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SALTEN KULTURSAMARBEID

Salten Kultursamarbeid skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter 
og frivillige organisasjoner arbeide for at Salten skal framstå som en samlet kulturregion der 
tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Kultursamarbeidet har i 2016 jobbet med 
prosjekter for alle aldersgrupper.

Salten Kulturutvalg er valgt av kommunestyret i de ni medlemskommunene og er ansvarlig for 
virksomheten mellom årsmøtene:

Salten Kulturutvalg   Representanter   Vararepresentanter

Beiarn kommune   Janne Berntsen  Ågot Eide 
Bodø kommune    Ingrid Lien   Arne Vinje
Fauske kommune    Vegard Setså  Ørjan Olsen
Gildeskål kommune   Jeanette Festvåg  Heidi Bakke
Hamarøy kommune   Arne André Solvang  Ane Thorp Steinsvåg 
Meløy kommune    Dina Seljeseth  Grete Stenersen
Saltdal kommune    Sverre Breivik  Lena Cathrin Olsen 
Steigen kommune    Erling Hekneby  Liv Rigmor Eidissen 
Sørfold kommune    Kolbjørn Mathisen  Bente Braaten 

Leder for kulturutvalget har vært Sverre Breivik og nestleder Janne Berntsen.

Arbeidsutvalget har bestått av Sverre Breivik (Saltdal), Arne André Solvang (Hamarøy), Heidi Bakke 
(Gildeskål), Janne Berntsen (Beiarn) og Arne Vinje (Bodø).

Salten Kultursamarbeid Hege Klette (Prosjektleder).

Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011.
Leder for kulturskolenettverket var Sigrun Fostad fra Fauske.
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Foto: Martin Losvik fra Idrettsgallaen 2016”

MØTER OG ADMINISTRASJON

Det har vært avholdt følgende møter i Kultursamarbeidet:

Årsmøte Arbeids - 
utvalget 

Kultur -
utvalget

Nettverks -
samling*

Kulturskole - 
nettverket

02.06. Hamarøy 17.02 Bodø
22.04 Bodø
26.08 Bodø
31.10 Bodø

29.02 Bodø
10.05 Saltdal 
14.11 Fauske

09.05 - 10.05, Saltdal
14.11 - 15.11, Fauske

09.05 Rognan
14.11 Fauske

*Nettverkssamling for kultursjefer, kulturskolerektorer og kulturutvalg.

Administrasjon
Hege Klette har arbeidet som prosjektleder.
Heidi Robertsen har bidratt som sekretær for kulturutvalget.

Kultursamarbeidet har hatt kontorfellesskap med Salten Regionråd i Prinsensgt. 113 A.
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DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 300 000 i statlige midler for 2016. Salten Kul-
tursamarbeid søkte på vegne av kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, 
Steigen og Sørfold. Kultursamarbeidet sto også for koordinering og produksjon på vegne av kom-
munene.

Bevilgningene gitt høsten 2015 ble brukt til tre produksjoner i 2016. I tillegg hadde vi en ekstra 
produksjon for restmidler fra 2015.

I Salten har vi valgt å satse på profesjonelle artister fra egen region. Produksjonene er laget 
spesielt for målgruppen 60 + og vi ønsker produksjoner innenfor flere uttrykk. Bodø kommune søkte 
- og fikk tildelt egne midler. 
 
Det bæres i bleike daga
På denne konserten fremførte Eirin Edvardsen og Odd Birkelund kjente viser og sanger. Det ble 
gjenhør med gamle evergreens som “Dream a little dream of me”, og viser som “Kom sommar- 
vinnj.”  Det hele ble krydret med litt latino-amerikanske rytmer og en klype poesi. 

Odd Birkelund har årelang erfaring som gitarist, og er en stor bidragsyter for musikk og kultur i 
Fauske og omegn. Eirin er forteller og sanger. Hun har deltatt på flere konserter og festivaler, og 
turnert med ulike forestillinger for publikum i alle aldersgrupper. Eirin og Odd har spilt og sunget 
sammen i flere år, både i ulike bandprosjekt og nå som duo.

