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Forord 
2014 har vært et aktivt og spennende år. Vi har deltatt på mange arrangementer, og er nå 

synlige på stadig flere arenaer.     

Tusen takk til styret som har vært til stedet og veiledet administrasjonen gjennom hele året.  

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, tamilske 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 

Meenakshi Johar 

Richardo Sanchez 

Guri Viken 

Vara: 

Shilpi Bhatnagar 

Hina Verma 

 

 

Instruktører 
Vårsemesteret 2014: 

Richa Chandra   

Dipika Sharma 

Shivam Sharma  

Anshu Jain  

Bhavjit Singh  

Shilpi Bhartnager 

 

Høstsemesteret 2014: 

Richa Chandra  

Anshu Jain  

Shilpi Bhartnager 

Shivam Sharma  

Sukhpreet Singh 

Jagriti Bhatt 
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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 2014: 

 Bollywood for barn, ungdom og kvinner 

 Bhangra for barnegruppe og ungdomsgruppe 

 Kathak for barn, ungdom, kvinner 

Mindre tilleggskurs:  

 Bollywood  

 

De faste kursene startet opp 25.januar 2014. Årets timeplan ble godt mottatt av elevene, og 

har vist seg å fungere godt også i praksis.  Det ble startet opp en ny gruppe for 5-7 åringer fra 

høst semesteret. 

Vi fikk da flere grupper på grunn av nye inndelinger:  

5-7 år ledet av Jagriti 

7-9 år ledet av Richa 

9-12 år ledet av Anshu 
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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 

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.   

Antall elever på ulike kurs: 

Vår 2014: 

Kathak Bollywood Bhangra 

11 40 18 

 

Høst 2014: 

Kathak  Bollywood Bhangra 

14 50 30 

 

 

Vi ser en god økning i elever fra vårsemesteret til høstsemesteret i 2014.  

 

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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Sommerworkshop 

Siden 2012 har vi arrangert bollywoodworkshop som har vært motiverende for deltakerne 

og kvalitetsløftene for kursene. Derfor ønsket vi å repetere det ved å inviterte Mahesh 

Poojary fra Mumbai, men på grunn av personlige grunner kunne han ikke komme. Vi fikk 

derfor anbefalt broren hans Tejesh Poojary.  

Tejesh er en utrolig dyktig 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. 

Uheldig vis gav ikke deltaker avgifte nok penger til å dekke kostandene i prosjektet og vi fikk 

heller ikke nok støtte for fra LNU eller Stover Bydel i 2014 for workshopen. Dermed 

medførte det et underskudd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Sommeravslutning 

Vi arrangerte derfor en støtte sommeravslutning i 2014 som 

var besøkt av 200 stk på Rommen Scene. Vi hadde mat, 

Klovn, sukkerspinn, tegnestasjoner og ute aktiviteter. Det ble 

presentert «Bollywood trough ages»!  Anupam Chandra var 

konferansieren hvor han ofte ga mikrofonene til de små 

utøvere. Det var morsomt å se de små danserne våre utvikle 

seg og gjøre noe annet enn danse. Avslutningsvis hadde vi en 

Bhangra fest for utøverne!  

 

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.  Selv om vi hadde planlagt en koselig og uformell avslutning på 

Rommen ble den avlyst på grunn av sykdom med løfte om en liten markering ved 

semesterstart 2015.  

 

Eksterne oppdrag 

Tamil Filmawards på Lørenskog Hus  

Tidlig på året ble vi kontaktet i forbindelsen med Tamil Filmawards for et samarbeid hvor vi 

kunne fremføre en av våre egne innslag og et som deres koreograf fra Tollywood skulle lære 

våre dansere. Beklageligvis ble ikke samarbeidet med koreografen vellykket. Vi opptrådde 

derfor med vårt eget innslag med suksess.  
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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.  

