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Foto: Are Andreassen og Kurt Edvin Blix «Dialog Salten Senior – Minner på trykk»

SALTEN KULSAMARBEID
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. Hovedmålgruppen for kultursamarbeidet
har vært barn og unge.
Salten Kulturutvalg er valgt av kommunestyret i de ni medlemskommunene og er ansvarlig for
virksomheten mellom årsmøtene:
Salten Kulturutvalg 		

Representanter 		

Vararepresentanter

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

Ågot Eide
Ingrid Lien 			
Bernt Gøran Lund 		
Eva Fagermo 		
Ronald Jacobsen 		
Sigurd Stormo 		
Ingunn Mikaelsen 		
Inge Albriktsen		
Kolbjørn Mathisen 		

Even Sjøvoll
Karin Rugås
Petter Kjærnes
May Valle
Per Frøskeland
Trond Andreassen
Torunn Baade Aalstad
Turid Willumstad

Leder for kulturutvalget har vært Ingrid Lien og nestleder Kolbjørn Mathisen.
Arbeidsutvalget har bestått av Ingrid Lien fra Bodø, Grete Stenersen fra Meløy, Inge Albriktsen fra
Steigen og Bente Braaten fra Sørfold.
Salten Kultursamarbeid Hege Klette (Daglig leder) fra 01.09.14.
Salten Regionråd ved Heidi Robertsen (sekretær/rådgiver)
Etter at daglig leder sluttet høsten 2013 ble aktiviteten redusert, men en del av de større
prosjektene har vært fulgt opp av regionrådets sekretariat frem til ny daglig leder var på plass.
Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011.
Leder for kulturskolenettverket var Eirik Stensland, Hamarøy frem til november 2014. Etter dette
overtok Ragnhild Hansen fra Sørfold vervet.
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Foto: Henrik Dvergsdal fra musikalen “Saltstæmma”

MØTER OG ADMINISTRASJON
Det har vært avholdt følgende møter i Kultursamarbeidet:
Årsmøte
06.06, Beiarn

Arbeids utvalget
10.09, Bodø
03.11, Bodø

Kultur utvalget
24.11, Bodø

Nettverks samling*
24.11, Bodø

Kulturskole nettverket
24.11, Bodø

*Nettverkssamling for kultursjefer, kulturskolerektorer og kulturutvalg.

Administrasjon
Hege Klette har arbeidet som daglig leder fra 1. september 2014.
Heidi Robertsen har fulgt opp en del større prosjekter for Salten Kultursamarbeid frem til ny daglig
leder var på plass. Hun bidro også som sekretær for kulturutvalget.
Kultursamarbeidet har hatt kontorfellesskap med Salten Regionråd i Prinsensgt. 113 A.
Kommunebesøk
I oktober besøkte den nye prosjektlederen kulturadministrasjonen i 8 av 9 Salten kommuner.
Steigen hadde ikke ansatte innenfor kultur og ønsket derfor å avvente besøk. Prosjektleder ble
veldig godt tatt i mot av kommunene.
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PROSJEKT: DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN
Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 319.000 i statlige midler for 2014. Fauske kommune sto som søker/mottaker av pengene på vegne av kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål,
Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten Kultursamarbeid sto for koordinering og produksjon på vegne av kommunene.
Bevilgningene gitt høsten 2013 ble brukt til en produksjon i 2014, “Dialog Salten Senior - Minner
på trykk”. Vi har søkt - og fått utsettelse på bruk av resterende midler til 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. De har valgt å bruke noe av dette til å kjøpe vår produksjon.
«Dialog Salten Senior - Minner på trykk»
Instruktører:
Grafikerne Are Andreassen og Kurt Edvin Blix Hansen fra henholdsvis Fleinvær og Beiarn. De
har tidligere kjørt lignende kurs for barn og voksne bl.a. i forbindelse med Jazzcamp Beiarn.
Beskrivelse:
Kunstverksted hvor deltakerne lærte prosessen med linotrykk fra A-Å. Deltakerne lærte å skjære
ut et motiv og var selv med på selve trykkeprosessen.
Meningen var å beskrive en stemning, et minne eller en følelse med linotykk som uttrykksform.
Det var ingen krav til forkunnskaper og deltakerne fikk utdelt det de trengte av kursmateriell.

