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SALTEN KULTURSAMARBEID
Salten Kultursamarbeid skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter
og frivillige organisasjoner arbeide for at Salten skal være en samlet kulturregion der tradisjon og
tilhørighet, sammen med opplevelse og utvikling, er bærende elementer. Kultursamarbeidet har i
2019 jobbet med prosjekter for alle aldersgrupper.
Styret i kultursamarbeidet er valgt av kommunestyret i de ti medlemskommunene og er ansvarlig
for virksomheten mellom årsmøtene:
Salten Kulturutvalg 		

Representanter 		

Vararepresentanter

Beiarn kommune			
Bodø kommune 			
Fauske kommune 			
Gildeskål kommune 		
Hamarøy kommune 		
Meløy kommune 			
Rødøy kommune			
Saltdal kommune 			
Steigen kommune 			
Sørfold kommune 			

Janne Berntsen		
Ingrid Lien			
Vegard Setså		
Jeanette Festvåg		
Arne André Solvang		
Bjørn Seljeseth		
Svend Leif Einvik		
Sverre Breivik		
Arne B Vaag			
Kolbjørn Mathisen		

Ågot Eide
Hege Næss Grøtterud
Ørjan Olsen
Heidi Bakke
Ane Thorp Steinsvåg
Grete Stenersen
Henriette Veronica Berge Blix
Lena Cathrin Olsen
Liv Rigmor Eidissen
Bente Braaten

Styrets leder 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. Ørjan Vatneberg fra Meløy ledet nettverket i 2019.
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Vinnerene av Miljøprisen 2019 var filmen Kronisk forsøpling fra Rognan ungdomsskole. Foto Kasper Holgersen

MØTER OG ADMINISTRASJON

Det har vært avholdt følgende møter i kultursamarbeidet:
Årsmøte
6. juni

Arbeids utvalget
16. januar
24. april
28. august
9. oktober

Styremøte

Nettverks samling*
26. - 27. februar
12. - 13. november

27. februar
15. mai

Kulturskole nettverk
26. februar
12. november
15. august, fagdag

*Nettverkssamling for kultursjefer, kulturskolerektorer og styret.

Styremøtet 13. november ble avlyst på grunn av lav deltakelse som følge av høstens kommunevalg.
Administrasjon
Hege Klette har arbeidet som faglig leder.
Heidi Robertsen har bidratt som sekretær for styret
Kultursamarbeidet hadde kontorfellesskap med Salten Regionråd. Den 1. oktober 2019 flyttet både
regionrådet og kultursamarbeidet fra Prinsensgate 113 A til Sjøgata 27. Flyttingen krevde mye
ressurser fra alle involverte.
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DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold fikk utbetalt totalt
273 001 kroner i fylkeskommunale midler til den kulturelle spaserstokken i 2019. Med fondsmidler
var totalbudsjettet på kroner 283 572. Midlene ble overført Salten kultursamarbeid som sto for koordinering og produksjon også i 2019. Det ga Salten tre turneer med totalt 32 forestillinger og rundt
1120 tilskuere. Bodø kommune produserte for egne tildelte midler.
Den kulturelle spaserstokken i Salten engasjerer i hovedsak profesjonelle artister med tilknytning til
Nordland. I 2019 var det også flere internasjonale artister med tilknytning til regionen. Turneene er
laget spesielt for målgruppen 65 + og vi ønsker produksjoner innenfor flere uttrykk.

Latinske toner – Gloria Medone – klassisk gitar
Gloria Medone ga publikum trillende latinamerikanske toner og spanske danser ispedd vår egen
Edvard Grieg. Konsertene var en reise fra barokken med danser av Gaspar Sanz, via romantikken og verker for spansk gitar av den fremragende Francisco Tárrega, til nyere musikk av latinamerikanske komponister. Gloria er en høyt skolert klassisk gitarist og forsker med bakgrunn fra
blant annet Musikkonservatoriet i Buenos Aires, PhD i musikkvitenskap fra University of Oviedo og
postdoktor fra Universitetet Sorbonne i Paris. De siste årene har hun jobbet freelance som både
utøver, foreleser, forsker og musikklærer. I 2015 ga hun ut albumet Guitar-Selfie som ett musikalsk
selvportrett. Turneen ble gjennomført i samarbeid med Canarias Crea, som ga artisten reisestøtte.
Tidsrom: 		
Antall konserter:
Antall deltakere:

20. - 25. mai
11
320
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Te for tre
Te for tre var en sprudlende og fengende konsertrekke som tok publikum med inn i musikklivet på
starten av 1900-tallet - jazzens og swingdansens storhetstid. Taffelpikene, for anledningen et lite
kabaretorkester, ga publikum et kjært avbrekk fra dagliglivet. De presenterer kjente låter som Tea
for Two, Summertime og Sing, sing, sing. Alle laget av noen av de aller største musikerne fra
perioden. De spilte også flere kjente norske slagere. Trioens medlemmer er utdannet innen
klassisk musikk og har i tillegg til lang erfaring på den klassiske scenen også mye erfaring med
rytmisk musikk. Treblåsertrioen besto av Sigrid Egtvedt på fløyte, Nino Felbab på klarinett og
Ingrid Åhlander Bennett på fagott. Konsertene fikk frem både smilet, swingfoten og en liten trall
hos de fleste.
Tidsrom: 		
Antall konserter:
Antall deltakere:

14. - 19 oktober
10
348
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Vinterjazz
England Brooks og John-Kåre Hansen er to jazzmusikere med hjerte for musikken og for
formidlingen av den. England Brooks pleier å si ”- I’m not a singer, I’m a storyteller”. Hun er begge
deler. Med sin dype, sjelfulle stemme begeistrer hun lytterne om det er på jazzklubb, konserthus
eller på NRKs Beat For Beat. Overalt hvor hun synger gjør hun inntrykk.
England Brooks (62) er født og oppvokst i Los Angeles, California. For 15 år siden gjorde hun
Bodø til sitt nye hjemsted. Nord-Norge er betraktelig kaldere og langt mindre enn Los Angles. Men
menneskene er varme om hjertet og har bidratt sterkt til at England Brooks har fått sin musikalske
kraft forsterket i sitt nye hjemland. Sammen med jazzgitaristen John-Kåre Hansen fikk publikum
høre duoens intuitive samspill med mye lek, improvisasjon og humor. Det ble både svingende toner og glimt i øyet i møte med de to jazzmusikerne.

Forestilling på Røsvik samfunshus
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Tidsrom: 			
Antall arrangement:
Antall deltakere: 		

25. - 30. november
11
452

FILMFEST SALTEN

Filmfest Salten startet som et prosjekt i Bodø kommune for 15 år siden. Da Salten Kultursamarbeid
ble etablert i 2008 ble den utvidet til 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. Rundt 1000 elever fra
Salten deltar årlig. Filmfesten er et samarbeid mellom Salten Kultursamarbeid, DKS Bodø, Bodø
kommune og DKS Nordland. De organisatoriske og praktiske forberedelsene var fordelt i arbeidsgruppen som besto av Gard Figenschou Eriksen (DKS Bodø), Arve Svendsen og Terje Alvestrand
(Alstad Ungdomsskole) og Hege Næss Klette (Salten Kultursamarbeid).
DKS Nordland har hatt markedsføring og administrativt arbeid i forbindelse med kursene.
Prosjektet
Prosjektet startet på høsten da filmskaperne Torfinn Iversen og Tord Teodor Olsen i Rabalder
produksjon reiste rundt for å holde filmkurs for alle 10. klassingene og deres lærere. Skolene lånte
utstyr og produserte rundt 250 filmer fra ide til ferdig produkt. Hver skole sendte sine beste filmer
til juryering.

Terje Alvestrand og Arve Svendsen takkes av etter 15 års arbeid med Filmfest Salten. Foto Kasper Holgersen
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Cafépunk bandet MBVP på Filmfest Salten. Foto Kasper Holgersen

Filmfest Salten 2019 ble arrangert 8. - 9. april. Det startet med visning av den norske filmen «Harajuku» på Fram kino. Etter filmen hadde regissør Eirik Svensson, sammen med Per Sundnes,
samtale med elevene om filmen.
På kvelden den 9. april var det tid for filmgalla i Bodø Spektrum. Nærmere 1000 ungdommer,
sammen med sine lærere, møtte opp i sin fineste stas. I tillegg kom inviterte gjester fra filmmiljøet,
kulturlivet og lokalpolitikken. Konferansier var som vanlig Per Sundnes. Mellom prisutdelingene var
det flere kulturelle innslag av ungdom fra Salten. Vi fikk høre cafépunk bandet MBVP med Emilie
Thømt, Oscar Angell, Joakim Nordvik og Benjamin Golas. Hobbel, med Sara Hobelstad, Audun
Mathisen Anvik, Iver Seljeseth og Fredrik Nordvik, underholdt også med to av sine sanger. Joddski
var årets headliner. Med oss var også husbandet “Moviestars”. Sondre K Jensen fra Unge Stormen media dokumenterte filmfesten med egen promo film. Det ble også utført en utvidet risikoanalyse i forkant av arrangementet.
Høsten 2019 ble det jobbet mye med å etablere nye samarbeid for å sikre videre drift av filmfesten.

EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD

Faglig leder deltok i gruppen som jobber med kulturelt og kunstnerisk innhold frem mot søknaden
om Europeisk kulturhovedstad som ble sendt høsten 2019. Henrik S. Dagfinrud ledet arbeidet i
gruppen.
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STRATEGI

I 2019 ble ny strategiplan for perioden 2020 – 2024 utarbeidet. I strategiarbeidet ble det det tatt
hensyn til Saltenstrategiene, forrige plan, kulturutredningen, regionale, nasjonale- og internasjonale planer. Planen ble utarbeidet av faglig leder i samarbeid med arbeidsutvalget, med bakgrunn i innspillsrunder gjennomført på nettverkssamlinger i november 2017 og februar 2019.
Planen beskriver mål og retning som danner grunnlaget for arbeidsprogram for Salten Kultursamarbeid i perioden 2020 - 2024. Den ble sendt nettverket på høring i april, behandlet av styret i
mai og vedtatt på årsmøtet juni. Målsettingen er at innholdet oppdateres hvert 4. år

