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Forord 
2013 har vært et veldig spennende og innholdsrikt år for Damini. Vi har deltatt på mange 

arrangementer, og er nå synlige på stadig flere arenaer. Dette året har også vært det første 

for flere av våre nye konsepter, bland annet har vi tilkalt oss dugnadsånden bland våre 

medlemmer.   

Tusen takk til Anju Bedi som startet i administrasjonen august 2013. Det er i futt i henne og 

hun utfører jobben sin med dedikasjon. Hun bringer ny entusiasme og mot til å drive Damini 

fremover.   

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle de flotte instruktørene og alle foreldrene 

som har stått på og hjulpet til gjennom hele året. Det er denne positive innsatsen som gjør at 

Damini kan fortsette å være en ledende formidler av indisk kultur i Norge. 

 

Richa Chandra  

Daglig leder  

Damini House of Culture 
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Innledning 
Damini House of Culture er en videreføring av «Indisk Dans og Kultursenter», en 

organisasjon som ble stiftet i 1986 på initiativ av Shikha Chandra. Hun hadde da siden 1983 

drevet privat undervisning for en dansegruppe. Tanken bak «Indisk Dans og Kultursenter» 

var å ivareta den indiske kulturarven for indere bosatt i Norge.  

Damini House of Culture ønsker å gi personer fra andre kulturer muligheten til å fremheve 

sin egen identitet. «Damini» kan betegnes som et integrasjonsprosjekt hvor alternative 

treningsformer blir gjort tilgjengelig for et bredt publikum. Et bredt sammensatt styre med 

representanter blant annet fra norsk kulturliv, er nedsatt for å bidra til å gjennomføre 

målsettingene.  

 

Målgrupper 
Vår målgruppe er først og fremst det norsk-indiske og pakistanske miljøet i Oslo, men vi 

jobber også med å involvere andre grupper i våre aktiviteter. Det er viktig for oss å være 

tilstede der disse ulike gruppene er representert. Vi har satset på en lokal forankring i 

Groruddalen, og har etablert oss på IKM på Grønland, Kulturhuset Lørenskog og på Holmlia.  
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Styret i Damini 
Styreleder: 

Vinett Jain  

Øvrige medlemmer: 

Mari Hammer  

Aneeta Johnsen 

Richardo Sanchez 

Mocci Ryen  

Vara: 

Shilpi Bhatnagar 

Meenakshi Johar 

 

Instruktører 
Vårsemesteret 2013: 

Richa Chandra  

Dipika Sharma 

Shivam Sharma  

Anshu Jain  

Bhavjit Singh  

Anuradha Verma 

 

Høstsemesteret 2013: 

Richa Chandra  

Dipika Sharma 

Shivam Sharma  

Bhavjit Singh  

Susmita Chaudhary  

Kiran Christine Kaushal 
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Revisor: 
Rune Dypaune ved Revisorhjelpen  AS 

 

Virksomheten  
Damini House of Culture gjennomfører en rekke faste aktiviteter hvert år. I tillegg til disse, 

arrangerer vi og er med på en rekke andre arrangementer i løpet av året. Etterspørsel og 

behov innad i vår organisasjon, er det som styrer hvilke andre arrangementer og kurs vi 

setter opp. Vi kan også dele kursene inn i to ulike typer; utdanningsrettede og 

fritidsaktiviteter. De utdanningsrettede er først og fremst de som omhandler danseformen 

Kathak. Her har vi faste kurs, eksamensforberedende workshops og selve eksamineringen. 

De fritidsrettede aktivitetene våre er mer rettet mot bollywood og bhangra der vi arrangerer 

både faste kurs og inspirasjonsworkshoper med spennende gjestelærere. 