 

 

Bollywoodfest Rommen kultursenter 

Stovner Bydel ønsket et større arrangement rundt Bollywoodfestivalen på Rommen Scene 

slik som året før. De ønsket et tettere samarbeid med Damini og vi fikk da mesteparten av 

ansvaret for å arrangere liv og røre. Vi foreldre komitéen sto for salg av mat og etter scene 

innslagene.  Det var dessverre ikke så mange i publikum som vi hadde håpet på fordi 

arrangementet var sent på en uke dag. Dette har fått oss til å tenke nytt om dagen vi skal 

arrangere det på til neste år og hvordan vi skal samarbeide med andre dansegrupper i 

Bydelen.  

 

 

Stoppested Verden 

Vårt samarbeid med Stoppested Verden er på sitt 4 

år.  Det er en morsom reise for Daminis 

kursdeltakere. Festivalen står for buss som kjører til 

og Fra Oslo-Hamar. Denne gangen var det dessverre 

bare 4 barn som kunne vært med for å opptre på 

hovedscenen ute.  Likevel var vi heldige med vært 

og de som var med hadde en god opplevelse.  

Damini ble også spurt om å holde bollywood 

workshpp og fikk et fint hus å oppholde oss i.  

 

 

OFBJP Diwa Mela.  

OfBjP kontakt med Damini om forestilling ved feiring av Diwali 2014 på Rommen Scene den 

26 oktober. Damini stilte opp med nærmere 45 times innslag hvor noen handlet om diwali 

og noen ren bollywoodunderholdning. Damini hadde hovedansvaret for å sette sammen 

programmet. Forestillingen var en stor suksess og det kom over 300 mennesker. Det var 
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masse positiv energi blant danserne våre og tilbakemeldingen fra publikum er at vi har fått 

høyere kvalitet på innslagene våre.  

 

 

 

 

 

 

 

Barnas Verdensdag Grønland  

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. Damini fikk 

synliggjort seg med danseinnslagene på hovedscenen hvor 

barnegruppene fikk presentert alle bollywood dansene de hadde lært 

på høstsemestret.  

Det ble sikkerlig liv på scenen når programlederen ville prøve seg på 

bollywood. Ungdommene våre tok over  

hele IKM og glade god liv og røre på Grønland med Pop-up innslagene 

med bhangra og ghargra.  

 

Det er 3000-4000 mennesker innom den helgen og vi får 

en god eksponering og utøverne koser deg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  
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Strategiarbeid 

Administrasjon 
Det har vært et fint år med mye administrativt arbeid. Det var en del systemer og nye 

arbeidsmetoder som måtte på plass. Det ble holdt ukentlige møter for oppdatering og 

delegeringa av arbeid.  

Det var en god fordeling av arbeidsoppgaver. God kommunikasjon og fin informasjonsflyt 

sikret en god kvalitet på gjennomført arbeid. Medlemmene gir god tilbakemeldinger om 

undervisningskvaliteten og at de blir godt ivaretatt. Ny medlemmer blir godt tatt imot og 

kommer derfor på nytt. Samarbeidspartnere er fornøyde med prosjekt/ forestillings 

gjennomføring og kvaliteten som blir levert.   

Det som mangler når er midler til å kunne ha et ordentlig kontor og stabil økonomi. 

 

Markedsføring 

Internett siden www.damini.org 
Fra og med høsten 2014 har Damini gitt muligheter til å betale online. På grunn av at system 

var nytt var det noen små problemer, men testrunden ga oss muligheten til å rette det. Vi 

bruker Paypal som betalingssystem i bunn. Det gir medlemmene en sikkerhetsfølelse og gir 

oss kontroll over pengene som kommer inn.  

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 567 likes og hadde nådd 25 000 

mennesker med reklame og annonser. 
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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.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Økonomi og ressurser 
Finansieringskilder har mottatt separat detaljert regnskap for 2014. 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. Likevel hadde vi en liten økning i semesteravgiften på 

høstparten.  

Damini fikk i 2014 økonomisk tilskudd av: 

Norsk kulturråd over post 74 

Oslo Kommune- Driftstilskudd 

Studieforbundet Solidaritet (SO) 

Stovner Bydel – Frivillighetsmidler 

 

 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  

 


