre en
fotoshoot og bli filmet til en video.
Og gjøre dette intervjuet.
Det ble som indikert ingenting av intervjuet
den dagen, men et par dager og et par konserter
senere befinner han seg i Bodø, og er klar for et
telefonintervju.

Det er liten tvil om at
Chand har fulgt hjertet
sitt og drømmene
sine. Og tekstene
minner om et
medmenneske
som bryr seg
om andre.
Han er
med

-Jeg gikk nettopp forbi en plakat der det sto
at det var signering med meg kl 18.00 i dag.
Det var godt jeg så, for det ante jeg virkelig
ingenting om, humrer Chand i telefonen –
innbefunnet med at ting går litt over hodet på
ham, men også uten å vise noe tegn til stress
eller bekymring.
-Dette er jo akkurat som jeg har
drømt om og sett for meg at
artistlivet skulle være, sier
han.

andre ord knallgod på
MOTs to første verdier – å
leve, og å bry seg. Men hva
med den tredje – å si nei?

-Hehe, det er nok den jeg
er minst god på, ja. Jeg
ble introdusert for MOT for
mange år siden, og synes
alt jeg gjør tekstmessig
stemmer veldig godt med
MOTs budskap. Jeg liker at
det finnes en organisasjon
som jobber med å skape
ungdommer som tror på
seg selv. Det er så viktig å
tro på og følge

drømmene
sine. Det er
kjempeviktig
å ha mennesker
man er glad i som støtter
opp, men til sist må man
alltid finne styrken i seg
selv for å utrette noe. Det

er nok det budskapet jeg
liker aller best. Men de
andre er like viktige, og jeg
trenger kanskje å ta mer
vare på meg selv. Når jeg
er i Namsos for eksempel,
turer jeg rundt og drikker
kaffe her og der som en
virvelvind. Jeg har jo så lyst
å rekke over alt, og aldri
skuffe noen.
“Som MOT-ambassadør
ville jeg si noe om mobbing
og vold”, står det skrevet
i CD-heftet under sangen
”Alle mot ein”. Den spilte
han også for rundt 500
MOT-medarbeidere under
MOTs storsamling høsten
2009. Det var før X-Factorsuksessen og før han ble
et av landets mest kjente
ansikter. Men sangen,
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teksten og ikke minst
mannen er den samme.
Chands ærlige, oppriktige
engasjement for godhet og
rettferdighet slo an bredere
enn bare på MOT-samling,
så her står han. Med eget
album og med beina like
fjellstøtt plantet på jorden
som før det hele startet.
Ved å være seg selv og
formidle det han tror på,
har 27-åringen fra Namsos
slått gjennom.
-Har du ikke tenkt å ta av
nå som du er blitt stor du,
Chand?
-Stor sier du, men jeg føler
meg ikke så veldig stor. Jeg
føler meg fortsatt ganske
liten, og har ingen grunn
for å ta av. Det er så mange
flinke artister, og jeg har
mye å jobbe mot enda. Det
er mange som sier til meg
at det er godt gjort å klare å
være seg selv i det sirkuset
som X-Factor var, men
jeg vet ikke om noe annet
enn å være den jeg er, så
det var ikke så krevende
for meg. Jeg har gode
venner og familie rundt
meg som alltid har vært der
og som hjelper meg å ha
beina plantet på jorda. De
ville nok sagt ifra om jeg
forandret meg – håper jeg i
hvert fall.
-Er du overrasket over at
det jordnære budskapet i
tekstene dine når så godt
inn hos det norske folk?
-Jeg synes det virker som
verdiene i samfunnet har
dreid seg litt i det siste.
Kanskje har finanskrisa gjort
noe med oss. Jeg tror folk
er på leit etter fred med seg
selv, og da bryr vi oss mer
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om hverandre.
Men jeg er overrasket, for
jeg er slik skrudd sammen
at jeg før hver konsert går
og lurer på om det i det
hele tatt vil komme noe
folk. Men det er godt at
folk liker det, for jeg kunne
ikke skrevet om noe annet.
Teksten og musikken min
kommer fra hjertet og det
er min misjon å skrive om
det som betyr noe for meg.
-”Alle mot ein” handler
om mobbing. Er det en
spesiell historie som
inspirerte deg til å skrive
den?
-Ja, det er en helt konkret
historie fra noen år tilbake
faktisk. Jeg så på nyhetene
på TV. Det handlet om
en jentegjeng fra Bodø
som mobbet. Jenta de
mobbet hadde løpt hjem
et friminutt, og da hadde
gjengen kommet etter og
banket henne opp.
Jeg har opplevd mye
selv, og jeg har jobbet i
barneskolen og som barneog ungdomsarbeider i
Namsos. Det føles nærmest
som en plikt å ta opp slike
tema i tekstene.
Jeg kan bli veldig opprørt
og inspirert over nyheter
eller historier jeg ser i
aviser og på TV. Men jeg er
også en sånn en som går
og tråkker med musikk på
ørene, og får ting fallende
inn i hodet