 

Faste aktiviteter, kurs og utdanning: 
Faste kurs gjennomført på Rommen Skole hver lørdag, samt torsdager på Internasjonal 

kultur og museet i 2013: 

 Bollywood for barn, ungdom og kvinner 

 Bhangra for gutter; barnegruppe og ungdomsgruppe 

 Kathak for barn, ungdom, kvinner 

Mindre tilleggskurs:  

 Bollywood  

 Kathak med levende musikk 

 

De faste kursene startet opp 26.januar 2013. Årets timeplan ble godt mottatt av elevene, og 

har vist seg å fungere godt også i praksis. Årets store suksesser kan sies å være både 

ungdomsgruppen i Bhangra (ledet av Bhavjit Singh), ungdommene s Bollywood (ledet av 

Richa Chandra) og kvinnegruppen i Bollywood (ledet av Anshu Jain). Vi er spesielt glade for 

disse gruppene, fordi de fanger opp to målgrupper vi ikke ar klart å nå bra nok i de 

foregående årene. Barnegruppene har likevel vært mest i fokus med og har opptrådt med 

stor suksess alle forestillingene i løpet av høst semestret.   

For mange av våre instruktører, er Damini både den første arenaen de jobber som 

instruktører, og ofte også den aller første arbeidsplassen. Vi bruker derfor mye tid på å følge 

opp våre instruktører. Dette gjelder både generelle arbeidsrutiner, samt spesifikke 
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utfordringer knyttet til instruktørrollen. Vi har jevnlige instruktørmøter, og følger de ellers 

tett opp med tilstedeværelse og god dialog.  

Vi er godt etablert med vårt dansetilbud på Rommen og Grønland. Vi ønsker likevel å kunne 

nå frem til de i andre bydeler, og har derfor også opprettet kurs ved andre dansestudioer.   

På høstparten hadde vi suksess med en å opprette en dansegruppe med 9 barn som lærte 

bollywoold, ledet av Kiran Christine Kaushal.  

Antall elever på ulike kurs: 

Vår 2013: 

Kathak Bollywood Bhangra 

17 38 14 

 

Høst 2013: 

Kathak  Bollywood Bhangra 

24 44 17 

 

 

Vi ser en god økning i elever fra vårsemesteret til høstsemesteret i 2013. Dette kan være 

flere ting som er årsak til dette, men vi merker blant annet at vi er bedre i stand til å følge 

opp elevene med flere i administrasjonen som har forskjellige arbeidsoppgaver.  

 

Kurs og utdanning 

Eksamen 

Eksaminering i Kathak er en viktig del av vår faste 

aktiviteter. Siden 2005 har alle kathak-kursene fulgt 

pensumet til Learning and Skills Council (LSC) 

Qualification Database, også kjent som The Further 

Education Funding Council (FEFC)Qualification 

Database. Deres kvalifikasjoner er sammenlignet med 

Associated Board of The Royal Schools of Music 

(ABRSM), kvalifikasjoner som er godkjent av 

Qualification and Curruculum Authority (QCA). 

Kathakgraden vi tilbyr er også godkjent i Open College Network i England 

Selve eksamineringen ble det ikke arrangert dette året.  Det har kommet nye metoder å ta 

eksamen på som har tatt litt tid å sette seg inn i.  
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The Best Dancer of the Year 2013  

Prosjektet var et forsøk på å skape en bevissthet rundt indisk dans. 

Det er mange forskjellige dansekonkurranser i Norge men ingen har 

ren Asiatisk danseform, men bare vestlig inspirerte danseformer. 

Damini ønsket å kunne gi en arena for dansere med asiatisk dansestil til å konkurrere, bli 

motivert til å øve og koreografere selv. Prosjektet er noe Damini ønsker å staste på videre, 

og holde hver år. Det var deltakere fra to forskjellige dansemiljøer som gjorde veldig 

morsomt og samtidig spennende. En av Daminis flinkeste elever var vinneren av 

konkurransen og gikk av med seieren etter 2 runder!  

Dommerne i prosjektet var grunnleggeren av Damini, Shikha Chandra. Grunnleggeren av 

gruppen Beats, Yassir Mansoor og velkjente danserinnen Hiuen. Tre dommere fra forskjellige 

miljøer med forskjellige bakgrunn og erfaringer. Det var denne sammen setningen av 

dommerne som gjorde prosjektet unikt og utfordrerne.  

