
Curriculum vitae 

Personalia 

Navn: Åge Utnes 
Født: 21.09.1959 
Nasjonalitet: Norsk 
Sivilstand: Ugift, ingen barn 
Adresse: www.aage.no/ad 
Telefon: 911 22 123 
e-post: kultur@aage.no 

Utdanning 

Høgskolen i Telemark, avdeling for allmenne fag, Bø 1998-2003 
126 studiepoeng/42 vekttall kulturfag: 
 
Kulturanalyse, -planlegging og -ledelse 
Kunst- og idehistorie 
Musikk 
Film og kino 
Innføring i norsk kulturhistorie 
Praktisk norsk 
Kommunikasjon og massemedia 
Kulturpolitikk og administrasjon 
  Kulturpolitikk 
  Kultursosiologi 
  Offentlig forvaltning 
Økonomi og budsjettering 

Universitetet i Trondheim, Den allmennvitenskapelige høgskolen 1991-1994  
Det historisk-filosofiske fakultet ved NTNU, 150 studiepoeng/50 vekttall: 
 
Språklig kommunikasjon 
Kulturforståelse 
Tysk grunnfag 
Forprøver i Fonetikk og Språkvitenskap 
Examen philosophicum 
Bildemediekunnskap 1 
 
og seminar i feminisme i visuelle medier, middelaldertysk, fonetikk, 
hermeneutikk, semantikk og nordiske språk uten eksamen 

Voksengymnaset ved Gerhard Schønings skole 1989-1991 
realfaglige og språkfaglige studieretningsfag 

Ringve videregående skole 1975-1977 



Relevant arbeidserfaring 

Røyrvik kommune 11.11.04-11.11.05 
Kultur- og museumsleder 

Grimstad kulturhus, Grimstad kommune 15.01.01-31.08.03 
Driftstekniker med ansvar for vedlikehold av lyd-, lys-, kino- og sceneteknisk utstyr 

Ungdomsteamet i Ytre Namdal, Vikna kommune 26.08.99-30.06.00 
Ungdomskonsulenten i Ytre Namdal 

Kulturstyret på Svalbard, Svalbardrådet 10.06.96-30.11.97 
Materialforvalter 

Norsk Polarinstitutts Svalbardavdeling 
Feltarbeid 22.05.97-24.10.97 
Vitenskapelig assistent, arbeid med databasen RiS'96 20.02.96-28.03.96 

Trondheim kommune, Rådmannskontoret 
Arkivutvikling 17.07.89-16.10.89 
Arbeidsledelse, regnskap og lydteknikk, Uffa 14.01.86-31.03.88 

I tillegg kommer om lag sju år med frivillig arbeid på heltid og sju år med annen arbeidserfaring. 

Frivillig arbeid, organisasjonserfaring og tillitsverv 

Høgskolen i Telemark, avdeling for allmenne fag, Bø 1999 
Tillitsvalgt studentrepresentant, Institutt for kultur- og humanistiske fag 

Norsk medieforskerlag 10.06.93-31.07.93 
Logo for nordisk forskerkonferanse 

Under Dusken, studentavis ved NTNU 26.10.90-20.05.91 
Layout/formgiving 

Gerhard Schønings skole 31.08.89-31.10.90 
Tilrettelegging og formgiving av informasjonsmateriell for elever 

Trondheim Filmklubb 31.05.89-21.01.92 
Styremedlem med ansvar for PR 

Trondheim Kommune, avdeling Kirke, Kultur og Fritid 27.03.85-14.05.86 
Deltakelse i Ungdomsårskomiteen 

Ungdom for fri aktivitet, Uffa 22.06.82-31.12.88 
Administrasjon, intern- og ekstern informasjon, bygging og lydarbeid 



Annen arbeidserfaring 

Odda kommune 01.12.05-30.05.06 
Kreativ leder ved Meieriet kulturhus 

Studentersamfunnet i Stavanger, Folken 01.11.03-31.01.04 
Daglig leder 

Skedsmo kommune 01.09.03-29.10.03 
Nærmiljøkonsulent 

Norsk Polarinstitutts Svalbardavdeling 02.07.96-29.08.96 
Rengjøring 

Longyearbyen Bakeri 18.06.96-12.09.96 
Hjelpearbeider 

Svalbard Samfunnsdrift 
Hjelpearbeider, Elektroavdelingen 09.10.95-31.12.95 
Hjelpearbeider, Energiverket 22.05.95-30.09.95 
Renholdsarbeider, Eiendomsforvaltningen 09.12.94-28.04.95 
Hjelpearbeider, Elektroavdelingen 01.09.94-14.10.94 
Renholdsarbeider, Eiendomsavdelingen 29.06.94-31.08.94 

Kilderent Rengjøringsentreprenør 
Byggrenhold, hovedrengjøring og vindusvask 14.05.92-15.08.92 
Byggrenhold, hovedrengjøring og vindusvask 26.06.91-10.10.91 

Selvstendig næringsdrivende 06.04.81-31.12.85 
Daglig renhold, hovedrengjøring og vindusvask 

Manu-Mu 11.05.80-01.04.81 
Renhold og administrativt arbeid 

Gunn Telstad 01.10.78-01.05.79 
Barnepass 

Sissel Johansen 01.12.77-01.05.78 
Barnepass 



Kurs 

Næringmiddeltilsynet for Midt-Rogaland IKS 2003 
Etablererprøve og kunnskapsprøve for skjenkebevilling og servering 

Grimstad brannvesen 2001 
Brannvernlederkurs 

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 1997 
Norges Røde Kors førstehjelpskurs 

Longyearbyen AOF 1996 
Innføringskurs i regnskap 

Svalbard Næringsutvikling 1996 
Svalbard Guidekurs 

Norsk Kino- og Filmfond og Folkets Brevskole 1991 
Kinoteknikk grunnkurs og Grunnkurs for kinomaskinistaspiranter 

Norsk Lydskole 1988 
Sommerkurs i lydteknikk 



Extracurriculare aktiviteter 

Språk og målføre 

Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, tysk, engelsk og etter hvert nynorsk. Språkene 
har vært brukt i studier og arbeid, og jeg leser korrektur på alle fire. 

Annet 

Jeg er godt kjent med programvare for tekst- og tallbehandling, layout, saksbehandling, 
database, kommunikasjon over nettverk og web, for eksempel Word, Excel, Bedriftsnett, 
Mamut, K2000, Oracle, FileMaker, QuarkXPress og hardkoding av nettsider i XHTML og med 
avansert CSS. Jeg er vant med å holde oversikt over større data- og tekstmengder. I årene 
1978 til 94 jobbet jeg med musikk, film og layout av tekst på frivillig basis. Blant annet lagde jeg 
tidsskrifter og annet PR-materiell. Jeg har også: 

• vært med på drive galleri og kafé 

• spilt i band i ti år 

• jobbet som lydmann, også på turneer med band i inn- og utland 

• vært med på å arrangere festivaler, teaterforestillinger og konferanser 

• skaffet filmer og informasjonsmateriell fra Europa og USA 

Arrangementer og prosjekt-, layout- og driftsansvar har gitt meg operativ erfaring som 
koordinator og teamleder, og merkantil erfaring med kasseansvar, regnskap og internkontroll. 

Hobbyer 

Fritida bruker jeg på radiolytting, aviser, studier, friluftsliv, språk, film, kunst og livets goder. 

Sertifikat 

Førerkort klasse B C1 

Referanser 

Referanser på oppfordring. 
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