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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
2020 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 			

Kari-Marie S. Stenmark
Paro Nina Lyngmo		
Øystein Gangstø		
Kine Oldervik			
Sissel Ann Mikkelsen
Bjørn Seljeseth		
Ann Karin Arntsen		
Sverre Breivik		
Aase Refsnes		
Torleif Engan			

Bjørnar Brændmo
Hege Ness Grøtterud
Kassandra E. B. Petsas
Heidi Bakke
Arne Andre Solvang
Grete Stenersen
Jorunn Øren Monsen
Eva Ruth Spørck
Wibeke Aasjord Juul
Bente Braaten

Styrets leder har vært Sverre Breivik og nestleder Sissel Ann Mikkelsen.
Arbeidsutvalget har bestått av Sverre Breivik (Saltdal), Sissel Ann Mikkelsen (Hamarøy), Øystein
Gangstøe (Fauske), Grete Stenersen (Meløy) og Hege Næss Grøtterud (Bodø).
Salten Kultursamarbeid Hege Næss Klette (Faglig leder).
Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011. I 2020 var Torun Baade Aalstad (Steigen) leder og
Ole Bøhlerengen (Saltdal) nestleder.
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Pre-produksjon av årets FIlmfest Salten på Sinus, Stormen.

MØTER OG ADMINISTRASJON

Salten kultursamarbeids arbeid var i 2020 preget av koronapandemien. Det medførte en del utsettelser, endringer i planlagte arrangement og avlysninger. Vi mistet viktige møtepunkter for
utviklings- og nettverksarbeid, men oppdaget også nye måter jobbe sammen på.
Høsten 2019 valgte medlemskommunene nye representanter til samarbeidets styre. Nytt styre ble
konstituert 19. februar 2020. Følgende møter var planlagt i Salten kultursamarbeid 2020:
Årsmøte
4. juni

Arbeids utvalget
9. januar*
16. april
2. september
15. oktober
30. november*

Styremøter
19. februar
13. mai
18. november

Nettverks samling
12. - 13. mai**
17. - 18. november**

Kulturskole nettverk
12. mai***
18. august, fagdag
18. november***

* Det ble gjennomført ekstraordinært AU-møte via e-post 9. januar og via Teams 30. november.
** Nettverkssamlingene for kultursjefer, kulturskolerektorer og styret måtte på grunn av korona avlyses på kort varsel.
*** Kulturskolenettverket gjennomførte ikke sine møter som planlagt.

Administrasjon
Hege Klette har arbeidet som faglig leder.
Heidi Robertsen har bidratt som sekretær for styret
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DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold fikk utbetalt 273
001 kroner i fylkeskommunale midler i 2019. Midlene ble overført Salten kultursamarbeid som sto
for koordinering og produksjon også i 2020. Totalbudsjettet inklusive fond var 279 565. For midlene
planla vi 3 turneer med til sammen 32 konserter. Alle produksjonene var laget spesielt for målgruppen 67 + og en overvekt av artistene hadde tilknytning til Nordland.
Koronapandemien førte til endringer i programmet. Egne retningslinjer for gjennomføring ble utarbeidet for å sikre godt smittevern. Årets første turne var planlagt i slutten av mars, men måtte flyttes
til oktober. Årets siste turne, som var planlagt i november, måtte dessverre avlyses. Etter avtale med
Nordland fylkeskommune ble honorar for den avlyste turneen utbetalt artistene. De to gjennomførte
turneene hadde 21 konserter og 533 besøkende. Bodø kommune produserte for egne tildelte midler.

Ann-Sofie Godø og Åse Krystad.

Schlagerminner
Forestillingen tok publikum med til begynnelsen av 50- tallet. Her møtte de søstrene Petronella og
Amalie. Petronella var stormforelsket i han Pettersen som hadde reist til sjøs. Han hadde kommet
seg helt til «Junaiten». Amalie var meget skeptisk og til og med sjalu på Petronella sin forelskelse,
som viste seg å være litt mer enn bare en sommerflørt. Historien knyttes sammen av Åse Krystad
og Ann-Sofie Godø med tidsriktig musikk fra inn og utland. Slagere som Åse hadde gitt nordnorske
tekster og Arne Dagsvik nye arrangement. Vi fikk høre sanger som Always on my mind, Middnattstango, True Love og En grønnmalt benk. Turneen var et samarbeid med Landsdelsmusikerne i
Nord-Norge v/ Kultur i Troms.
Tidsrom: 		
Antall konserter:
Antall deltakere:

31. august - 5. september
10
272
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Folkemusikk fra Salten
Susanne Lundeng har helt siden ungdomsårene vært opptatt av felespillet fra Salten og historiene
rundt musikken, en tradisjon som nok for de fleste er en godt bevart hemmelighet. I 30 år har hun
løftet frem denne kulturarven og i 2015 kom hennes kvadruple album «111 Nordlandsslåtter – hilsen
Susanne Lundeng» ut på eget plateselskap, noe hun også høstet en Spellemannpris for. Det var
musikk og historier fra denne tradisjonen hun tok med seg på veien for Spaserstokken i Salten. Der
det fantes spisset Susanne programmet med musikk fra det aktuelle spillesteder. Med seg på turne
hadde hun gitarist og sanger Nils-Olav Johansen. Musikken til duoen gikk fra de sarteste, nesten
ikke hørbare toner til de mest ekspressive og drivende rytmiske strengeleker.
Tidsrom: 		
Antall konserter:
Antall deltakere:

19. - 24. oktober
11
261

Nils-Olav Johansen og Susanne Lundeng. Foto Martin Losvik

Høstblot, kokfesk og ballader - AVLYST
Etter å ha blitt sammenlignet med Trygve Hoff på sin første CD-utgivelse «Nordlandsfjellan» hadde
John Kristian Karlsen lenge ønsket å gjennomføre en turne med en kombinasjon av multikunstneren
Trygve Hoffs- og egne sanger. Sjangerbredde er John Kristians varemerke når han komponerer. Til
turneen hadde han satt sammen en repertoarliste med en del kjent stoff og noen røverhistorier fra
«før i tia» som ville røre ved folkesjelen.
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Andreas Kopland Berger og John Kristian Karlsen. Foto: Andreas K. Berger

Konsertene skulle variere fra sommerfriske ballader, til veien frem mot mørketida som vi var på tur
inn i. Noen personlige betraktninger fra komponistene var det også rom for underveis. Med seg
skulle John Kristian ha gitarist, multimusiker, studio-eier og kollega Andreas Kopland Berger.
Tidsrom: 			
Antall arrangement:
Antall deltakere: 		

9. - 14. november
11
AVLYST - GRUNNET KORONA

FILMFEST SALTEN

Filmfest Salten startet som et prosjekt i Bodø kommune for 16 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 ett kulturelt skolesekk prosjekt for 10. trinn. Rundt 950 elever fra Salten deltar årlig. Filmfesten er i dag et samarbeidsprosjekt i regi av Salten Kultursamarbeid og DKS
Bodø .
Det praktiske arbeidet var i 2020 fordelt i arbeidsgruppen bestående av Gard Figenschou Eriksen
(DKS Bodø) og Hege Næss Klette (Salten Kultursamarbeid). Høsten 2019 gikk arbeidsgruppen fra
4 til 2 personer. Gruppen har derfor jobbet mye for å etablere nye samarbeid som kan være med å
sikre videre drift. Det er inngått avtale med Stormen som ny arena og Bodø videregående skole om
vertskapsrollen under arrangementet. For å sikre Filmfestens fremtid er vi avhengige av mer forutsigbarhet og flere samarbeidspartnere. Katrin Torsteinsen bidro som frivillig med å ta bilder under
innspillingen og klippe årets show.
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Bærekraft er viktig for Filmfest Salten og vi ønsker å ha et miljøperspektiv i prosjektet. Vi er derfor
glade for å ha et nært samarbeid med IRIS Salten, som også deler ut sin egen pris for beste miljøfilm under gallaen.
Endring i konsept og kostnad for årets arrangement medførte et nedtrekk i tilskudd fra IRIS på 100
000, fra 200 000 til 100 000, for 2020. Støtten på 35 000 fra Nordland fylkeskommune og 70 000 fra
Samfunnsløftet ble søkt overført til 2021.
Prosjektet
Høsten 2019 ble det arrangert filmkurs for alle 10. trinns elevene i Salten i regi av Den kulturelle
skolesekken. DKS Bodø arrangerte kurs for Bodø skolene og DKS Nordland arrangerte i egen regi
kurs for elevene i resten av Salten. Alle elevene var involvert i filmproduksjon og hver skole sendte
sine beste filmer til juryering.
Vinnerne skulle hedres under den planlagte gallaen i Stormen 22. april. Pandemien gjorde at den
fysiske gallaen ble erstattet av en strømmet versjon som ble pre-produsert på Sinus 26. mai og
direkte strømmet via YouTube 10. juni. Mange skoler hadde flotte fellesarrangement hvor elevene
kom pyntet for anledningen. Evalueringen etter årets filmfest viser at de skolene som hadde gjort litt
ekstra rundt showet hadde den beste opplevelsen. Rundt 900 personer så showet direkte. Det var
også tilgjengelig på nett en uke etter strømmingen.
Showet startet med video hilsen fra alle ordførerne i Salten. Kultur og likestillingsminister Abid Raja
ønsket også velkommen i egen video. Det var som vanlig prominente prisutdelere og kulturelle
innslag av Regnvær, Emilie Thømt og Bendik. Tidligere filmfest general Alice Sivertsen tok turen
innom studio for et historisk tilbakeblikk sammen med Hege Næss Klette. Den pågående korona
situasjonen gjorde at det ikke var gjester i salen. Per Sundnes var programleder.
Etter strømmingen arrangerte ordførerne prisutdeling for vinnerne i egen kommune. IRIS inviterte
vinnerne av miljøprisen til IRIS sitt anlegg på Vikan.