Dette var en uhøytidelig og hyggelig mimrestund som skulle engasjere publikum. 

Tidsrom: 29. februar - 8. mars
Antall forestillinger: 10
Lengde: ca. 45 - 60 min
Antall deltakere: 486 
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Revykonsert «En herre med bart» 
Thale Krogtoft Jensen og Charlotte Jenssen er to musikalartister fra Bodø med utdannelse fra 
Bårdar Akademiet i Oslo. Med utdannelse og erfaring innen teater, sang og dans, formidlet de 
revyviser og populærtekster på en sjangertro og fengslende måte med en høy musikalsk standard. 
Pianist Sveinar Aase, distriktsmusiker i Sørfold, akkompagnerte oppsetningen med både piano, 
lise blåseorgel og trekkspill.

“En herre med bart” var en oppkvikkende konsertopplevelse som pumpet liv i strålende revy- og 
slagerskatter. Slagere fra blant andre Nora Brockstedt, Kari Diesen og Einar Rose lokket frem 
gode minner, latter og allsang. På repertoaret sto sanger som «Sussebass», «På en blåmalt 
benk» og «Mener du alvor Halvor». Revyforfatter og underholdningshistoriker Andreas Diesen 
hadde veiledet arbeidet med å finne de fineste perlene fra 1930- til 1970-tallet.

Tidsrom: 4. - 8. april
Antall konserter: 10
Lengde: 60 minutter
Antall deltakere: 542
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Musikalske Øyeblikk
Soetkin Baptist og Sveinar Aase er to musikere som trives godt når de får utforske ulike sjangre 
og stilarter. På denne konserten vil de utfolde seg med sine musikalske favoritter fra populær-
musikken mellom 1940 og 1970. Med musikk av bl.a. Prøysen og Beatles spiller de kjente sanger 
og melodier som skaper stemning og bringer frem minner.

Duoen gjorde seg bemerket gjennom en rekke opptredener under Nordland musikkfestuke i 
2014 og vant publikums hjerter med sine nytolkninger av bl.a. Bob Dylan og Joni Mitchell. So-
etkin Baptist er født og oppvokst i Belgia. Hun er bosatt i Steigen og har i dag hele Europa som 
arbeidsplass. I likhet med Aase er hun klassisk skolert, men beveger seg uanstrengt mellom flere 
stilarter. Soetkin Baptist beskrives som en sanger med enorm tilstedeværelse, formidlingskraft 
og nerve i fremføringen. Pianist Sveinar Aase er godt kjent for oss fra sine mange oppdrag som 
distriktsmusiker i Sørfold. Han er utdannet klassisk pianist fra Høgskolen i Tromsø og Staatliche 
Hochscule für Musik i Karlsruhe.

Tidsrom: 10. - 14. oktober
Antall konserter: 10
Lengde: 60 minutter
Antall deltakere: 484
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Lidele galen, lidele god
En spennende konsert turne med hovedvekt av kjente og kjære norske folketoner. Her fikk pub-
likum presentert musikk fra forskjellige deler av landet i en nytenkende sammensetning av sang, 
trekkspill og cello. De tre musikerne var:

Rita Nohr – Sopran
Andrej Stepanov – Trekkspill 
Natalia Ritskova – Cello

Musikerne, som er klassisk utdannet, har spilt og sunget sammen ved flere anledninger, og har 
bred erfaring som utøvere. Publikum fikk høre ett bredt spekter av sanger fra Brudemarsjer til 
Polka fra Saltdalen. Det var med andre ord duket for et variert program med sprudlende energi og 
lengtende vemod som var farget fra flere kanter av landet.

Tidsrom: 14. - 25. november 
Antall konserter: 10
Lengde: 60 minutter
Antall deltakere: 333
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FILMFEST SALTEN

Filmfest Salten startet som et prosjekt i Bodø kommune for 12 år siden. Da Salten Kultursamarbeid 
ble etablert i 2007 ble den utvidet til å gjelde hele Salten. I perioden 2010 til 2013 ble det også 
arrangert internasjonale workshops med deltakere fra Russland, Island, Sverige og Finland. 

