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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 2018 jobbet med 
prosjekter for alle aldersgrupper.

Salten Kulturutvalg er valgt av kommunestyret i de ti medlemskommunene og er ansvarlig for virk-
somheten mellom årsmøtene:

Salten Kulturutvalg   Representanter   Vararepresentanter

Beiarn kommune   Janne Berntsen  Ågot Eide 
Bodø kommune    Ingrid Lien   Hege Næss Grøtterud
Fauske kommune    Vegard Setså  Ørjan Olsen
Gildeskål kommune   Jeanette Festvåg  Heidi Bakke
Hamarøy kommune   Arne André Solvang  Ane Thorp Steinsvåg 
Meløy kommune    Bjørn Seljeseth  Grete Stenersen
Rødøy kommune   Anita Lykkja   Henriette Veronica Berge Blix
Saltdal kommune    Sverre Breivik  Lena Cathrin Olsen 
Steigen kommune    Arne B Vaag   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 Hege Næss Grøtterud (Bodø).

Salten Kultursamarbeid Hege Klette (Faglig leder).

Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011.
Gildeskål hadde ledervervet for kulturskolenettverket. Det ble ikke avholdt møter i nettverket i 
2018.
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Utstillingsåpning “Du-E” på Norsk Luftfartsmuseum 8. mai

MØTER OG ADMINISTRASJON

2018 var preget av sykefravær i kultursamarbeidet. Faglig leder var i perioden 14. februar til 1. 
september 100 % sykemeldt. Tilstedeværelsen økte gradvis utover høsten og i desember var hun 
tilbake i 70 % stilling. Det har vært avholdt følgende møter i kultursamarbeidet:

Årsmøte Arbeids - 
utvalget 

Kultur -
utvalget

Nettverks -
samling*

Kulturskole - 
nettverket

17. oktober 21. november

*Nettverkssamling for kultursjefer, kulturskolerektorer og kulturutvalg.

Administrasjon
Hege Klette har arbeidet som faglig leder.
Heidi Robertsen har i faglig leders sykefravær holdt tråden i “Du-E” prosjektet og Filmfest Salten. 
Hun har også bidratt som sekretær for kulturutvalget. 
Kjersti Bye Pedersen har i faglig leders sykefravær holdt tråden i Den kulturelle spaserstokken.

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

Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold fikk 288 325 kro-
ner i fylkeskommunale midler til Den kulturelle spaserstokken i 2017. Midlene ble overført til Salten 
kultursamarbeid som sto for koordinering og produksjon. Fra spaserstokken 2017 hadde kultursa-
marbeidet ett fond på 62 132 kroner. Det ga oss ett totalbudsjett på kroner 350 457 i 2018. Disse 
midlene ga oss tre turneer i Salten med totalt 32 forestillinger og rundt 1450 tilskuere. 

I Salten har vi valgt å satse på profesjonelle artister fra egen region. Produksjonene er laget sp-
esielt for målgruppen 65 + og vi ønsker produksjoner innenfor flere uttrykk. 

Bodø  kommune fikk tildelt egne midler.  

 
Den siste mohikaner
Husker du Den siste mohikaner og Davy Crockett med Arne Bendiksen? Og Ivar Simastuens Bru-
nen? Den triste historien om Gamle Svarten er heller ikke så lett å glemme. På denne konserten 
ble det gjenhør med disse og flere andre slagere som ble krydret med humor og frisket opp i nye 
arrangementer. Med i konserten var også et par av John Kristian Karlsens egne viser som passet 
godt inn i konseptet.

Konsertene ble spilt av Sørfolds tre distriktsmusikere, John Kristian Karlsen (sang, gitar og 
munnspill), Ole- Anders Seines (trompet og perkusjon) og Sveinar Aase (piano, sang og melodi-
ka). Konserten ble møtt med trampeklapp da den hadde premiere i Sørfold.

Tidsrom:   5. - 9. mars
Antall konserter:  10
Lengde:   45 minutter
Antall deltakere:  554
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Markens Grøde- en høytlesningskonsert
 
I 2017 var det 100 år siden Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman “Markens Grøde” ble utgitt 
og den er fortsatt aktuell.

I denne høytlesningskonserten hadde Hamsunsenterets husband valgt ut en sentral fortelling i 
romanen og komponert stemningsfull musikk til. Gjennom konserten ble vi kjent med Inger og Isak 
som lever og drifter gården Sellanrå. Parallelt startes det gruvedrift i kobberfjellet ikke langt fra der 
de bor. Det moderne samfunnet kommer tett på og de blir vitne til gruvedriftens blomstringstid og 
fall. Seirende tilbake står Inger og Isak, de som forvaltet jorden med omhu. 

