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Medlemmer i Salten Kulturutvalg 
er valgt av kommunestyret i de ni medlemskommunene:

Kulturutvalg  Arne Vinje   Bodø
Vara kulturutvalg  Tove Veiåker   Bodø
Kulturutvalg  Brith May Kvitblikk  Fauske
Vara kulturutvalg  Bjarne Eidissen   Fauske
Kulturutvalg  Unni Løvik   Gildeskål
Kulturutvalg  Rune Paulsen    Beiarn
Vara kulturutvalg  Ågot Eide   Beiarn
Kulturutvalg  Siv Reidun Sandnes  Hamarøy
Vara kulturutvalg  Hans Kristian Steinsvåg  Hamarøy
Kulturutvalg  Grete Høgmo Stenersen  Meløy
Vara kulturutvalg  Reinert Aarseth   Meløy
Kulturutvalg  Trond Andreassen  Saltdal
Vara kulturutvalg  Johanne Larsen   Saltdal
Kulturutvalg  Fred Eliassen   Steigen
Vara kulturutvalg  Torunn Baade Aalstad  Steigen
Kulturutvalg  Kolbjørn Mathisen  Sørfold
Vara kulturutvalg  Espen Reiss   Sørfold
Salten Regionråd  Heidi Robertsen (sekretær)
Salten Kultursamarbeid Lisbeth Glanfield (Prosjektleder)

Tove Veiåker og Rune Paulsen har gått ut av utvalget i løpet av perioden. Aagot Eide er 
rykket opp som fast medlem for ham. Tove Veiåker er ikke blitt erstattet.

Grete Stenersen har vært leder for Salten Kulturutvalg i perioden
Siv Reidun Sandnes har vært nestleder.

Salten Kulturutvalg gjenvalgte følgende medlemmer til AU som skulle fungere i et år:
Grete Høgmo Stenersen, leder
Siv Reidun Sandnes, nestleder
Arne Vinje, medlem

Møter.
Det har vært avholdt følgende møter:
Årsmøte10.-11.06 på Meløya
AU-møter: Det har vært avholdt 3 AU-møter: 17. 09.10, 18.02.11, 01.04.11. Møtene har 
vært avholdt i Bodø
Møter i Salten Kulturutvalg: Gildeskål: 04.05., Steigen 24.09., Bodø 30.11.
Nettverksmøter kultursjefer og kulturskolerektorer: Det har vært avholdt 2 nettverksmøter 
for kulturledere og kulturskolesjefer: Gildeskål og Bodø

Administrasjon:
Lisbeth Glanfield har arbeidet som prosjektleder. Kultursamarbeidet har hatt 
kontorfellesskap med Salten Regionråd i Prinsensgt. 113 A

Renate Davidsen som er student ved Universitetet i Nordland har vært i praksis i perioden 
01.01 – 01.05. Hun studerer markedsføring.

kulturutvalg
og
administrasjon



Informasjons
virksomhet

Informasjon/Media
- Informasjon om aktiviteten i kultursamarbeidet for Salten Regionråd
- annonsering og pressemeldinger
- drift av nettside og felles kulturkalender for Salten
- nettverk for kultursjefer og kulturskolerektorer
- Informasjon om kultursamarbeidet til Lofotrådet
- Utgivelse av informasjonsbrosjyre til alle husstander i Salten
- Aktiv i media for å få redaksjonell omtale av aktiviteten
- Deltagelse på Salten Regionråd sine møter
- Intervju på lokalradio i forbindelse med prosjektoppstart

Noen av de mange presse-
oppslagene gjennom året



Prosjekter

Prosjekter

Det har vært arbeidet med en rekke prosjekter i løpet av året. Mesteparten har vært 
videreføring av eksisterende prosjekter, slik som “Den kulturelle spaserstokken” og 
“Filmfest Salten/Barents Youth Film Festival”. Andre prosjekt er ferdigført og avsluttet, 
slik som “Hainn Saillte”, mens atter andre er nye og friske, slik som “Skriveglede” som 
starter for fullt høsten 2011. Det er stor variasjon i innholdet i prosjektene, men de 
målgruppene som er mest tilgodesett er barn, unge og seniorer.
Det er svært positivt at stort sett alle kommunene er med på alle prosjektene. Dette gir 
samholdsfølelse og er identitetsskapende for regionen.

Den Kulturelle spaserstokken
Fellestiltak for alle de ni kommunene i Salten. Tilrettelagt for fire turnéer:

”Jeg vil synge dig mine sange”
- en turné med nyprodusert musikk av Saltenkomponisten Fridthjov Anderssen (1876-
1937).