Filmfesten er organisert som et kulturelt skolesekk prosjekt for 10. trinn. Totalt 1000 elever fra hele 
Salten deltar årlig. Filmfesten er et samarbeid mellom Salten Kultursamarbeid, DKS Bodø, Bodø 
kommune og DKS Nordland.

De organisatoriske/praktiske forberedelsene var fordelt i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen besto av 
Mette Broback Arntsen fra DKS Bodø, Arve Svendsen og Terje Alvestrand fra Alstad Ungdomsskole 
og Hege Næss Klette fra Salten Kultursamarbeid.

DKS Nordland har hatt markedsføring og administrativt arbeid i forbindelse med kursene.

Prosjektet
Prosjektet startet på høsten med at filmmakerne Truls Krane Meby og Torfinn Iversen reiste rundt 
i Salten og holdt kurs for alle 10. klassinger og deres lærere. Skolene lånte utstyr og produserte 
filmer fra ide til ferdig produkt. Hver skole sendte inn sine beste filmer til juryering. Filmfest Salten 
2016 ble arrangert 20. - 21. april. Den startet med visning av ungdomsfilmen “Pøbler” for alle 10. 
klassingene. Regissøren og en av hovedrolleinnehaverne i filmen var tilstede under filmvisningene 
begge dagene for å møte elevene og svare på spørsmål. Per Sundnes var ordstyrer under disse 
møtene.

Kvelden 21. april 2016 ble det arrangert filmgalla i Bodø Spektrum der alle elevene deltok sam-
men med sine lærere. Nærmere 1000 ungdommer møtte opp i sin fineste stas i tillegg til inviterte 
gjester fra filmmiljøet, kulturlivet og lokalpolitikken. Ekstra stas var det at flere ordførere og tidligere 
kulturminister Hadia Taijik kom for å dele ut pris. Konferansier var som vanlig Per Sundnes.
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Mellom prisutdelingene var det kulturelle innslag av ungdom fra Salten. Vi fikk høre bandet Virke-
lig, Smash Wavet som var vinner av demokonkurransen og husbandet “Moviestars”. Joddski var 
sammen med Håvard Jensen kveldens headliner. 
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IDRETTSGALLA 
Nordland Idrettskrets og Salten Kultursamarbeid har hatt et samarbeid siden 2010. Dette har re-
sultert i to felles idrettsgallaer for Salten. En på Fauske i 2013 og en i Bodø i 2016. 

Vi ønsket å løfte fram gode prestasjoner i Salten til inspirasjon for andre utøvere. Samtidig som vi 
rettet fokus på de som har gjort en spesiell innsats for å legge til rette for bredden – og de gode 
prestasjonene i form av frivillighet. Vår ide er å kombinere prisutdelinger med kulturelle innslag av 
unge Salten kunstnere, både profesjonelle og amatører. På denne måten får vi kombinert kultur og 
idrett på en fin måte. 

Arrangementet 
Idrettsgallaen ble arrangert i Stormen konserthus, lille sal, fredag 5. februar. Arrangementet varte i 
underkant av 2 timer og det var 200 publikum i salen. Tord Berthinussen, tidligere sports- 
journalist i NRK, var konferansier.

Før gallaen ble ildsjelene presentert gjennom en artikkelserie i AN. Den oppfordret hele Saltens 
befolkning til å stemme frem en av ildsjelene til årets hederspris. Både ildsjeler og idrettsutøverne 
ble hedret under gallaen. Totalt 10 priser ble delt ut.

Det var underholdning av Inculcado (Fauske), Nils Petter Rusånes (Saltdal), artisten Von Lausteen 
(Jon-Arne Nilsen) fra bandet Tito Lausteen Quartet (Bodø) og fem dyktige jenter fra dansegruppa 
Wicked Crew (Fauske). Are Andreassen (Gildeskål) hadde laget originale trykk til alle vinnerne. 
Årets Hederspris ble designet - og håndblåst av Bruket glass (Bodø).
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Etter prisutdelingen var det middag for de nominerte, jurymedlemmer, prisutdelere, sponsorer og 
arrangørene på Radisson Blu hotel.