av å hjelpe de svakeste,
og veldig ofte sagt ifra.
Men det krever mye mot vet
du, for man utsetter seg selv
ved å hjelpe de svake. Åpner
du kjeften må du regne med å
få reaksjoner, men jeg gir meg
aldri når jeg vet jeg har rett. Og jeg
kommer sterkere ut av det. Nå roper
jeg vel kanskje ikke høyest i noen
sammenheng, men for meg er det å
skrive tekster en fin måte å stå for noe.
-Hva skjer fremover?

-Har du alltid vært
opptatt av rettferdighet?
-Er det noe jeg blir gælin
(inntrøndersk for gal, i
denne betydningen sint)
av så er det når noen blir
urettferdig behandlet. Jeg
har nok alltid vært opptatt

-Etter plateslipp er det bare en ting som
gjelder, og det er ”ut og spæll”. Det har jo blitt
så travelt nå, så man må prøve å gjøre flere ting
på en gang. Ved å lage slike tekster og å gå med
MOT på håndleddet er jeg jo MOT-ambassadør og
artist på en gang i hvert fall. Jeg rekker nok ikke over
alt jeg ønsker meg, men man får bare gjøre så godt
som man kan, og ta store super kaffe.

” Det føles nærmest
som en plikt å ta
opp slike tema i
tekstene”
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Det er ikke

-Hvem av dere var det?

målene som teller!
Jon Gj. Pedersen er rådmann i Flesberg kommune og fotballtrener
for et jenter 15-lag. Han sendte MOT en mail med en liten historie
om å ha mot til å si ifra. Fotballaget er stablet på beina i et lite
tettsted, og klarer ikke å holde høyt sportslig nivå. Det blir mange
tap, men den eneste seieren treneren bryr seg om er når han klarer
å skape hele mennesker.

entene jeg har trent
på fotballbanen
siden de var såvidt
12 år, stilte i år i klassen
Jenter 15 år.
Tross alle trender klarer
vi på dette lille stedet
å stille et jentelag i
ungdomsklassen, og
det er dessverre ikke
mange andre lag igjen
i vårt nærområde. Det
betyr lange reiser og mye
tap mot lag fra steder
som har et mye større
befolkningsgrunnlag.
Gjennom hele
2009-sesongen hadde
vi slitt oss gjennom flere
knepne tap, og også
noen skikkelige stortap.
Heldigvis er verken trener
eller spillere skapt sånn
at vi gir opp. Tap blir fort
glemt, og vi har det først
og fremst moro med fotball
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og lagspill på hver eneste
trening og kamp.
En fredags kveld i
september fikk vi
sesongens eneste
sportslige opptur i form av
en 5-0-seier på bortebane.
Stor optimisme og
feststemning preget oss
på den lange hjemturen,
og vi var nå klar til å møte
et av de mer kjente lagene
i neste kamp. Et lag vi
flere ganger hadde spilt
jevnt med, men dessverre
aldri hadde klart å slå,
men ”onsdag kveld på
hjemmebane skal vi ta
dem”, var vi enige om.
Kampen ble akkurat så jevn
som vi hadde forventet.
Det var dagen da vi endelig
skulle bryte en ny barriere,
men det endte med tap
2-0. Et bra publikum, som
var både entusiastiske

og stolte over det jentene
hadde prestert, satte en fin
ramme rundt kampen. Inne
i garderoben var det likevel
stille skuffelse, og jeg
prøvde som vanlig å få opp
humøret med å dra frem
det positive fra kampen.
I naborommet hørtes
øredøvende jubel, skrik og
skrål i seiersrusen til våre
motstandere. En av jentene
bryter stillheten hos oss.
- De var ekle å spille mot!
De var ekle mot hverandre,
og de sa at vi var så feite
at de ble kvalme av å se på
oss!
Jeg ser at den kanskje
mest stille og beskjedne
spilleren min reagerer
sterkt.
-Hva sa de om oss, sa du?