 

Sommerworkshop 

Etter suksessen i 2012 med bollywoodworkshop ønsket vi å repetere det ved å inviterte 

Mahesh Poojary fra Mumbai. Det var en fantastisk fin opplevelse å se å få lært av en som 

kommer rett fra en turne med de store Bollywoodstjernene. Mahesh er en utrolig flink 

instruktør som tar seg tid til å bli kjent med ungene og har en god pedagogisk måte å 

tilnærme seg elvene på.   Barna lærte en rekke morsomme danser som de opptrådde på 

mange forestillinger i løpet av høst semestret.  Han ga ungdommene mer krevende og proffe 

koreografier som inspirerte de til å øve mer. De ble mer entusiastiske og fremførte dansene 

med stor glede. De ble kreative og satte sammen kostymer, smykker og sminke som passet.  

Kvinnene og nybegynnere fikk også prøvd seg. Workshopen skapte en fin balanse og 

kommunikasjon mellom de unge og eldre. Det var en workshop som var åpen for alle og det 

var en stor suksess. 
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Semesteravslutninger 

Vi setter veldig pris på det sosiale fellesskapet som skapes gjennom elevene og deres 

familier i Damini. Organisasjonen er også helt avhengig av frivillig innsats for å fungere med 

de begrensede midlene vi har til rådighet. Vi har derfor ønsket og både markere vår 

takknemlighet til alle involverte, og for å være med på å opprettholde det gode fellesskapet i 

Damini. Vi arrangerte derfor både sommer- og juleavslutning i Damini i 2013. Her får også 

elevene vist frem det de har lært i løpet av semesteret. Etter vi har opprettet et godt 

samarbeid med Stovner Kommune, har vi også funnet et fast lokale for arrangering av 

semesteravslutningen. Dette lokalet er Nedre Fossum Gård og Rommen Scene som ligger på 

Stovner, og har akkurat passende størrelse og beliggenhet for våre behov.  

Sommeravslutning med oppvisning 

Alle elevene opptrådte og viste frem det de hadde lært i løpet av semesteret. Elevene fikk 

utdelt pokaler og det ble sagt noen ord om deres innsats i semesteret som var. Vi ga også en 

særlig takk til de foreldrene har bidratt til frivillig hjelp og støttet Damini i alle år.  

 

Juleavslutning 

I utgangen av året hadde Damini ikke råd til å sette opp 

en større oppvisning.  Vi ønsket likevel å bevare 

tradisjonen om fremføring og gave utdeling for alle 

som hadde vært en del av Damini det semestret. 

Derfor arrangerte vi en litt mindre avslutning som var 

sosialt og koselig på Nedre Fossumgård. Det var et 

godt oppmøte og elevene fikk den oppmerksomheten 

de fortjente.  

 

Eksterne oppdrag 

Barnas Verdensdager Lørenskog 

Vi var så heldige i år at vi fikk være med på Barnas Verdensdager. Det ble arrangert inne på 

en scene i  kultursenteret Lørenskog Hus i mai.  Det var et flott angement å være med på, og 

en flott anledning for de minste barna og både få vist frem de de kan selv, samtidig som blir 

inspirert av å møte andre barn som driver med andre dansesjangre.  
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Bollywoodfest Rommen kultursenter 

Stovner Bydel ønsket et større arrangement rundt Bollywoodfestivalen på Rommen Scene i 

2013. De ønsket et tettere samarbeid med Damini og vi fikk da mesteparten av ansvaret for 

å arrangere liv og røre. Vi hadde da et tett samarbeid med Masala Magic som solgte mat før 

og etter scene innslagene.  Vi delte ut informasjons brosjyrer rundt i Bydelen og fikk flere til 

å komme på begivenheten enn tidligere. Det var en suksess og Stovner Bydel var veldig 

fornøyde innsatsen og samarbeidet.  