Artister: Bjørn Andor Drage, klaver og Mikael Rönnberg, fortelling og sang
Det ble laget et lysbildeprogram om F.A. som artistene hadde med slik at de kunne vise 
bilder og snakke om komponisten. Programmet varte i 45 min. og inneholdt to korte 
klaverstykker, 6 sanger m. akk. samt fortelling.
Antall forestillinger: 14
Antall besøkende: ca 1000

Markedsføring: 
- 3 annonser i Avisa Nordland, 2 annonser i Saltenposten
- www.kulturisalten.no (kulturkalender for Salten)
- Plakater
- Nettsider i kommunene
- Lokalradio
- Medieomtale i to aviser (store oppslag over to sider), samt radio.
Programmene ble laget som et lite hefte med en kort versjon av F.A. sitt liv og virke, 
samt listet hans komposisjoner
Inngang: gratis
Servering: Vafler/kaker og kaffe etter forestillingene. Besørget av frivillige lag og 
foreninger

Plakatbilde til “Jeg vil synge dig mine sange”
med Bjørn Andor Drage og Mikael Rönnberg
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Sulli Lulli Liten Kinn
 – fortellerstund 

Artist: Forteller Eirin Edvardsen
Forestillingen besto av flere fortellinger – tilpasset målgruppen 60+
Antall forestillinger:  12
Antall besøkende: ca 750

Markedsføring: 
- Annonsering i Avisa Nordland og Saltenposten
- www.kulturisalten.no (kulturkalender for Salten)
- Plakater
- Nettsider i kommunene
Media: Omtale i AN og Saltenposten (2-sidig)

Minner – noen timer med blyant og pensel

Artist: Ingrid Cimmerbeck (billedkunstner) og Tor Kvarv (billedkunstner)
Kunstmaleverksted med inntil 15 deltakere pr. gang
Antall verksteder: 8 (en i hver kommune utenom Steigen)
Annet: Det ble servert lunsj, siden varigheten var 5 timer.

Kunstverksted der deltakerne skulle uttrykke seg gjennom
maling/bruk av blyant og farger.
Meningen var å beskrive en stemning, et minne eller en følelse gjennom
å bruke form og farge. Deltakerne kunne ha med seg et bilde som
inspirasjon – av seg selv eller andre personer/situasjoner som kunne inspirere
til å uttrykke seg gjennom bruk av farge.
Det var ikke krav til at deltagerne hadde malt før.
Gruppenes størrelse: inntil 15 personer
Inngang: kr. 100.-

Markedsføring: 
- Annonsering i Avisa Nordland, Nordsalten avis og Saltenposten
- www.kulturisalten.no (kulturkalender for Salten)
- Plakater
- Nettsider i kommunene
Media: Omtale i AN, Nordsalten avis og Saltenposten

Eirin Edvardsen i Fortellerstund

Fra maleverksted
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Filmfest salten – Barents Youth Film festival

Arrangørene av Filmfest Salten/BYFF 2010 og 2011

Filmfest Salten/BYFF er et samarbeid mellom Salten Kultursamarbeid, DKS Bodø og DKS 
Nordland Fylkeskommune.
Det organisatoriske/praktiske forberedende arbeidet var delt mellom Alice Sivertsen, DKS 
Bodø, og Lisbeth Glanfield, Salten Kultursamarbeid. I tillegg var to lærere fra Alstad 
Ungdomsskole: Arve Svendsen og Terje Alvestrand, med i arbeidsgruppen og arbeidet 
hovedsakelig med innkjøp og klargjøring av utstyr, forberedelser til filmfesten i Bodø 
Spektrum samt praktisk arbeid under workshopen og filmfesten. 

Organisering av Filmfest Salten/BYFF 2010 og 2011

Salten/Barents Youth Film Festival ble organisert delvis som et to-delt prosjekt, der den ene 
delen var et kulturell skolesekk prosjekt for Salten, og den andre delen var et internasjonalt 
Barentsprosjekt.

Lærerseminar.

Vi startet opp begge år med dagsseminar/informasjonsmøter for lærere der inntil to lærere 
fra hver skole i Salten var invitert. Det ble gitt informasjon om prosjektet og hvordan det 
skulle organiseres. Deltakerne fikk også innføring i bruk av film- og redigeringsutstyr.

Det var ca 30 deltakere på seminarene, som fikk gode tilbakemeldinger.

Elevkurs.