Jeg begynner å våkne
til i situasjonen og sier
til kapteinen at hun må
hente henne før det blir
bråk der inne. Et par jenter
er kjappe på vei over i
nabogarderoben, men
det er absolutt ikke bråk
på gang, bare helt, helt
stille. Da ingen svarer,
konkluderer hun høyt og
tydelig, mens hun peker på
seirende motstandere.
-Dere er dårlige!
Motstanderne våre ble
konfrontert med ei jente
med plutselig mot og
selvtillit til å komme

inn i deres garderobe.
Tøff omgangstone og
manglende respekt var
plutselig borte, og seieren
var lite verdt.
Tilbake i vår egen
garderobe ble hun møtt
med applaus og jubel.
Tap var igjen snudd til stor
seier, og den stille og litt
beskjedne hadde vist seg
som en som tar fair play
på alvor. Vi har som regel å
alltid ønske motstanderne
god tur hjem, men vi hørte
dem luske seg raskt ut av
garderoben, og ingen ville
ha øyekontakt med oss.
For meg og jentene som
var i garderoben, ble en

negativ opplevelse snudd
til et magisk øyeblikk fordi
vi hadde en medspiller med
sterk rettferdighetssans og
mot til å si i fra.
Jeg reflekterte selvfølgelig
over mye da jeg prøvde å
få dette ned på papiret.
Hva er lagspill når man
snakker sånn til hverandre?
Hvor heldig er ikke jeg som
kan reise rundt i halve fylket
og tape fotballkamper
uten at det går ut over de
menneskelige kvalitetene i
laget?
Spilleren som sa ifra er
ikke den eneste på dette
laget, eller i lokalsamfunnet,

med slike kvaliteter. Hvor
sterk kan man ikke bli
som person i et trygt
fellesskap der vi fokuserer
på det positive, og har
kjerneverdiene til MOT med
oss i bagasjen?
Med frafallet som er i
denne aldersgruppen både
i fotball, skole og annen
idrett, så har jeg ikke lyst
å fokusere på resultater.
Vi får jo ikke den type mål
og poeng med oss videre i
livet uansett!
Så, for oss med for dårlig
befolkningsgrunnlag til å
få til hele fotballag, så er
trøsten at vi i hvert fall får til
hele mennesker.

Venninna gjentar.
-De sa at vi var så feite at
de ble kvalme av å se på
oss….
Den beskjedne er allerede
på vei opp fra benken, og
jeg slår ut med hendene
og sier halvt på spøk at
hun skal stikke over og si i
fra til dem. Hun er allerede
ute i gangen, og mens
noen av jentene våre ler
litt tvilende, så hører vi et
par harde bank på døra til
bortegarderoben og ei dør
som blir åpnet veldig raskt.
-Hvem av dere kalte oss så
feite at dere ble kvalme av å
se på oss??
Stemmen høres veldig
godt der inne fordi
seiersstemningen på et
sekund er forvandlet til
ubehagelig taushet.
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Musikksommer
I vårt langstrakte land er en festival innenfor rekkevidde selv i de mest bortgjemte avkroker.
En haug av store og små musikkfestivaler skal arrangeres i løpet av sommeren. De fleste
har fri aldersgrense, så de kan være en bra sjanse for unge musikkentusiaster til
å få dyrket interessen sin. Vi har tatt en prat med Mari som jobber med
Hovefestivalen. Hun kan roe ned bekymrede foreldre som sender
ungdommen sin på festival for første gang.

Fakta: Mari Lunden Aanonsen
25 år fra Risør og Arendal.
Informasjons- og frivilligansvarlig i Hovefestivalen.
Brenner for: Sørlandet og for å utvikle Arendal for de
som bor der, for miljøet, for ungdom og for Hove.