 

 

Dansens Dager på Dansens Hus og Rommen kultursenter 

I forbindelse med Dansens Dager, fikk ungdomsgruppen vår opptrådd med bollywooddans 

på Rommen scene. Det var en god stemning og gøy for jentene å slå til med litt forskjellige 

danser.  

Dansens Dag på Dansens Hus fikk på 3-4 min og senior jentene slo til med en fantastisk fin 

blanding av klassisk dans og morderne på bollywood musikk.  

 

Stoppested Verden 

Damini ble kontakt og spurt om vi barn og ungdommene våre hadde lyst til å opptre på åpen 

scene under festivalen. Omtrent 15 barn/unge ble med til Hamar og danset fremfor 3000 

mennesker. Vi tok bussen som festivalen hadde arrangert for utøverne og noen av 

foreldrene tok med seg bilene sine og kjørte etter. Det var en fin opplevelse for alle selv om 

vi var litt uheldige med været.  

Sanvika byfest og Grønland Torgdag 

31.august var en dag Damini var veldig ettertraktet og ungdommene våre hadde maraton 

forestillinger både i Sandvika og på Grønland torg. Forestillingene ble veldig godt tatt i mot 

og jentene våre fikk en pang start på semesteret.  

SCFs Diwalifeiring 

Damini tok publikum med storm på dette arrangementet. En fullstappet sal på Haugenstua 

lot seg imponere av de flinke danserne. Damini stilte med barnegruppe og ungdoms gruppe 
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og alle innslag som var ferdig innøvd. Det har utviklet seg et godt samarbeid med SCF. Begge 

parter ønsker å skape den beste opplevelsen for publikum og har derfor fortløpende åpne 

dialog og kommunikasjon. Vi setter stor pris på deres arbeid og ønske om et tettere 

samarbeid i årene som kommer.  

VHPs Diwalifeiring.  

VHP tok tidlig kontakt med Damini om forestilling. Damini stilte opp med 3 danseinnslag. 

Holmlia gruppen fikk prøvd seg for første gang på scenen med koreografien de hadde lært 

på noen uker. Etter opplevelsen fra 2012 har VHP tatt til etterretning våre ønsker om 

oppsettet av programmet.  På grunn av sykefravær var det ingen erfaren gruppe leder fra 

Damini til stedet som medførte en dårligere presentasjon av Damini. Derfor har 

administrasjonen tatt en beslutning om at hvis det i fremtiden ikke er en voksen gruppeleder 

til stedet må Damini trekke seg fra arrangementet.  

 

Barnas Verdensdag Grønland – TV 2  

Hvert år arrangerer Rikskonsertene BVD på Grønland, første helgen i november. Damini har i 

mange år vært deltakere og skredder syd innslagene etter deres behov. I år ønsket 

Rikskonsertene å involvere oss på flere plan og vi fikk æren av å være med på God Morgen 

Norge på TV 2. En av våre elever ble også valgt ut til å gjøre den offisielle åpningen med 

Kulturministeren Thorild Widvey. Takket være Rikskonsertene fikk vi en fantastisk 

eksponering på TV og Damini fikk synliggjort seg med danseinnslagene og Pop-up innslagene 

den helgen. Ungdommene våre tok over hele IKM og glade god liv og røre på Grønland.  
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Workshop Rådet  

Sudeshna Bhattacharya, Richa Chandra og Dipika Sharma var bedt til Rådet for å undervise 

korgrupper bollywood sanger og danser. Det var 270 stykker som hadde meldt seg på 

prosjektet som var det dobbelte av året før.  

Alle elevene ble delt inn i 2 grupper. 137 stykker lærte å danse mens resten lærte å synge 

sangen til koreografien. Så byttet vi grupper. På denne måten lærte hver gruppe å synge 2 

sanger og danse 2 koreografier hver. Siste dagen satte vi sammen alt de presenterte 3 

innslag fremfor 500 foreldre. Det som satte prikk over i var Dhol innslag fra Bollywoood 

brazband fra England og deres studenter de hadde hatt workshop med i denne helgen.  