“Han var markbo i sinn og skinn og jordbruker uten nåde. 
En gjenoppstanden fra fortiden som peker fremtiden ut, en mann fra det første jordbruk, 

landnåmsmann, ni hundre år gammel og igjen dagens mann.”

 
Hamsunsenterets husband består av forteller Solveig Hirsch, skuespiller Annelise Grindheim og 
musiker & komponist Johannes Roksand Fauchald.

På Det nasjonale museumsmøtet i 2018 vant Hamsunsenteret prisen for Årets formidlingskonsept 
med denne forestillingen. 

Tidsrom:   3. - 12. april
Antall konserter:  11
Lengde:   ca. 30 minutter
Antall deltakere:  299
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På en grønnmalt benk i haven

”På en grønnmalt benk i haven” er en musikkteaterforestilling med to av Underholdningsvognas 
artister. Fru Ekman og Fru Barra tar publikum med på en musikalsk reise med et humoristisk skrå-
blikk på hverdagslivet og hverdagslykken. De to gode venninnene Astrid og Ingeborg møttes på 
husmorskolen, hvorav den ene er den typiske husmoren fra 50-tallet mens den andre drømmer seg 
bort i svermeri og Norsk ukeblad. Underholdningsvogna vekket til live gode gamle slagere og viser 
fra 40- og 50-tallet og blandet disse med noen godbiter fra i dag. Her var det flotte kostymer, humor-
istiske skildringer og sangskatter som rørte. 

Underholdningsvogna er et kompani som består av tre damer som turnerer med forestillinger og 
konserter for publikumsgruppen 50+. Kompaniet har base i Oslo og Akershus, men har siden 2013 
besøkt institusjoner, foreninger og ulike kulturarenaer over hele landet.

Forestilling på Kobbelv Vertshus
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I 2015 var Underholdningsvogna å se på Beat for Beat på NRK, og i 2017 gjestet de Spillerom i 
P2. Våren 2018 samarbeidet kompaniet med flere storband der de sang låter av den populære 
søstertrioen fra 40- og 50-tallet: The Andrews Sisters. 

Tidsrom:    22. - 27. oktober
Antall arrangement:  11
Lengde:    ca. 55 minutter
Antall deltakere:   569

FILMFEST SALTEN

Filmfest Salten startet som et prosjekt i Bodø kommune for 14 år siden. Da Salten Kultursamar-
beid ble etablert i 2008 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 Alice Sivertsen fra DKS Bodø, Arve Svendsen og Terje Alvestrand fra Alstad Ungdomsskole og 
Heidi Robertsen fra Salten Regionråd.

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

Vinner av årets vandrepris: Steigenskolen. Foto Sverre Breivik
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Prosjektet
Prosjektet startet på høsten da filmskaperne Truls Krane Meby og Deadline Media reiste rundt for 
å holde filmkurs for alle 10. klassinger og deres lærere. Skolene lånte utstyr og produserte rundt 
250 filmer fra ide til ferdig produkt. Hver skole sendte inn sine beste filmer til juryering. 

Filmfest Salten 2018 ble arrangert 16. - 17. april. Det startet med visning av den norske filmen 
«Hva vil folk si?»  på Fram kino.  Etter filmen hadde den 20 år gamle samfunnsdebattanten og for-
fatteren Sumaya Jirde Ali fra Bodø, sammen med Per Sundnes, samtale med elevene om filmens 
tema.

På kvelden den 17. april var det tid for filmgalla i Bodø Spektrum. Nærmere 1000 ungdommer 
møtte, sammen med sine lærere, opp i sin fineste stas. I tillegg kom inviterte gjester fra filmmil-
jøet, kulturlivet og lokalpolitikken. Konferansier var som vanlig Per Sundnes. Arcane Station var 
kveldens headliner og fikk starte showet. Mellom prisutdelingene var det flere kulturelle innslag av 
ungdom fra Salten. Vi fikk høre EASY fra Sørfold, Smash Wavet fra Bodø og det faste husbandet 
“Moviestars”.
 