I løpet av høstsemesteret ble det arrangert kurs for alle 10. Trinns elever i Salten, i regi av 
Den kulturelle skolesekken.
Profesjonelle filmmakere reiste rundt til alle skolene og holdt 3 timers kurs for elevene samt 
deres filmlærere.
Filmlærerne ved den enkelte skole fulgte opp disse kursene ved å veilede elevene i 
filmproduksjon. Elevene produserte filmer fra idé til ferdig produkt. Hver skole kåret de beste 
filmene innenfor de ulike kategoriene, og sendte vinnerfilmene til juryering.
Det kom inn 250 filmer både i 2010 og 2011. Av disse ble de beste plukket ut til å være med 
på konkurranse om å bli best i de ulike kategoriene.
Vinnerne ble utropt på filmfesten i Bodø Spektrum

Ikke alle skolene sendte inn bidrag, til tross for at dette var et obligatorisk prosjekt for 10. 
trinns elever I DKS. Evalueringen viser at det er vanskelig å få ut nok informasjon til 
elevene. Mange elever var ikke klar over at dette var et obligatorisk prosjekt. Det gjelder 
også lærere. Informasjonen som var sendt ut var DKS nettside informasjon på DKS Bodø og 
DKS Nordland sine hjemmesider, informasjonsbrev og oppfølging med telefoner. Det skal 
arbeides spesielt med å sikre at informasjon kommer ut til neste år.

Utstyr

Det ble innkjøpt 8 utstyrspakker med kamera, redigeringsprogramvare, bærbar PC (Mac), 
filmstativ etc. i 2010. Disse ble utlånt kostnadsfritt til de skolene som ikke allerede hadde 
filmutstyr. Ordningen ble organisert fra DKS Bodø sitt kontor, og fungerte godt.
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Internasjonal filmworkshop 2010:
Det ble arrangert en tre dagers internasjonal filmworkshop i Bodø, Nordland 
Kultursenter siste uke i mai 2010. Workshopen ble avholdt på Nordland Kultursenter.
All undervisning foregikk på engelsk.

Vi inngikk kontrakter om deltakelse med følgende:
5 elever og en lærer fra Oulo (Finland)
5 elever og en lærer fra Sodankule (Finland)
5 elever og en lærer fra Murmansk (Russland)
5 elever og en lærer fra Petrozavodsk (Russland)
5 elever og en lærer fra Arjeplog (Sverige)
16 elever fra Salten (etter egen søknad)

De svenske deltakerne trakk seg kort tid før workshopen, og ble ikke erstattet, siden det 
var for liten tid å organisere det. Dette førte til at vi mistet tilskuddet på kr. 100.000 fra 
Nordisk Ministerråd.
Som lærere under workshopen, inngikk vi avtale med profesjonelle filmmakere og 
regissører:

Philipp Abryutin, Russland
Miika Soini, Finland
Anette Winblad, Sverige
Ola Giæver, Norge
Martin J. Edelsteen, Norge
Katja Eyde Jacobsen, Norge
Magne Pettersen, Norge

Undervisningen foregikk gjennom teori og
praksis.
Det var seks grupper, og det ble følgelig produsert 6 filmer 
Filmene ble vist på storskjerm under filmfesten i Bodø Spektrum.

Filmfest Bodø 2010

Avslutningsvis ble det avholdt en en-dags festival torsdag 3. juni, der alle
tiendeklassingene i Salten var invitert i tillegg til de internasjonale deltagerne fra tre 
dagers workshop. Under festivaldagen ble det vist utvalgt film i Fram Kino, der 
skuespillere, regissør etc. var til stede. 

Den store filmfesten ble arrangert i Bodø Spektrum, med prisutdeling (ála Oscar-
utdelingen). Per Sundnes var konfransiér. Profesjonell underholdning v/bl.a. Kråkesølv. 
Avslutningsvis var det konsert med Joddski og Ingeborg Selnes.

Internasjonal filmworkshop 2011:
Internasjonal workshop etter samme modell som i 2010, 
men vi hadde i 2011 også med deltakere fra Island. 
Det var 51 deltakere:
5 elever og en lærer fra Oulo (Finland)
5 elever og en lærer fra Sodankule (Finland)
10 elever og tre lærere fra Murmansk (Russland)
10 elever og to lærere fra Reykjavik (Island)
16 elever fra Salten
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Filmlærere i 2011:

Andrey Zvyagintsev, Russland
Mikhail Krichman, Russland
Miika Soini, Finland
Susanna Wallin, Sverige
Jim Hansen, Norge
Katja Eyde Jacobsen, Norge
Magne Pettersen, Norge

Filmfest Bodø 2011
Som i 2010 ble det avholdt en en-dags festival torsdag 14. april, der alle tiende-
klassingene i Salten var invitert i tillegg til de internasjonale deltagerne fra tre dagers 
workshop.  Tilsammen ca 1200 ungdommer var samlet i Bodø Spektrum. Konfransier var 
Per Sundnes. Jaa9 & OnklP spilte konsert etter prisutdelingene.
Under festivaldagen ble det vist utvalgt film i Fram Kino (Kongen av Bastøy), der 
skuespillere, regissør etc. var til stede.