Dette var en stor suksess og viste klart at vi takler slike utfordringer på stak arm! Det 

viktigste var at vi i år nådde frem til flere 100 elever som fikk glede av å danse indisk dans.  

 

 

 

 

Workshop Pearson  

Pearson er et IT firma som lager brukerprogrammet Fronter som skoler og høyskoler bruker. 

De hadde en event for sine ansatte og siden de har en del avdelinger i India ønsket de 

indiske aktiviteter. Det var over 80 stykker som lærte en dans på 2 minutter.  

 

 

,  
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Strategiarbeid 

Administrativ oppgradering 
I begynnelsen av året var Kalyany Sivagananam og Anuradha Verma, men på grunn av mye 

fravær falt mye av arbeidet på Richa alene.  Prosjektene ble gjennomfør men kvaliteten ble 

ikke bevart like bra. På grunn av mangel på arbeidskraft klarte vi ikke å dekke hele 

underskuddet i første halvdel av året.  

Det ble fart på sakene i administrasjonen etter Anju begynte i 30% stilling fra og med 

01.08.20.13. Anju satt i gang med dugnad organisering som alle aktive medlemmer deltok i.  

På grunn av mindre tilskudd av Oslo Kommune enn forventet ble daglig leder, Richa, 

permittert i november og desember. Anju hadde da i den perioden hovedansvaret for driften 

av organisasjonen. Alle prosjekter, forestillinger og workshop som var planlagt i den 

perioden ble gjennomført og samtidig som undervisning gikk sin normale gang.  

Markedsføring 

Grafisk profil  
Gjennom Daminis lange levetid, har den grafiske profilen vært skiftende. Som et 

markedsførings- og profileringstiltak, ønsket vi nå å skape en mer helthetlig og gjenkjennelig 

grafisk profil for Damini. Målet var at det hele tiden er en helhet i det grafiske som kommer 

fra oss, i alt fra bilder, bruk av font og farger. Vi har jobbet tett med grafisk designer Line 

Hjelmtveit, som har hjulpet oss å finne frem til slik vi ønsker å profilere oss utad. Sammen 

har vi nå produsert ny banner, visittkort, brevark/konvolutter, julekort og flyere.  Nå ser vi 

endelig en rød tråd i alt vårt grafiske materiell, og håper dette med tiden vil skape 

gjenkjennelighet fra de som ser oss rundt omkring. 

Facebook 
Gjennom hele året har vi brukt Facebook siden vår til å nå flere mennesker og målgrupper 

for forestillinger og kurs. Ved utgang av året hadde vi 386 likes og hadde nådd 25 000 

mennesker med reklame og annonser.  

Prosjekter og workshop  
Damini har nådd flere hundre personer gjennom prosjektene og workshopene som har blitt 

holdt av eksterne arrangører. Våre egne prosjekter, kurs og workshop har vi markedsført ved 

å sette opp plakater og gitt ut brosjyrer, bortsett fra på facebook.  
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Økonomi og ressurser 
Finansieringskilder har mottatt separat detaljert regnskap for 2013. Organisasjonens 

overlevelse er i stor grad avhengig av den frivillige innsatsen som våre medlemmer bidrar 

med.  

Vi har beskjedne inntekter fra våre medlemsavgifter, kurs og opptredener. Særlig viktig er 

det at vi kan fortsette å holde våre kurs- og medlemsavgifter lave, da dette spiller sterkt inn 

på rekrutteringsmulighetene.  

Damini fikk i 2013 økonomisk tilskudd av: 

Norsk kulturråd over post 74 

Oslo kommune driftstilskudd 

LNU – Landsrådet for Barne – og Ungdomsorganisasjoner i Norge 

Studieforbundet Solidaritet (SO) 

 

 Vi kommer til å jobbe videre med å sikre hjelp til vår organisasjon gjennom ulike former for 

sponsormidler. Vi satser på å helseforebyggende kurs for kvinner og barn og prøver for disse 

kursene  

 

 