 

FREDELIGE SALTEN
 
I Salten bor et fredelig folk, i fredelige omgivelser - i en fredelig del av verden. Men fred forutsetter 
at menneskene kan leve verdige liv uansett hvor de bor og den kan ikke tas for gitt. Kommunene i 
Salten ville derfor, i samarbeid med Salten Kultursamarbeid, sette fred og toleranse på dagsorden 
gjennom ulike prosjekter som feiret - og reflekterte over fred som tema.  

Konferansier Per Sundnes og samfunnsdebattant Suamya Jirde Ali Foto: Cathrine Jakobsen / Kulturtanken
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Du-E 
Som ett av delprosjektene ønsket Salten Kultursamarbeid å kjøre et visuelt kunstprosjekt i Saltens 
barnehager hvor hensikten var å rette søkelys på fred, demokratisk tankesett, toleranse, bekjem-
pe trakassering og hatefulle ytringer. 

Det var totalt 9 kunstnere fra Nordland og 9 barnehager fra Salten med i prosjektet. Prosjektet 
startet med kick-off i februar hvor kunstnerne og barnehagene fikk møtes. To workshoper med 
kunstner ble gjennomført i hver barnehage våren 2018 og det hele ble avsluttet med en stor felles 
utstilling på Norsk Luftfartsmuseum. 

Kommuner Barnehage Kunstner Ide
Beiarn Beiarn Barnehage Marianne Bjørnmyr Fotocollage
Bodø Bjerkhaug Barnehage Vibeke Steinsholm Leirfugler, fredspinner
Fauske Valnesfjord barnehage Lilli Kanck Fredsteppe
Gildeskål Inndyr barnehage Ane Øverås Leirkrukker med dekor
Hamarøy Innhavet oppvekstsenter Cathinka Mæhlum Fredslampe (glassblåst)
Meløy Reipå barnehage Anne Grete Coldevin Kullstift/malerier
Saltdal Rognan barnehage Rita Lindberg Pettersen I samme båt
Steigen Steigenbarneh. Engeløya Eva Bakkeslett Hendelser
Sørfold Straumen barnehage Vebjørg Hagene Thoe Fred på ulike språk

Utstillingen ble åpnet i anledning frigjøringsdagen 8. mai. Til sammen 100 barn, sammen med 
ansatte og foreldre, hadde funnet veien til museet. 6 av kunstnerne var også til stede og kastet 
glans over åpningen i tillegg til innbudte gjester. Kulturutvalgets leder, Sverre Breivik, var konfer-
ansier, kunstner Vebjørg Hagene Thoe holdt tale til barna og Synne Bjørbæk, varaordfører i Bodø, 
sto for den offisielle åpningen. Utstilling var tilgjengelig for luftfartsmuseets gjester frem til slutten 
av august.

I prosjektet samarbeidet vi med Nobels fredssenter, Nordnorsk kunstnersenter, Nasjonalt senter 
for kunst og kultur i opplæringen, Norsk Luftfartsmuseum og RKK Salten.
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EKSTERN ØKONOMISK STØTTE
Nordland Fylkeskommune   350 457 Den kulturelle spaserstokken
Iris Salten     200 000 Filmfest Salten
Nordnorsk Filmsenter     80 000 Filmfest Salten
Bodø kommune      83 750 Filmfest Salten
Nordland Fylkeskommune   230 000 Filmfest Salten
Kulturtanken       75 000 Filmfest Salten
Den kulturelle skolesekken, Bodø  116 000 Filmfest Salten
RKK        80 000 Du-E
Kunst og kultursenteret     10 000 Du-E 
Norsk kulturråd    150 000 Du-E
Regionalt næringsfond   150 000 Du-E

Totalt             1 525 207

 
OPPSUMMERING 
2018 var preget av sykefravær i kultursamarbeidet. Faglig leder var i perioden 14. februar til 1. 
september 100 % sykemeldt. Tilstedeværelsen økte gradvis utover høsten og i desember var 
hun tilbake i 70 % stilling. Regionrådet bidro til å opprettholde drift i Den kulturelle spaserstokken,  
Filmfest Salten og Du-E i fraværsperioden. Andre planlagte aktiviteter ble utsatt. Nå ser faglig led-
er og kultursamarbeid frem til et nytt år hvor arbeidet med strategi og etablerte prosjekter fortsetter 
- samtidig som vi jobber videre med å få på plass nye spennende prosjekt.
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“Salten skal fremstå som en samlet 
kulturregion der tradisjon, opplevelse og 

tilhørighet er bærende elementer”