Hva er Hovefestivalen?
Hovefestivalen arrangeres på en idyllisk øy utenfor Arendal fra 29. juni til 2. juli. Den startet opp i 2007 og byr på store
internasjonale band, i tillegg til mindre up and coming-artister.
Hva er spesielt med Hovefestivalen?
Den er en helt egen opplevelse. Øya ligger veldig idyllisk til og skaper
sammen med skogen rundt en veldig magisk og varm
stemning. Naturen er viktig for Hovefestivalen, og
det er viktig for oss å være en så miljøvennlig
festival som mulig. Vi er opptatt av å ta vare
på både natur og kultur, og bruker for
eksempel kortreiste produkter der vi kan.
Alle kan finne noe de liker.
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Hvem er festivalen for?
For alle som er glade i musikk. Vi har ingen aldersgruppe
i tankene når vi lager festivalen, men 55 % av gjestene
våre er under 20 år, så vi har et ganske ungt publikum.
Personer under 14 år må ha med en person over 18, og
campen vår er for de fra 16 år og opp. Vi har valgt å være
en festival for alle.
Kan du anbefale Hove for ungdom?
Ja, absolutt! Men jeg anbefaler veldig at de under 16 ikke
kommer alene, men sammen med familie eller venner.
Festival er en veldig sosial greie, og det er både koseligere
og tryggere å komme sammen med andre.
Hva gjør man på Hove når man ikke hører musikk?
Lever campinglivet, går på teater, eller ser en film på
kinoen vår, sjekker ut kunstutstillinger, bader, soler
seg eller går tur i skogen. Publikumet vårt er flinke til å
aktivisere seg selv. Mange drar på båttur, spiller volleyball
eller fotball. Mange kommer på grunn av musikken,
men det er ”totalpakken Hove” som gjør at folk kommer
tilbake.
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Hvordan holder dere det umyndige publikumet unna
festing og drikking?
Først og fremst må man ha et skjenkebånd for å i det hele
tatt få kjøpt alkohol. Videre har vi vakter som går rundt
og sjekker at de som drikker har bånd. Vi oppfordrer
også vaktene å sjekke legitimasjon selv om folk har bånd.
Vaktene våre er voksne, og vi ønsker også at flere av
de frivillige skal være voksne. Jo flere voksne øyne, jo
tryggere.
Vil du anbefale bekymrede mødre å sende sine unge,
håpefulle til Hove?
Jeg vil påstå at det er langt tryggere for ungdom å være
her enn å henge i byen. Det skal være morsomt for
ungdom å være på Hove, så vi går ikke rundt og bruker
pekefingeren. Men vi skal ha det morsomt i kontrollerte
former. Som regel går det helt fint.
Hva er det aller beste med Hove for deg?
Når det er masse som skjer midt under festivalen og jeg
er stressa, men stopper opp og ser tusenvis av lykkelige
festivaldeltakere. Det er et vakkert syn, og jeg er veldig
glad for å få være med på å skape det.

Musikkfestivaler:

10.-13. juni: Norwegian Wood, Oslo 2010
11.-12. juni: Rjukan Rockfestival 2010
11.-12. juni: Bergen Reggae Festival 2010
11.-15. juni: Trondheim Jazzfestival 2010
18.-21. juni: Dronningfjordfestivalen, Kvinnherad
19.-20. juni: Black Mountain Rock Festival, Beitostølen
24.juni-04. juli: Ekstremsportveko, Voss 2010
24.-27. juni: Steinkjerfestivalen, Steinkjer 2010
27.-28. juni: Folgefonna Ungdomsfestival, Jondal 2010
29.juni-02. juli: Hovefestivalen 2010
02.-03. juli: Skiippagurrafestivalen, Tana 2010
02.-20. juli. Sommer-Melbu, Vesterålen 2010
07.-10. juli: Kongsberg Jazzfestival
07.-11. juli: Norway Rock Festival, Kvinesdal, 2010
08.-11. juli: Førdefestivalen 2010
09.-11. juli: Trænafestivalen
09.-11. juli: Frostafestivalen
09.-12. juli: Midnattsrocken, Lakselv
15.-17. juli: Buktafestivalen, Tromsø
15.-17. juli: Slottsfjellfestival, Tønsberg 2010
18.-19. juli: Frøyafestivalen