Historiske Steigen/Kulturell knagg 2010
Prosjektleder har vært samarbeidspartner med Steigen kommune i prosjektet, og har 
bidratt med innspill, søknadsskriving og markedsføring. Hovedarrangementet foregikk i 
Steigen 3.-7. Juni og bestod av kultur/næringsseminar, historieseminar, teaterforestilling, 
konsert og familiearrangement. 
Det ble også arrangert kulturskoletreff i september. Dette ble lagt opp som ”Mikkels-
messe” og arrangert på Skjelstad kunst og kulturgård. 200 kulturskolebarn deltok.

Elias Blix jubileum/Kulturell knagg 2011
Prosjektleder har deltatt i planleggingen av Blix-jubiléet i Gildeskål og Salten. Hun har 
deltatt med innspill og som rådgiver og vært med i arbeidsgruppe for planlegging. Hun var 
produsent for åpningsarrangementet for Blix-jubiléet 26. februar på Inndyr. 

 

Fra filmfest i Bodø Spektrum. 1200 
10-trinns elever fra Salten



Markedsføring av Salten ved hjelp av kulturell knagg 
Salten Kultursamarbeid produserte i 2010 en brosjyre med markedsføring av Salten ved 
hjelp av kulturell knagg. Prosjektet ble kalt ”Strandhogg i historiske Steigen”. Brosjyren 
ble trykket i 30.000 eks. og distribuert til alle husstander i Salten samt muséer og 
turistinformasjoner i Salten.
Prosjektleder utarbeidet egen logo for prosjektet
Alle arrangementer som var basert på kulturell knagg Salten ble lagt på 
www.kulturisalten.no . 

Prosjektet har fått gode tilbakemeldinger fra publikum. Vurdering: Prosjektet har bidratt 
til bedre kjennskap til Saltenregionen, Salten Kultursamarbeid og www.kulturisalten.no

”Hainn Saillte” – barnas vandreutstilling
Utstilling av kunst av og for barn i Salten, satt inn i en profesjonell ramme. Aktiv 
Vandreutstilling som besøkte alle Saltenkommunene. Målsetting var å sette fokus på 
visuell kunst i kulturskolene i Salten, og oppfordre alle kulturskolene til å opprette et 
tilbud innen visuell kunst. Målsetting var også å høyne kompetansen til lærere i visuell 
kunst.

Det ble produsert fullfarge katalog med alle arbeidene. Det ble også produsert 
pedagogisk veiledning utarbeidet av lektor Anne Grete Ellingsen fra Bodø.
SKINN (Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge) var kunstfaglig 
samarbeidspartner i prosjektet.
Utstillingen var på vandring i nærmere et år – fra november 2009 til september 2010

Skatehelg for jenter 
Samarbeidsprosjekt med Bodø kommune og skateklubben der jenter fra Salten ble 
invitert til å delta på skatehelg i Bodø. Prosjektet ble godt mottatt, og ca 30 jenter deltok.

Prosjekter

Elevarbeid fra saltdal. Stine Lise Solvang, Martine Nordberg-
sen og Ane Helen Bardal, alle 11 år har laget denne 
skulpturen av funn gjort i �æra.
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-en idéskisse

Skriveglede 

Idrettsseminar
I samarbeid med Nordland Idrettskrets arrangerte Salten Kultursamarbeid i november 
idrettsseminar med tema “Arrangement og arrangementskompetanse”. Seminaret 
hadde ca 30 deltakere fra hele Salten. Innledere var:
- Per Lund, Mesterskapsagent i Sør-Trøndelag Fylkeskommune
- Thor Arne Tobiassen Bodø Østre Skytterlag.
- Eva Lund Pedersen, I.L. SISO, Sørfold 
- Anne-Britt Norø, Team Bodø
- Lars Erik Nilsen, Grand Bodø og 
- Jan Erik Åseng, Innstranden i.l.