Stemningsbilde fra Røsvik skole.
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Emilie Thømt. Foto Katrin Torsteinsen

EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD

Kultursamarbeidet var godt i gang med idemyldring rundt mulige 2024 prosjekter etter sin samling i
november 2019. Som følge av to koronaavlyste samlinger i 2020, stoppet prosjektarbeidet litt opp.
Samarbeidet fikk i denne perioden god erfaring med digitale plattformer som møtearena, men disse
er mindre egnet til kreative prosesser og utvikling av nye prosjekter. Alle kommunene ble anbefalt å
forankre 2024 arbeidet i egen kommune. Arbeidet med prosjekter forsetter i 2021.
I 2020 tok kultursamarbeidet initiativ til en 4 årig prosjektstilling som kunne bidra i prosjektarbeidet
frem mot 2024. Regionrådets styre ga sin anbefaling og i november 2020 innvilget Representantskapet i IRIS 1 million over IRIS fondet. Det ble samtidig anbefalt ytterligere bevilgning på 3 millioner
for perioden 2022 - 2024.
I desember deltok faglig leder på Digital matchmaking med Latvia for å sondere mulige samarbeidsprosjekter frem mot 2024. Et par mulige samarbeid følges opp.
Kulturskolenettverket jobber for en fellesproduksjon i 2024. Arbeidet med prosessplan er igangsatt
av nettverkets nestleder Ole Bøhlerengen.
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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 hvert
enkelt prosjekt.
Kommunene Gildeskål, Beiarn, Meløy og Sørfold startet skoleåret 2019-2020 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. På grunn av korona har
kommunene utsatt sine delprosjekter til våren 2021. Hver deltakende kommune får en overføring
på 10 000 til Tenkebenk-prosjektet fra kultursamarbeidet. Det er fortsatt mulig for andre kommuner
å bli med.

KOMMUNE BESØK

Høsten 2020 var det satt av tid til kommunebesøk på arbeidsprogrammet. Hensikten med
besøkene var å gjøre administrasjon og folkevalgte bedre kjent med kultursamarbeidet, samtidig
som faglig leder fikk en oppdatering om kulturarbeidet i de ulike kommunene. Kommunene Gildeskål, Hamarøy, Beiarn og Meløy ble besøkt før årets slutt. Det planlagte besøket til Rødøy ble
utsatt til 24. juni 2021. Resterende kommuner planlegges besøkt i løpet av 2021.

Street art fra Kul sommer i regi av Meløy kommune

ANNET NETTVERKSARBEID

I november ble faglig leder oppnevnt som representant i Trygve Hoff stiftelsens styre, med styreleder Sverre Breivik som vara. Faglig leder var i 2020 også en del av Se kunsts valgkomite.
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KURS OG KOMPETANSEHEVING

Koronaen gjorde at reise- og møtevirksomheten i 2020 ble holdt på et minimum. Tilgangen på digitale konferanser- og fagseminarer har denne perioden vært stor. Blant digitale arrangement kan
nevnes Kultur å leve av (Kulturrådet), Norsk kulturforums (NOKU) landsmøte, Fremtidens kulturskole (Norsk kulturskoleråd), Kulturkonferanse Vestland, og Cultural planning (NOKU).

KOMMUNIKASJON OG MEDIA

Faglig leder er kommunikasjonsansvarlig og har redaktøransvaret for samarbeidets ulike 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			
273 001
Iris Salten					100 000
Den kulturelle skolesekken, Bodø		
41 511
Norsk Kulturskoleråd, Nordland		
25 000
Totalt					
439 512

Den kulturelle spaserstokken
Filmfest Salten
Filmfest Salten
Fagsamling kulturskolerektorer

OPPSUMMERING

Salten kultursamarbeids arbeid var i 2020 preget av koronapandemien. Det medførte en del utsettelser, endringer i planlagte arrangement og avlysninger. Vi mistet viktige møtepunkter for
utviklings- og nettverksarbeid, men oppdaget også nye måter jobbe sammen på.
Høsten 2019 gikk Filmfest Saltens arbeidsgruppe fra 4 til 2 personer. DKS-koordinator fra Bodø
kommune og faglig leder i kultursamarbeidet har jobbet mye for å etablere nye samarbeid. Filmfestens fremtid avhenger av større forutsigbarhet og flere langsiktige samarbeidspartnere. Fire
kommuner har startet arbeidet med første delprosjekt i Kulturell vandring. Det er fortsatt mulig for
flere kommuner å bli med.
Kultursamarbeidet er godt fornøyd med 1 million fra IRIS fondet til ekstra ressurs som kan bidra
i arbeidet med prosjekter frem mot 2024. Prosjektarbeidet stoppet noe opp som følge av koronasituasjonen i 2020, men fortsetter med ny giv 2021.
2020 var et utfordrende år for norsk kulturliv, Salten kultursamarbeid som helhet, men også for
faglig leder som mistet viktige møtepunkter og opplevde at mye arbeid gikk til spille. Dialogen med
nye styre-resentanter og høstens kommunebesøk kan trekkes frem blant årets høydepunkt. Samarbeidet ser frem til kreative prosesser, nye prosjekter og flere fysiske møtepunkter fremover.
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Salten skal være en samlet kulturregion
der tradisjon og tilhørighet, sammen med
opplevelse og utvikling, er bærende elementer.
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