Målet er å arrangere Idrettsgalla annet hvert år. En viktig forutsetning for videre involvering fra 
kultursamarbeidet er at idretten tar prosjektleder ansvaret.
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DIGITAL HISTORIEFORTELLING/STORY STARTER

I 2012 mottok Salten Kultursamarbeid 150 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket for å gjennomføre et 
samarbeidsprosjekt mellom Salten Kultursamarbeid og bibliotekene i Salten kalt Digital 
historiefortelling. Prosjektet skulle gi barn og unge i aldersgruppen 6 – 16 år mulighet for å dele sine 
historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid, gi nye digitale tilbud - og 
tilføre ny kompetanse i bibliotekene. 

Opplæringsverktøyet Story Starter fra First Scandinavia ble valgt som verktøy i prosjektet. Det ble 
kjøpt inn 27 (3 til hver kommune) Story Starter grunnsett og temasett «Eventyr», «Verdensrommet» 
og «Mennesker og samfunn». Det ble også kjøpt inn 18 IPads (2 til hver kommune) med Story Vis-
ualizer installert. 

I gjennomføringen har vi samarbeidet med skolene i regionen. Det ble arrangert felles opplæring 
for lærere og bibliotekansatte på Fauske bibliotek i november 2015. Bibliotekene har vært arena 
for lokal gjennomføring av prosjektet. På grunn av store avstander har vi hatt utfordringer knyttet til 
rekruttering av skoler. Prosjektet lyktes allikevel å involvere 19 skoler og ca. 500 elever. Vi lyktes 
også godt med de andre målsetningene. Story Starter verktøyet fungerte bra til formålet. Det var 
enkelt i bruk, artig, lærerikt og inspirerte. Også for dem som har vanskelig for å jobbe med histo-
riefortelling. Alle involverte lærere, bibliotekansatte og elever var godt fornøyde. 

Prosjektet ble avsluttet høsten 2016. Bibliotekene fortsetter nå å tilby Story Starter også til andre 
deler av befolkningen.
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FREDELIGE SALTEN
 
Bakgrunnen for prosjektet er at kulturlederne i Salten ønsker å sette fred på dagsorden. De ønsker 
at vi skal definere ulike prosjekter som skal feire - og reflektere over fred som tema i den hensikt at 
Salten skal oppleves som et fredelig sted å være.  

Det ble satt ned en prosjektgruppe bestående av Ketil Hugaas (Fauske), Bård Bergrabb (Bodø), 
Eva-Ruth Spørck (Saltdal), Ragnhild Hansen (Sørfold) og Hege Klette (Salten Kultursamarbeid). 
Møtene i gruppa dannet grunnlaget for to mulige prosjekt. Ett rettet mot flyktninger og ett mot 
barnehager. Det ble i første omgang besluttet å jobbe videre med prosjektet rettet mot barnehager. 
Prosjektet fikk navnet «Du-e» og er et visuelt kunstprosjekt for barnehagene i Salten med barne-
hagen som arena. I september var prosjektbeskrivelsen klar.

Målsetting
• tettere samarbeid mellom barnehager og kunstnere, og øke deres kompetanse. 
• økt status for barnekunst og styrke kunstproduksjon - og kunstformidling til barn.
• la barn utforske - og uttrykke sine tanker/følelser om fred.
• læring gjennom estetiske fag og utvide horisonten gjennom kunstneriske opplevelser.
• trygge, inkluderende - og stimulerende barnehagemiljø som forebygger fordommer,  
 diskriminering og mobbing. 
• teste ut Kulturell Bæremeis i Salten og utforske mulighetene for samarbeid.

Målgruppen
• Barnehagebarn i alderen 0 - 6 år.
• Profesjonelle kunstnere 
• Ansatte i barnehagene i Salten

Gjennomføring
Vi vil invitere alle barnehagene i Salten til å søke om å være med i prosjektet. Totalt 9 kunstnere 
skal besøke hver sin barnehage i de 9 kommunene. Vi arrangerer 1 felles samling for alle deltak-
ende kunstnere/barnehagene og 2 kunstnerbesøk i hver barnehage. Vi avslutter med felles ut- 
stilling og dokumentasjon. 