Skriveprosjekt.
Det nye prosjektet “Skriveglede” ble igangsatt med Kreativt seminar i Bodø, ledet av 
forfatter Terese Bakkevoll. Ca 20 deltagere. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som 
arbeidet fram prosjektet. Det skal være et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolene og 
bibliotekene i Salten, og igangsettes høsten 2011.

Arktisk barnekunstsenter.
Prosjektleder presenterte en idéskisse om Arktisk Barnekunstsenter for Bodø 
kommune. Kommunen arbeider videre med idéen, og planlegger etablering i 
Saltstraumen Opplevelsessenter.

Saker til regionrådet

Evaluering av Kultursamarbeidet
Det ble foretatt en evaluering av kultursamarbeidet etter tre års drift. Det ble deretter 
laget en sak med tanke på videreføring av kultursamarbeidet etter fire års prosjekt-
periode. Saken er til behandling i kommunene, og vil bli behandlet i Regionrådet vår 
eller høst 2011.

Formalisering av kulturskolenettverk

Det ble arbeidet med en sak for å få etablert et formelt kulturskolenettverk i Salten. 
Saken ble sendt til høring i kommunene og skal tilbake til Regionrådet for endelig 
vedtak.

Kompetanseheving/kurs
Prosjektleder har deltatt på 2 seminar om Den nordnorske kulturavtalen i regi av 
Nordland Fylkeskommune samt festivalseminar i regi av Norske Festivaler. Hun har 
også deltatt på prosjektlederkurs i regi av Barentssekretariatet. I tillegg har hun deltatt 
på 2 fagkurs innen visuell kunst i regi av SKINN (Se kunst i Nord-Norge)
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Ekstern finansieringsstøtte.
Norsk Kulturråd (filmfestival)          75.000
Nordland Fylkeskommune (filmfestival)         90.000
Barentssekretariatet (filmfestival)     180.000
Film&Kino (filmfestival)          50.000
Nord-Norsk Filmsenter (filmfestival)           30.000
DA-Bodø (filmfestival)       640.000
IRIS Salten (filmfestival)      100.000
IRIS Salten (drift)       250.000
Nordland Fylkeskommune (skriveprosjekt)        40.000
Kirke- og Kulturdepartementet (DKSS)    330.000
Partnerskap Salten (Markedsføring m. kulturell knagg)  510.000
Totalt                          2.295.000

Oppsummering

Det har vært et år preget av stor aktivitet i kultursamarbeidet. De store og tunge 
prosjektene har vært produksjonen av åpningsarrangementet for Blix-jubiléet, samt 
Barents Youth Film Festival. Men også “Hainn Saillte” var arbeidskrevende, siden 
prosjektleder sørget for hele produksjonen. Dvs montering og demontering av 
utstillingen i alle kommunene, samt planlegging, markedsføring etc.

Tidkrevende er også søknadsskriving for å skaffe eksterne midler, noe vi er helt avhen-
gige av dersom vi skal kunne ha aktivitet av en viss størrelse.
I løpet av de tre årene Kultursamarbeidet har vært i drift, er det merkbart økende kontakt 
mellom kommunene innen kultursektoren. Dette er spesielt merkbart i kulturskolene. Et 
årlig treffarrangement samt samarbeidsprosjekter som “Hainn Saillte” og “Skriveglede” 
er eksempler på dette.

Samarbeid innen kulturprosjekter gir også økonomisk gevinst gjennom at men lettere får 
løst ut eksterne midler, f.eks. gjennom DA og Kulturdepartementet.
Det er fortsatt en utfordring å drive aktiv nettverksbygging. Gode nettverk krever at alle 
deltagerne er aktive. Et av problemene for å få dette til, er at det er få ansatte i 
kultursektoren i kommunene. Dermed blir gjerne oppgaver som kun er innen egen 
kommune prioritert.

Evalueringen av kultursamarbeidet etter tre år har vært positiv, og viser at kommunene 
får flere kulturtilbud gjennom samarbeid. Dette er stort sett tilbud som det ikke hadde 
vært økonomisk mulig å klare for særlig de minste kommunene alene. Det er særlig 
barn, ungdom og de eldre som nyter godt av de ekstra tilbudene. Målinger viser at 84% 
av aktivitetsmidlene i kultursamarbeidet skaffes gjennom ekstern finansiering, mens 
kommunene bidrar med 16 %. 

Spenningen knytter seg nå til om kommunene velger å videreføre kultursamarbeidet og 
gjøre det permanent fra 2012. Dette skal avgjøres i løpet av høsten 2011.

ekstern
støtte
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