19.-24. juli: Moldejazz 2010
23.-25. juli: Rock Art, Holmestrand
24.-25. juli: Palmesus, Kristiansand
24.-25. juli: Hortensfestivalen, Horten
24.-25. juli: Malakoff Rockfestival, Nordfjordeid
24.-26. juli: RockArt, Holmestrand
24.-26. juli: Månefestivalen, Fredrikstad
25.-26. juli: Drøbak Bluesfestival
28. juli-04. aug: Olavsfestdagene, Trondheim
30. juli-01. aug: Storåsfestivalen, Storås
30. juli-01. aug: Bussekaillfestivalen, Hitra 2010
05.-08. aug: Notodden Blues Festival 2010
06.-15. aug: Nordland Musikkfestuke, Bodø 2010
06.-07. aug: Raumarock, Åndalsnes 2010
10.-14. aug: Øyafestivalen, Oslo 2010
11.-15. aug: Sildajazz, Haugesund
13.-14. aug: Radio Ålesund Festivalen 2010
14.-15. aug: Kanalrock, Horten
16.-21. aug: Oslo Jazz Festival 2010
21.-22. aug: Pstereo, Trondheim
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Naturlig samarbeidspartner med
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STUDENTKALENDEREN

OSLO/AKERSHUS

21st Century Lifestyle
www.jlindeberg.com

272.500 GRATIS skoledagbøker til elever og studenter.

NORGES STØRSTE
UNGDOMSMEDIUM

www.egmont.no - 22 05 13 00

Ikke så interessert i musikkfestivaler? Hva med å bruke
sommerferien på å lære noe helt nytt? På Jæren utenfor
Stavanger finner du både kitesurfingkurs, surfekurs og
windsurfingkurs hele sommeren gjennom, sjekk
www.srfsnosk8.no.
Utvalgte steder på Vestlandet og i Lofoten er noe
heldigere enn resten av kysten når det kommer til fine
steder hvor man kan lære seg å surfe. På Stadt på
Nordvestlandet arrangerer surfeskolen Lapoint egne
ungdomscamper i sommer. Opplegget kan anbefales for
smidige spise- dusje- og soveløsninger, masse utstyr,
alternative aktiviteter om havet mot formodning ikke
skulle levere bølger, flinke instruktører og topp stemning!
For windsurfing er man ikke like avhengig av bølger, og
det kan man prøve seg på nesten overalt så lenge det
blåser litt. Og det gjør det jo en del steder langs den
norske kysten. Windsurfingskole.no har oversikten over
kurssteder og datoer!
I Heidal nord i Gudbrandsdalen holder Villmarken
Kaller til. De driver først og fremst et raftingsenter, men
arrangerer hver sommer en sommerleir for ung ungdom
der de har mer å tilby, f.eks juving, fjellturer, paintball
og grottevandring. Men er man interessert i friluftsliv
er jo telttur med gode venner gratis. Og tar man med
fiskestenger, klatreutstyr, badetøy, en slakk line, en kano,
en kikkert eller en bærplukker kan man gjøre mye annet
enn bare å gå tur også.

09/10

For de musikk-uinteresserte:

FROZENYOGURT
STRØSSEL 3,-

Bilder: Morten Engelien
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15,LITEN

Snowshow
TV2 Sporten

På
åN
Norges
orrge
ges
ss
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stte
vinterevent ”TV2 Sporten
Snowshow” har tusenvis
av ungdom kost seg i
alpintbakkene helt gratis
denne vinteren.
MOT var med på Norges
største vinterevent for
ungdom. På ni ulike
alpintdestinasjoner ble det
arrangert en gratis kveld
i bakken for ungdommer.
Og her var det ikke mulig
å kjede seg et sekund. Det
ble arrangert sportslige
aktiviteter til Snowboard,
Twin Tip, Slalom og
Telemark med både
seriøse og uhøytidelige
konkurranser.
Det ble arrangert
konkurranser på