Prosjektet støtter opp om barnehagenes rammeplan og stortingsmelding om kompetanse for 
fremtidas barnehager. Prosjektet ble presentert på RKK og Fylkeskommunens barnehagedag på 
Storjord i høst. Planene ble godt mottatt og det er stor interesse for prosjektet.
I arbeidet med dette prosjektet samarbeider vi med RKK Salten, Nasjonalt senter for kunst og kul-
tur i opplæringen og Nordnorsk kunstnersenter. 

Målsettingen er å gjennomføre prosjektet høsten 2017. 
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KULTURELL VANDRING
 
Bakgrunnen for prosjektet er at kulturlederne i Salten ønsker å etablere kulturelle vandringer i 
hver kommune som har til hensikt å trigge nysgjerrigheten, gi rom for undring og refleksjon sam-
tidig som den beveger både kropp og sinn. 
Det ble satt ned en prosjektgruppe bestående av Grete Stenersen (Meløy), Hilde Fredheim 
(Hamarøy), Janne Berntsen (Beiarn), Torunn Baade Aalstad (Steigen) 
og Hege Klette (Salten Kultursamarbeid) som skal jobbe med å utarbeide prosjektbeskrivelsene.

Målsetting 
• Skal trigge folks nysgjerrighet, Øke interessen for kunst og kultur. 
• Gi kommunene et nytt turistmål. 
• Økt folkehelse ved å få folk ut for en annerledes turopplevelse. 
• Bidra til integrering ved å tilføre prosjektet en flerkulturell dimensjon. 
• Øke stolthet for egen region.

Vandringen
Prosjektgruppen har besluttet at hver vandring skal ha følgende felles elementer:

• Inngang
• Tenkebenk (DKS prosjekt)
• Skulptur
• Formidlings-app 
• Arkitektonisk verk i samarbeid med Sami Rintalas og hans studenter. 

Gjennomføring
Dette er et svært prosjekt som må deles opp i 5 delprosjekter for å kunne gjennomføres. 

For å få kunnskap om viktige faktorer når vandringene skal velges har prosjektgruppen deltatt på 
byggesaksmøte i Meløy. Vi har også hatt besøk av fylkeskommunen for å informere om prosjek-
tet og få innspill til planleggingen.

På nettverkssamlingen i november ble kommunene bedt om å starte arbeidet med å definere 
område i egen kommune. Når områdene er definert kan vi gå i gang med å realisere det første 
delprosjektet «Tenkebenk» som planlegges som et DKS prosjekt.
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KULTURUTREDNING 
 
På Salten kultursamarbeids nettverkssamling i oktober 2015 kom det frem at kulturen/kulturnærin-
gene er viet liten eller ingen plass i “Mulighetsstudier for Salten” og andre utredninger tilknyttet 
kommunestruktur. Heller ikke andre kilder gir oss en tilstrekkelig kartlegging av kulturlivet i de 
enkelte kommunene i regionen. Det var derfor et samlet kulturnettverks ønske å sette fokus på 
kulturforvaltning og kulturutvikling i dagens kommuner for å sikre et fortsatt godt kulturtilbud til sine 
innbyggere uavhengig av eventuelle fremtidige kommunestrukturer.  

Gjennom prosjektet ønsket Salten Kultursamarbeid å få en kulturell situasjonsanalyse som sier 
noe om styrker, svakheter, muligheter og trusler innenfor kulturfeltet. Formålet med utredningen er 
å få kunnskap som skal bidra til at alle innbyggerne i Salten får et godt og allsidig kulturtilbud der 
de bor, også fremtiden. Den vil kunne ha strategisk betydning for kulturarbeidet i kommunene og i 
Salten Kultursamarbeid. Den vil også bidra positivt til kommunenes attraktivitet og bolyst. 

