Om IntraAct Productions
Rune Paulsen driver IntraAct Productions som et enkeltmannsforetak
og er idemaker for å etablere en Kulturnæringshage i det gamle
Ysteribygget i Misvær. Han er bosatt i Misvær og arbeider også som
kulturkonsulent og prosjektleder i Beiarn kommune i 75 % Stilling.
Utdannelse
Rune er utdannet klarinettist og musikkpedagog fra Barratt Dues
Musikkinstitutt og har årsenhet i musikk fra høgskolen i Bodø, samt drama/
teater fra høgskolen i Finnmark. Han har han også gått på Toneheim
musikkfolkehøgskole og har kurs bl.a. fra Dissimilis Kultur og kompetansesenter.
Utøvende virksomhet
Som utøver har Rune spilt i mange typer orkestre og han har virket som dirigent for korps, kor og storband og som
skuespiller i revy og teaterproduksjoner. Han spiller også saksofon.
Jobb og prosjekterfaring
Rune har jobbet som musikkskolelærer i tidligere Skjerstad kommune og Saltdal og Alta Kommune
og har vært rektor i Steigen kulturskole. Han virket som avdelingsleder for kultur i Lebesby kommune, og som
kulturkonsulent i Nordkapp kommune. Gjennom disse jobbene og i Beiarn har han opparbeidet seg stor erfaring og
kompetanse for de kunstneriske fagfeltene og innen offentlig administrasjon.
Rune har vært ansvarlig eller sideprodusent og prosjektleder for en rekke arrangementer og kulturproduksjoner
innen Den kulturelle skolesekken, Ny Sirkus, for kulturskole festivaler, Ungdommens kulturmønstring og i flere
typer filmprosjekter. Imidlertid er han trolig mest kjent som idemaker og prosjektleder for festivalen
The Groove Valley Jazzcamp i Beiarn. Som kulturkonsulent der ledet han dessuten prosjekteringen for de
scenetekniske løsningene for Moldjord skole da den ble rehabilitert. Scenen som er en sentral arena for
Jazzcampen og etter denne var han leder for forprosjekteringen av en flerbrukshall i kommunen.
Rune er også medforfatter i bokprosjektet ”Innovative Bygdemiljø” -ildsjeler og nyskapingsarbeidsom ble utgitt på Fagbokforlaget i mai 2010.
Øyvind Alstad kom med som prosjektpartner for etableringen av Kulturnæringhagen i april 2010.
Han drifter firmaet Alstad lyd som enkeltmannsforetak og leverer tekniske tjenester innen lyd og lys både til lokale
produksjoner og til andre firmaer/festivaler på oppdrag.
Øivind har utdanning fra musikklinja ved Valle Vidaregående skule i Aust Agder med fordypning i folkemusikk. Han
har bl.a. vært tekniker på turne i USA for promotering av Norsk musikk og har lyskurs fra film og TV akademiet
ved NISS (Norsk institutt for scene og studio).
Øyvind har vært en del av det tekniske teamet på jazzcampen og har fra høsten 2010 vært engasjert av
Christiania Lyd AS i Oslo til events og scenetekniske produksjoner. Øivind vil bli Kulturnæringshagens drifts og
hustekniker og være Shabana Rehmans tekniker ved enkelte forestillinger.