forskjellige nivåer, alt fra
Big Air-konkurranse for
mer hardbarka ski- og
snowboard-frelste til
Bungee Run. Vinnerne
fikk kule premier – og
selvfølgelig ære og
prestisje! Noen var med på
alt de fant av konkurranser
mens andre bare kjørte i
bakken, hang med venner
og traff nye venner.
Og det aller beste – alt
var gratis, både heiskort,
snacks og drikke!
Her ble det arrangert
Snowshow i år:
Hafjell, Kongsberg,
Varingskollen, Svarstad,
Oslo Skisenter
(Grefsenkollen), Grong,
Vassfjellet, Ålsheia, Voss
Fjellandsby
Følg med på
www.snowshow.no til
vinteren, og ikke gå glipp
av om Snowshow kommer
til ditt alpintsenter!

VI GIR 5 KRONER TIL MOT, FOR HVER SOLGTE FROZEN YOGURT
TILBUDET GJELDER 11.05.-24.05.2010
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Inspirerende og
samfunnsbyggende
MOTs turné i perioden 2.mars – 7.mai forsterket
eierskap, forankring, glede og kvalitet, både til
ungdom, voksne og 42 lokalsamfunn.
Vi har koset oss så enormt. Hver dag har vi våknet på
et nytt sted med nye forventningsfulle ungdommer og
nye entusiastiske MOT-medarbeidere klare for å bidra
til show. Vi har fått se hvordan MOT arbeider rundt om i
hele landet.
MOT har gjennom denne turneen fått bekreftet at
modellen ”Lokalsamfunn med MOT” er en god modell
for ungdomsarbeid. Samtaler med kommuneledelse og
et inspirasjonsforedrag for den voksne befolkningen på
stoppestedene har skapt mer forståelse og eierskap
til MOT. Men det aller, aller viktigste med turneen har
vært ungdommene. Som alltid med MOT er ungdom
i sentrum, og det har de vært under et show med
blanding av lokale innslag og MOT-ambassadørene
Askil Holm og Kenneth Aksnes. De to ambassadørene
forteller på de neste sidene hvordan de har opplevd å
være på turné til 42 “Lokalsamfunn med MOT”.
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Kenneth Aksnes er en ny norsk singersongwriter.
Han er lokal MOT- ambassadør og aktuell
med debutalbumet “Hallo”, som han selv
har gitt ut på eget selskap våren 2010.
På YouTube har han hatt stor suksess
med låten “500 vænna” som handler
om livet på Facebook, og låten ”Hallo”
som reflekterer over en musiker sine
drømmer og behovet vi alle har for å bli
sett som den en er.
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Turnédagbok fra Kenneth Aksnes
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Hallo!
For meg som artist og lokal ambassadør
fra lottobygda Verdal har det vært en
storgevinst å få være med på MOTturneen. Jeg har sammen med turnéstaben
fått masse fine opplevelser sammen med
flotte ungdommer over hele landet. Det å
reise med en så stor gjeng og gjøre denne
turneen er en stor utfordring og mye jobb.
Men dugnadsånden og inspirasjonen vi
har møtt hos ungdommene vi har jobbet
sammen med har gjort denne jobben til en
fryd.
Uten dem hadde vi ikke fått oppleve så
flotte og levende konserter. Personlig er jeg
overveldet over hvor dyktige og allsidige
norske ungdommer er.

En opprigg og en nedrigg hver dag
– med masse god hjelp.
Her ildsjel i Sogndal Elin.