Kartleggingen vil gjennomføres ved kvalitative undersøkelser i kommunene knyttet til administras-
jon og ressurser. Dette vil vurderes i forhold til Kulturlovens § 4 og § 5, Folkebiblioteklovens § 4 og 
§ 5, og Opplæringslovens § 13-6 (Kulturskoleloven). 
 
I september fikk kultursamarbeidet 150 000 gjennom Regionalt Næringsfond til å gjennomføre 
utredningen. Etter behandling på høstens nettverkssamling ble det utarbeidet konkurranse- 
grunnlag som i desember ble sendt ut til 4 tilbydere. Målsettingen er å ha rapporten klar til net-
tverkssamlingen på Kobbelv 8. - 9. mai. 

KRIGSMINNEMERKING 
 
Salten Kultursamarbeid har etter ønske fra Salten Regionråd jobbet med Nordlandsmuseet og 
Hamarøy kommune for å vurdere mulighetene for en felles profil for skilting av krigsminner i  
Salten. 

Samarbeidet resulterte i en oppstartskonferanse i Klungset leir 20. april hvor representanter fra 
historielag, kommunene og Nordland Fylkeskommune var invitert. Målet var å engasjere kom-
munene til å bli med på et pilotprosjekt hvor krigsminner kartlegges, registreres og merkes etter en 
felles standard. Formidling av krigshistorie i Salten var også sentralt. 
 
Regionrådets arbeidsutvalg bevilget inntil kr 15.000,- arrangementet.
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Lav interesse fra kommunene gjorde at Salten Kultursamarbeid trakk seg ut av prosjektet i juni. 
Initiativtaker Hamarøy kommune, Nordlandsmuseet og Narvik senteret fortsatte å jobbe videre mot 
Nordland Fylkeskommune.

KULTURNATTA 
 
Kulturskolene i Salten og Salten kultursamarbeid inviterte barn og unge fra hele Salten til å være 
med når Bodø arrangerte sin første Kulturnatt 14.oktober. Det var ingen krav til forkunnskaper. Alle 
barn og unge i kommunene var invitert til å delta.

Sammen skulle deltakerne finne rytmen av Salten gjennom musikkformen STOMP. Musikalsk led-
er var Ørjan Vatneberg, Fagleder på Kulturskolen i Meløy. Han publiserte demonstrasjoner av ulike 
rytmer på YouTube før selve dagen og hadde regien da vi møttes.

Øvingen fant sted i Gymsalen på Aspåsen skole. Der fikk barna T-skjorter og hver sine poser med 
mat og drikke. Under kyndig veiledning av Ørjan tok de så i bruk bokser, koster, sykkelfelger, sha-
kere og søppelkasser for å lage rytmer. Det hele ble satt sammen til et flott rytmisk verk. 

Etter 3 timers øving slapp de 56 deltakerne energien løs med å STOMPE seg gjennom Glasshu-
set. Det ble en artig og spennende ettermiddag for alle involverte.

 
STUDIETUR CULTURE FOR CITIES AND REGIONS, ANTWERPEN 
 
Kultursamarbeidet søkte gjennom EU-programmet «Culture for Cities and Regions» om å delta på 
en tre dagers studietur til Antwerpen våren 2016. «Culture for Cities and Regions» er et initiativ fra 
EU-kommisjonen for å støtte byer og regioner som satser på kultursektoren. Antwerpen var en av 
flere destinasjoner som var valgt som destinasjon på grunn sin sterke satsning på kultur.
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Målsettingen for disse studieturene var å:
• lære hvordan man kan arbeide med kultur som sentralt element i kommunale og regionale  
 utviklingsstrategier.
• få utbytte av kunnskap og erfaringer
• bedre forstå vellykkede eksempler på investering i kulturvirksomheter og eksempler på   
 planlegging, innsats, policyutvikling og implementering. 

Kultursamarbeidet var heldig å bli plukket ut som en av 10 regioner/byer som fikk delta med 2 
personer. Arbeidsutvalget besluttet at Heidi Bakke (Gildeskål) og prosjektleder Hege Klette skulle 
dra. Tema for studieturen var «Migration heritage and intercultural dialogue». EU dekker reise, mat 
og opphold. 

