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Medlemmer i Salten Kulturutvalg er valgt av kommunestyret i de ni medlemskommunene:
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Arne Vinje
Tove Veiåker
Brith May Kvitblikk
Bjarne Eidissen
Oddbjørn Nikolaisen
Unni Løvik
Rune Paulsen
Ågot Eide
Siv Reidun Sandnes
Hans Kristian Steinsvåg
Grete Høgmo Stenersen
Reinert Aarseth
Trond Andreassen
Johanne Larsen
Fred Eliassen
Torunn Baade Aalstad
Kolbjørn Mathisen
Espen Reiss
Heidi Robertsen
Lisbeth Glanfield

Bodø
Bodø
Fauske
Fauske
Gildeskål
Gildeskål
Beiarn
Beiarn
Hamarøy
Hamarøy
Meløy
Meløy
Saltdal
Saltdal
Steigen
Steigen
Sørfold
Sørfold
(sekretær)
(Prosjektleder)

Grete Stenersen er leder for Salten Kulturutvalg
Siv Reidun Sandnes er 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:
Årsmøte11.-12. Juni i Steigen
AU-møter: Det har vært avholdt AU-møter 21.04. og 21.10. i Bodø
Møter i Salten Kulturutvalg: Fauske: 27.01, Saltdal: 12.05, Meløy: 17.11
Nettverksmøter kultursjefer og kulturskolerektorer: Det har vært avholdt 2 nettverksmøter for
kulturledere og kulturskolesjefer: Saltdal og Meløy

salten kultursamarbeid
Studietur:
Vi arrangerte studietur til Sortland der vi hadde møter med representanter for Vesterålen
kultursamarbeid og Sortland kommune.
Vi fikk omvisning i ”Blåbyen”, besøkte kulturskolen og fikk oppleve en konsert med Sindre
Myrbostad, pianist.
Turen var et tilbud til kulturutvalgets medlemmer, kulturledere og kulturskoleledere.
Det hadde vært ønskelig med flere deltagere, men turen gav godt utbytte for de som var med
med hensyn til inspirasjon og informasjon om kulturarbeidet i Vesterålen.

Disse deltok:
Arne Vinje, Kultursjef, Bodø
Grete Stenersen, Kultursjef, Meløy
Eirik Stensland, Kulturskolerektor, Hamarøy
Kolbjørn Mathisen, Salten Kulturutvalg, Sørfold
Oddbjørn Nikolaisen, Salten Kulturutvalg, Gildeskål
Oddbjørn Skarheim, Kulturkonsulent, Saltdal
Heidi Robertsen, Prosjektleder Salten Regionråd, Bodø
Lisbeth Glanfield, Prosjektleder Salten Kultursamarbeid, Bodø

Fra nettverksamling i Saltdal i mai 2009. Båtbyggertradisjoner

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

Informasjon/foredrag/innlegg/utadrettet virksomhet:
-

-

Turné med den kulturelle spaserstokken sammen med Henny Moan, Sveinar Aase
og Åse Krystad. Prosjektleder var med på turnéen, og hadde ansvaret for
produksjonen samt medbragt Hamsunutstilling.
Deltagelse med informasjon i Salten Regionråd sine møter
Radiointervju i Radio Meløy i forbindelse med ”Hainn Saillte”
Prosjektleder har vært aktiv mot media for å gjøre prosjektet kjent, og har fått flere
oppslag både i dagspressen og på radio.

salten kultursamarbeid
Det har vært arbeidet med følgende
prosjekt:
Drift av av nettside for Salten
Kultursamarbeid
http://www.salten.no/kultur

Drift av Kulturkalender for Salten:
Kulturisalten.no er blitt oppdatert med nye bilder
og forbedringer for å øke brukervennligheten. I
forbindelse med ”Hamsun i Salten” ble det lagt
inn egen informasjonsside op norsk og engelsk
med alle program og arrangementer i Salten i
2009 som hadde Hamsun som tema. Siden er
godt besøkt, men ikke alle kommunene er like
aktive når det gjelder å legge inn sine arrangementer.
http://www.kulturisalten.no
Kalenderen ligger som lenke på en rekke
nettsider.