Både de som hjelper oss med alt av
teknisk bistand, de som stiller opp som
konferansierer, de som står på vår MOTstand etter konsertene. En stor takk også
til alle som har vært med i kor og sunget
sammen med oss på mine låter. Disse låtene
ble løftet mange hakk da vi fikk smilende
ungdommer som sang for full hals sammen
med oss på scenen hver dag. Ikke minst har
det vært et kick å se og høre alle de lokale
innslagene. Alt fra solosang og fullt band til dans og drama-innslag.
Jeg vil faktisk si at vi har sett mange fremtidige stjerner i Kulturnorge
på denne turneen. Kanskje er flere av de like heldige som meg og får
bli lokale ambassadører i sin MOT-kommune.
Jeg håper de som har fått besøk av oss synes det har vært inspirerende.
Går drømmen i oppfyllelse får vi muligheten til å besøke mange flere
kommuner på samme vis i årene fremover. Fram til da vil jeg si til deg
som leser dette at drømmer er til for å oppfylles. Lev livet til det fulle og
ta hverdagens utfordringer med positiv innstilling. Med dette i bakhodet
skal det mye til for at du ikke lykkes med det du ønsker å oppnå.
Ha en nydelig sommer!
Kenneth Aksnes
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Askil Holm er artist fra rockebyen
Namsos
og
nasjonal
MOTambassadør. Han har vært svært
aktiv i MOT de to siste årene.
Sammen med Daniel Hovik som er
hans faste keyboardist og låtskriverkompanjong har de produsert
MOT-sangen som er skrevet av
namsosingen Torleif Formo. Han
er medlem i gruppen Lind, Nilsen,
Fuentes & Holm, og ga i fjor høst
ut albumet ”Rolling the slow bus
home”.
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Turnédagbok fra Askil Holm
Takk te dokk!
Våren 2010 kommer bestandig til å
være brent fast i hjernebarken min.
Etter å ha reist et ukjent antall kilometer
gjennom et værhardt vinterlandskap
med gryende telehiv på veiene til et
vårkledd Norge, spilt 50 konserter, øvd
inn 50 kor i like mange kommuner, spilt
for over 30 000 ungdommer, sett over
160 lokale innslag innen dans, drama,
musikk og revy begynner jeg virkelig
å forstå hva MOT er, og hva MOT gjør
med folk.
Det må da være den beste våren jeg
noen gang har hatt i hele mitt liv. Det
tenkte jeg begeistret for meg selv etter
nesten to timer backstage med bandet
Swiks fra Rindal i Møre og Romsdal etter konsertslutt. De
spurte og gravde: Hvordan fikk du platekontrakt? Hvordan
skriver du låter? Hvordan er det å være på MOT-turneen?
Hva synes du om denne låta vår? Er det ikke utrolig vanskelig
å leve av hobbyen sin?
Denne turneen har gitt meg mange nye grunner for hvorfor
jeg engasjerer meg og brenner sånn for MOT.
Som nasjonal MOT-ambassadør og en av initiativtakerne til
den kunstneriske delen av MOT-turneen er jeg utrolig stolt
over å ha vært på å skape noe som virkelig har blitt noe
magisk. MOT-turneen har nok en gang fått meg til å sperre
øynene opp for alt det spennende som skjer i distriktene i
Norge. For det bobler over av kreativitet og galskap.
Positiv galskap. Ikke bare blant elever, men også lærere,
foreldre, vaktmestere, ordførere, rådmenn og hele
tiltaksapparatet i kommunene i Norge. De har alle vært med
og gjort dette til den største turneen noensinne for ungdom
i Norge.
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Den beste ideen vi hadde da vi skapte turneen var å
inkludere ungdommene mest mulig i showet. Det å blande
erfaring med nysgjerrighet og profesjonelle kunstnere med
ungdommer er sunt. Sunt for etterveksten og kreativiteten.
Det å være artist og låtskriver og få opptre med så mange
fantastiske ungdommer gir meg masse energi til å skrive
nye låter.
Det har vært helt rått å snu seg hver dag og se 20 til 50
ungdommer som synger MOT-sangen. Jeg vil takke alle
som har bidratt til å gjøre turnéen magisk, og håper jeg ser
dere enten på en konsert eller på en scene et eller annet
sted i Norge snart.
Lykke til alle dere som jobber med å gjøre drømmen til
virkelighet, og som har et håp om å kunne leve av den en
dag. Alt e mulig!
Med vennlig hilsen
Askil Holm
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Tusen takk til
Gjensidigestiftelsen som
ga MOT økonomiske
midler til denne turneen!
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MOT handler mye om å utfordre seg selv og ta egne valg.
Uno-X Gruppen er stolte av å være en av de største bidragsyterne
til MOT. Betal drivstoffet hos YX og Uno-X med det nye YX Visa
MOT-kortet, og bidra til at enda flere ungdommer kan vise MOT.
Drivstoffrabatten går uavkortet til MOT. Les mer på www.yxvisa.no

Uno-X Gruppen