Etableringen av «Red Star Line Museum» var utgangspunktet for besøket. Vi fikk høre om plan-
leggingen, betydningen det har hatt for utviklingen av den nye bydelen «Eillande» og turismen i 
byen. Vi fikk også lære hvordan de benytter migrasjonshistorier for å fremme interkulturell dialog. 

Agendaen var lagt opp med følgende hovedtema: 
• Kultur for sosial inkludering
• Fokus på arv av migrasjon
• Kultur og unge
• Interkulturell dialog
• Biblioteks sosial rolle

 
ANNEN KURS OG KOMPETANSEHEVING 
Kultursamarbeidet har deltatt på kursrekken #Smartpånett i Bodø, Norsk kulturforums lands-
konferanse i Tønsberg, Bodø Biennale, Hva kjennetegner en god kulturkommune? i Larvik, Kreativ 
regionbygging i Europa  i Oslo og Nordland fylkeskommunes kultur og næringskonferanse i Bodø.
 
 
INFORMASJON OG MEDIA
• Det gis informasjon om aktivitet i Kultursamarbeidet til Salten Regionråd.
• Annonsering og pressemeldinger i forbindelse med arrangementer og hendelser.
• Det legges jevnlig ut nyheter på våre nettsider og sendes ut nyhetsbrev.
• Det legges link til nyheter på Regionrådets Facebook side.
• Nettverkssamlinger for kultursjefer og kulturskolerektorer.
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EKSTERN ØKONOMISK STØTTE
Nordland Fylkeskommune   300 000 Den kulturelle spaserstokken
Iris Salten     200 000 Filmfest Salten
Nordnorsk Filmsenter     70 000 Filmfest Salten
Bodø kommune      70 000 Filmfest Salten
Nordland Fylkeskommune   225 000 Filmfest Salten
Den kulturelle skolesekken, Bodø  116 855 Filmfest Salten
Avinor          6 000 Idrettsgalla
Signal          5 000 Idrettsgalla
Bodø Kommune      15 000 Idrettsgalla
Bodø 2016       10 000 Idrettsgalla
SKS      100 000 Idrettsgalla
Nordland Fylkeskommune      50 000 Idrettsgalla
Salten Regionråd       50 000 Idrettsgalla
Nasjonalbiblioteket    150 000 Digital historiefortelling
RKK Salten       80 000 Fredelige Salten
Regionalt Næringsfond   150 000 Kulturutredning
Arbeidsutvalgets disposisjonsfond   15 000 Krigsminnemerking
Nordland fylkeskommune     13 000 Kulturnatt
EU, Culture for Cities and Regions     9 610 Studietur

Totalt             1 635 465

EU kostnader for mat og opphold i forbindelse med studieturen, er ikke tatt med. 
 
OPPSUMMERING 
2016 var et hektisk år i kultursamarbeidet. Årsplanen, som ble lagt i februar, viste seg å bli for 
ambisiøs med de ressursene vi hadde. På tross av dette har vi lyktes å ha bra driv i prosjektene. 
Vi har jobbet videre med de nye prosjektene Kulturutredning, Fredelige Salten og Kulturell Van-
dring, som har sitt utspring i arbeid på nettverkssamlingene. Vi har også avsluttet prosjektene 
Kulturnatt, Digital historiefortelling og krigsminnemerking. Antallet prosjekter er tatt ned fra 2017. 
Også i år har prosjektleder vært opptatt av å bygge nettverk - og fagkompetanse. Vi har også søkt 
nye samarbeidspartnere til våre prosjekt.

Salten Kultursamarbeid ser frem til et nytt år hvor arbeidet med godt etablerte prosjekter fortsetter 
- samtidig som vi jobber videre med nye spennende prosjekt.



20

 
Postboks 915, 8001

Prinsensgate 113
Tlf: 75 54 86 00

“Salten skal fremstå som en samlet 
kulturregion der tradisjon, opplevelse og 

tilhørighet er bærende elementer”
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