Den Kulturelle spaserstokken

Våren 2010 ble det
produsert en turné:
“Jeg vil synge dig mine
sange” (12 produksjoner)
Salten Kultursamarbeid
v/prosjektleder var
produsent
Artister: Mikael Rönnberg,
sang, Bjørn Andor Drage,
piano/flygel

Salten/Barents Youth
Film Festival
Filmfest Salten – Barents Youth Film festival er et todelt prosjekt, hvorav en deler norsk og en internasjonal (Barents). Den norske delen som består av
filmkurs for alle 10. Trinns elever i Salten (1100 stk)
har vært gjennomført høsten 2009.
Den internasjonale delen har vært under planlegging
og vil bli gjennomført som3-dagers workshop samt
en dags filmfestival i Bodø spektrum i tiden 31.
Mai-3. Juni.

Fellestiltak for alle de ni kommunene i Salten.
Tilrettelagt for to turnéer i 2009:

Hamsun i ord, toner og bilder (22
produksjoner, mai)
Salten kultursamarbeid v/ prosjektleder står
som produsent for prosjektet, og prosjektleder
designet en Hamsunutstilling som var en del av
prosjektet.
Artister: Henny Moan, dikt, Sveinar Aase, piano,
Åse Krystad, sang

Prosjektleder har samarbeidet med DKS Bodø/NF
om den norske delen, og hatt ansvar for
planlegging/finansieringssøknader/produksjon/
logistikk og gjennomføring av den internasjonale
delen.
Det er opprettet egen hjemmeside og Facebookside
for prosjektet: www.filmfestsalten.no

Viser i utvalg (11 produksjoner, oktober)
Salten Kultursamarbeid v/prosjektleder var
produsent for prosjektet
Artister: Sveinar Aase på piano og Jon Kristian
Karlsen på sang

50 elever i alderen 14-16 år og 8 lærere fra Salten,
Finland, Sverige og Russland vil delta på 3-dagers
workshop 31. Mai – 2. Juni, samt filmfest sammen
med 1100 Saltenungdommer i Bodø Spektrum 3.
juni. Det ble tegnet kontrakt med 7 filmfaglærere fra
Norge, Sverige, Finland og Russland som skal
undervise på Workshop.
Prosjektet er et samarbeid mellom DKS Bodø og
NFK.
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Hamsunjubileum/Kulturell knagg
Prosjektleder satt i planleggingsgrupper, og har
skrev fellessøknad på Hamsunmidler for hele
Salten. Hun produserte Salten mannskor
konserter på Kjerringøy og ved Hamsunsenteret og seilas med Nordlandsbåter m.m. i
forbindelse med åpning av Hamsunsentret.
Det ble også arrangert kulturskolearrangement
28. november i regi av Salten Kultursamarbeid
og kulturskolen i Hamarøy. 5 kulturskoler
deltok, og arrangementet var svært vellykket.

Det ble annonsert Hamsunarrangementer i lokalavisene under ”Hamsun i Salten” profilen
Det ble lagt inn egne artikler om ”Hamsun i Salten”
arrangementer på ”Visit Norway”, Visit Nordland” og
”Visit Bodø” sine hjemmesider. Linker til
www.kulturisalten.no ble også lagt på disse sidene
Prosjektet – og særlig brosjyren – har fått gode
tilbakemeldinger fra publikum. Vurdering: Prosjektet
har bidratt til bedre kjennskap til Salten region,
Salten Kultursamarbeid og www.kulturisalten.no Det var
ønskelig at evt. neste års brosjyre ble ferdig tidligere. 2009
versjonen ble distribuert medio juni

Markedsføring av Salten ved hjelp av
kulturell knagg 2010

Fra kulturskolearrangementet i Hamarøyhallen

Historiske Steigen/Kulturell knagg
Prosjektleder har vært samarbeidspartner med
Steigen kommune i prosjektet, og har bidratt
med innspill, søknadsskriving og markedsføring. Hovedarrangementet skal foregå 3.-7.
Juni og bestå av kultur/næringsseminar, historieseminar, Teaterforestilling, konsert og familiearrangement. Det skal også arrangeres kulturskoletreff i september.