4

Hver deltaker beholdt ca. 8 trykk selv. Instruktørene tok
vare på et trykk fra hver deltaker i den hensikt å lage en
utstilling som tilbys kommunene. Hver arena fikk også
et bilde fra hver deltaker som kan henges opp på
institusjonen.
Salten Kultursamarbeid vil i løpet av 2015 lage en
utstilling av disse bildene som tilbys alle kommunene i
Salten.
Antall kurs: 9
Lengde: 4 timer + 1 timers lunsj
Antall deltakere: 72
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PROSJEKT: FILMFEST SALTEN
Filmfest Salten startet som et prosjekt i Bodø kommune for 10 år siden. Etter at Salten Kultursamarbeid ble etablert i 2007 ble den utvidet til å gjelde hele Salten. Fra 2010 ble prosjektet ytterligere
utvidet med en internasjonal workshop med deltakere fra Russland, Island, Sverige og Finland.
Filmfesten i 2014 ble gjennomført uten den internasjonale delen fordi det ikke var ansatt
prosjektleder i Salten Kultursamarbeid.
Filmfesten er organisert som et kulturelt skolesekk prosjekt hvor totalt 1100 elever på 10. trinn, fra
hele Salten, er med. Arrangører og ansvarlige for «Filmfest Salten – Barents Youth Film Festival»
er Salten Kultursamarbeid i samarbeid med DKS Bodø og DKS Nordland fylkeskommune. Salten
Kultursamarbeid var prosjekteier og økonomisk ansvarlig. De praktiske forberedelsene var delt
mellom DKS Bodø og Salten Kultursamarbeid.
Prosjektet
Prosjektet startet på høsten med at filmmakere reiste rundt i hele Salten og holdt kurs for alle 10.
trinnselevene og deres lærere. Skolene lånte så utstyr og produsert filmer fra ide til ferdig produkt.
Hver skole valgte ut sine beste filmer som ble sendt videre til juryering.
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Filmfest Salten 2014 ble arrangert 7. - 8. april. Den startet med visning av ungdomsfilmen “Natt til
17. mai“ for alle 10. klassingene fra Salten. Regissøren og tre 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.
På kvelden 8. april var det duket for storstilt filmgalla i Bodø Spektrum. Her møttes feststemte og
festkledde tiendeklassinger, som i løpet av skoleåret hadde produsert og sendt inn filmer til juryering. Juryen hadde på forhånd kåret vinnere i de ulike kategoriene, og avstemmingen av Folkets
pris var gjort via Filmfest Saltens nettsider. Det ble delt ut priser til de beste filmene. Prominente
gjester, prisutdelere og Per Sundnes var med å kaste glans over showet. Mellom prisutdelingene
var det musikalske innslag fra ungdommer i Salten, husbandet “Moviestars” og rapperne “Robin og
Bugge” fra Oslo. Kvelden ble avsluttet som vanlig med en mini konsert.
Under filmgallaen ble det også markert at det var 10 år siden den første filmfesten ble arrangert.
Gullsekk heder
Under kåringen av de beste kulturelle skolesekk produksjonene i 2014, Gullsekken, mottok Filmfest Salten prisen for “Beste produksjon” - og en sjekk på 100.000 kroner fra Norsk Tipping.
Skuespiller og jurymedlem Kristofer Hivju omtalte Filmfest Salten som «en særdeles spennende og
treffsikker DKS-produksjon som fremstår som profesjonell og gjennomført fra begynnelse til slutt»
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PROSJEKT: SALT - STÆMMA
I anledning åpningen av Stormen Konserthus i Bodø ønsket Salten Kultursamarbeid å gi
en gave. Gaven ble gitt i form av en musikal hvor barn og unge i alderen 10-20 år var aktører.
Kulturskolene i Salten samarbeidet om prosjektet og var ansvarlige for å rekruttere aktører i sin
kommune. I mangel av leder i Salten Kultursamarbeid ble Bård Bergrabb ansatt som prosjektleder
Samarbeid
Samarbeidet gjorde det mulig å lage en stor og omfangsrik sceneproduksjon som kommunene i
Salten ikke hadde klart å gjennomføre hver for seg. Ikke alle kulturskolene hadde tilbud innenfor
alle kunstarter. Ved å samarbeide ble det mulig å sette sammen en forestilling hvor alle kunstartene
var representert.
Deltakere
Prosjektet ga unge talenter i Salten regionen mulighet til å samarbeide med profesjonelle
kunstnere om et stort prosjekt i den hensikt å utvikle kunstnerisk kompetanse. Deltakerne måtte
ha interesse for dans, musikk, film, teater, rekvisitter, søm eller kostymer. Indre motivasjon var
viktig. Det ble arrangert fem øvingshelger i Bodø og det ble øvet i kommunene mellom hver helg.
Foreldrene spilte en stor rolle i transport - og dugnad i forbindelse med øvingshelger og forestilling.
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Stykket
Forestillingen var en slags parodisk hybrid mellom genrene musikal og spel. Tiden var satt tilbake
til år 9 998 000 før Kristus og historien var en falsk forklaring på hvordan området Salten fikk sitt
navn. Manus ble skrevet av Kristian Winther, komponist og musikalsk leder var Tore Johansen. Maja
Zakariassen hadde regien og Maia Brøndmo hadde koreografien.
Premiere
Salt-stæmma hadde premiere i Stormen kulturhus store sal, 23. november 2014. Dagen etter ble
den fremført som DKS (Den kulturelle skolesekken) forestilling med elever fra Bodø som publikum.
Prosjektet hadde en varighet på 2 år. Rapport og regnskap vil ferdigstilles i 2015.
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PROSJEKT: DIGITAL HISTORIEFORTELLING
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 hadde til hensikt å gi ungdom i Salten nye digitale kulturtilbud med biblioteket som arena
og tilføre ny digital kompetanse til de ansatte i bibliotekene.
Det var ansatt ekstern prosjektleder frem til august. Denne kontrakten ble sagt opp fordi arbeidet
ikke var igangsatt. Når ny leder for Kultursamarbeidet var på plass ble det, etter ønske fra
bibliotekene, søkt om utsettelse på bruk av midlene til 2015. Det ble laget ny fremdriftsplan for
prosjektet og arbeidet med å skaffe kursholdere ble igangsatt.
Den 19. januar 2015 besluttet biblioteknettverket at de ikke ønsker å gå videre med prosjektet. Det
hadde gått for lang tid siden det ble søkt om midler, og prosjektet opplevdes som gammeldags - og
utdatert.
Midlene fra Nasjonalbiblioteket er søkt omdisponert og biblioteknettverket er oppfordret til å
utforme nytt forslag til bruk av disse. Initiativet ligger i dag hos biblioteknettverket, men
prosjektleder i Kultursamarbeidet deltar gjerne i det videre arbeidet.
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KURS OG KOMPETANSEHEVING
Daglig leder har siden oppstart 1. september 2014 besøkt Fylkeskommunen, Se kunst i Nord Norge
(SKINN), Bodø Kulturskole, Nordland Idrettskrets og deltatt på møte i biblioteknettverket i Salten.
Hun har også deltatt på konferansene “Kultur som næring” i regi av Fylkeskommunen, “Samba” i
regi av Senter for kunst og kultur i opplæringen og “Kvinner i sentrum” i regi av Confex.