10 ÅRSJUBILEUM

I 2018 fylte Salten Kultursamarbeid 10 år. Under nettverkssamlingen i februar 2019 var det en
forsinket markering. Det ble en hyggelig jubileumsmiddag med representanter fra regionrådet,
tidligere prosjektleder Lisbeth Glanfield, gaver og bildekavalkade fra tidligere prosjekter. Deler av
utstillingen fra Du-E prosjektet ble vist, dikt fra Ordsnop prosjektet opplest, det var også opptreden
av UKM deltakerne fra Saltdal samt musikalsk innslag av Sveinar Aase og Soetkin Baptist.

KULTURELL VANDRING

Kommunene i Salten ønsker å vekke interesse for kultur gjennom ulike kulturelle vandringer i hver
av de 10 Salten kommunene. De kulturelle vandringene skal gi folk muligheten til å oppleve kunst
og kultur ute i det fri. Gjennom vandringen ønsker vi å trigge folks nysgjerrighet, gi rom for undring
og refleksjon. Vi ønsker å synliggjøre bredden og mangfoldet i kulturlivet gjennom ulike elementer
som fanger stedets ånd, utfordre etablerte sannheter og skape historien om Salten. Vandringene
skal ha lik inngangsportal og bestå av ulike kunstneriske verk i sjangerne arkitektur, visuell kunst,
film, musikk og litteratur. Hensikten er å bevege både kropp og sinn. Av hensyn til gjennomføringen tenkes disse verkene organisert som egne delprosjekter hvor det søkes midler til gjennomføring av hvert enkelt av disse.
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Kommunene Gildeskål, Beiarn, Meløy og Sørfold startet i 2019 arbeidet med første delprosjekt i
den kulturelle vandringen, kalt «Tenkebenk». Kommunen og deres DKS koordinator er ansvarlig
for praktisk og økonomisk gjennomføring av lokalt prosjekt. Delprosjektet var planlagt gjennomført
i løpet av skoleåret (DKS året) 2019 – 2020. Det er fortsatt mulig for andre kommuner å bli med.

KURS OG KOMPETANSEHEVING

Faglig leder har deltatt på kursrekken #Smartpånett, to ide og tekstkrivekurs i regi av SeKunst og
Norsk kulturforums landskonferanse i Bodø. Hun har også reist på fylkeskommunens kulturkonferanse i Henningsvær, frokostseminar om EØS-midlene i Oslo og Kulturrådets årskonferanse
i Trondheim. Reisene har vært kombinert med ulike møter hos relevante kultur institusjoner på
stedet.

KOMMUNIKASJON OG MEDIA

Faglig leder er kommunikasjonsansvarlig og har redaktøransvaret for samarbeidets ulike kommunikasjons kanaler. Det kommuniseres via:
• Nyheter på samarbeidets nettsider, Facebook-side og sendes nyhetsbrev.
• Annonsering og pressemeldinger i forbindelse med arrangementer og hendelser.
• Det gis informasjon om aktivitet i kultursamarbeidet til Salten Regionråd.
• Nettverkssamlinger for kultursjefer og kulturskolerektorer.

EKSTERN ØKONOMISK STØTTE

Nordland Fylkeskommune			
283 572
Iris Salten					200 000
Nordnorsk Filmsenter			
80 000
Bodø kommune				
80 000
Nordland Fylkeskommune			
235 000
Den kulturelle skolesekken, Bodø		
181 427
Totalt					
1 059 999

OPPSUMMERING

Den kulturelle spaserstokken
Filmfest Salten
Filmfest Salten
Filmfest Salten
Filmfest Salten
Filmfest Salten

Året startet med markering av 10 års samarbeid. Den ga oss anledning til å se tilbake, samtidig
som arbeidet med ny strategiplan for perioden 2020 til 2024 pågikk. Samarbeidet jobbet med flere
kjente prosjekter som Den kulturelle spaserstokken og Filmfest Salten. Sistnevnte fordret ekstra
arbeid knyttet til risikoanalyse av arrangementet og for å etablere nye samarbeid som sikrer filmfestens fremtid. Fire kommuner startet i 2019 arbeidet med første delprosjekt i Kulturell vandring.
Det er fortsatt mulig for flere kommuner å bli med. Faglig leder søker stadig ny kunnskap for å
holde seg faglig oppdatert. Det jobbes mye med intern og ekstern kommunikasjon knyttet til samarbeidets aktiviteter og annet fagstoff. Regionrådets flytteprosess krevde ekstra ressurser både i
form av arbeid og midler til investeringer i inventar. I september fikk Bodø og Nordland status som
europeisk kulturhovedstad i 2024. Det gir store muligheter for regionen fremover.
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Salten skal være en samlet kulturregion
der tradisjon og tilhørighet, sammen med
opplevelse og utvikling, er bærende elementer.

Postboks 915, 8001
Sjøgata 27
Tlf: 75 54 86 00

Layout/Design Hege Næss Klette

12