INFORMASJON OG MEDIA
•
•
•
•

Informasjon om aktivitet i kultursamarbeidet til Salten Regionråd.
Annonsering og pressemeldinger i forbindelse med arrangementer og hendelser.
Drift og arbeid med ny nettside.
Nettverkstreff for kultursjefer og kulturskolerektorer.
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EKSTERN ØKONOMISK STØTTE
Nasjonalbiblioteket				kr.
Nordland Fylkeskommune			
kr.
DA-midler 					kr.
Regionalt Næringsfond			
kr.
Statstilskudd					kr.
Iris Salten					kr.
Kulturavdeling Nfk				
kr.
Nordnorsk Filmsenter			
kr.
Film og Kino					
kr.
Kulturkontoret Bodø kommune		
kr.
Bodø kommune				
kr.
Nordland Fylkeskommune			
kr.
Den kulturelle skolesekken, Bodø		
kr.
Totalt						

kr.

150 000
100 000
250 000
500 000
319 000
100 000
25 000
20 000
110 000
50 000
56 000
200 000
141 018

Digital historiefortelling
Salt-stæmma
Salt-stæmma
Salt-stæmma
Den kulturelle spaserstokken
Filmfest Salten
Filmfest Salten
Filmfest Salten
Filmfest Salten
Filmfest Salten
Filmfest Salten
Filmfest Salten
Filmfest Salten

2 021 018

OPPSUMMERING

Året har først og fremst vært preget av mangel på prosjektleder i Kultursamarbeidet. Heidi
Robertsen gjorde en god jobb med å følge opp en del større prosjekter for Salten Kultursamarbeid
frem til ny prosjektleder var på plass 1. september.
Det viktigste for ny leder har vært å få etablert nettverkene på nytt. Det ble derfor avviklet to
Arbeidsutvalg, en Nettverkssamling og ett møte i Kulturutvalget i løpet av høsten. I oktober
besøkte prosjektleder også 8 av 9 kommuner i Salten.
Arbeidet med pågående prosjekter som Den kulturelle Spaserstokken, Filmfest Salten, Digital
Historiefortelling og Salt - stæmma ble gjenopptatt. Og det var med stor glede - og stolthet kulturnettverket i Salten var tilstede på “Salt -Stæmma” premieren 23. november. Her er det lagt ned et
formidabelt arbeid fra både kulturskolene i Salten og prosjektleder Bård Bergrabb.
Med grunnfinansieringen på plass kan Salten Kultursamarbeid se frem til et nytt år hvor
arbeidet med godt etablerte prosjekter fortsetter - samtidig som nettverket skal gå sammen og
definere nye gode fellesprosjekter å jobbe med fremover.
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“Salten skal fremstå som en samlet
kulturregion der tradisjon, opplevelse og
tilhørighet er bærende elementer”

Postboks 915, 8001
Prinsensgate 113
Tlf: 75 54 86 00

Layout/Design Hege Næss Klette
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