Markedsføring av Salten ved hjelp av
kulturell knagg 2009

Salten Kultursamarbeid produserte 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. Distribusjon 15. Mai.
Prosjektleder utarbeidet egen logo for prosjektet
Det vil bli gjennomført flere markedsføringskampanjer for prosjektet utover i 2010

Skulptursymposium
Internasjonalt skulptursymposium der skulptører fra
en rekke land møtes for å hogge skulpturer i stein fra
Salten. Målsetting er å bidra til å sette fokus på
steinindustrien i Salten. Det ble arrangert et
dagsseminar i juni 2009 for å planlegge symposiet
som skulle avholdes sommeren 2010. Men pga at
Norwegian Rose la ned sin virksomhet høsten 2009,
ble det forsinkelser og umulig å skaffe finansiering i
tide. Man tar derfor sikte på å avholde symposiet
sommeren 2011.

Salten Kultursamarbeid produserte en brosjyre
markedsføring av Salten ved hjelp av kulturell
knagg. Prosjektet ble kalt ”Hamsun i Salten”.
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
Hamsunprogram i Salten ble lagt på
www.kulturisalten.no . De ble også oversatt til
engelsk, og lagt inn på de engelske sidene i
kalenderen

Fra befaring i steinbruddet på Leivset i juni 2009.
Makoto Fujivara og Harald Bodøgaard
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Barnas Vandreutstilling
Utstilling av kunst av og for barn i Salten, satt
inn i en profesjonell ramme. Aktiv Vandreutstilling som skal besøke alle Saltenkommunene.
Målsetting er å sette fokus på visuell kunst i
kulturskolene i Salten, og oppfordre alle kulturskolene til å opprette et tilbud innen visuell
kunst. Målsetting er også å høyne kompetansen til lærere i visuell kunst.

“Hainn Saillte”
BARNAS VANDREUTSTILLING 2009/10

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.
Prosjektleder har utarbeidet prosjektbeskrivelse
og satt sammen arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har hatt to møter. Det ble arrangert kick-off
seminar/fagseminar på Fauske i april 2009, der
kulturskolerepresentanter og kulturskoleledere
fra fem kommuner deltok. Oppstart av prosjektet våren 2009.
Visningssteder og tider:

Kommune
Hamarøy
Steigen
Fauske
Bodø
Meløy
Gildeskål
Beiarn
Sørfold
Saltdal

Uke nr.
48 – 49
2-5
6-8
9 - 11
12 – 15
16 – 18
19 - 22
23 – 25
36-38

År
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Utstillingen fikk svært god mottagelse i kommunene, og har fått mange oppslag i lokalavisene, samt på lokal radio. Vi har også fått
store artikler i Norsk Kulturskoleråd sitt
medlemsblad og SKINN sitt medlemsblad.
Besøkstall pr. april: ca 3000

FAUSKE SØRFOLD GILDESKÅL BEIARN SALTDAL BODØ HAMARØY STEIGEN MELØY

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 24. – 25. april.

Idrettsseminar
Det ble arrangert dagsseminar om samarbeid om
idrett i samarbeid med Nordland Idrettskrets 8. april i
Bodø. Ca 20 personer deltok.

Annet
Prosjektleder har deltatt på seminar om Den nordnorske kulturavtalen i regi av Nordland Fylkeskommune samt festivalseminar i regi av Norske Festivaler.
Det er utarbeidet ny profil for Salten Kultursamarbeid
i løpet av året.

Arbeidsmiljø
Prosjektleder har kontorfellesskap i Salten Regionråds lokaler. Arbeidsmiljøet er godt.
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Eksterne midler (perioden 01.05.09-01.05.10)
Prosjektet har fått støtte/tilsagn om flg. eksterne
midler:
Kirke og kulturdep.
Kr.
300.000
DA-Bodø
Kr.
600.000
Nordnorsk Filminstitutt
kr.
20.000
Film &Kino
kr.
50.000
Barentssekretariatet
kr.
180.000
Partnerskap Salten
Kr.
510.000
Norsk Kulturskoleråd
Kr.
55.000
NFK
Kr.
70.000
Totalt
Kr. 1.785.000

Oppsummering
Året har vært preget av stor aktivitet. Flere
prosjekter har vært startet opp, gjennomført og
er under arbeid. Etter to års drift synes prosjektet å være vellykket ved at det har gitt flere
tilbud i kommunene. Ved at det er blitt bevilget
betydelige eksterne midler til ulike prosjekter,
har det vært mulig å starte opp prosjekter som
det ville vært vanskelig for enkeltkommunene å
finansiere. Den største utfordringen i de neste
to prosjektårene vil være å få nettverkene til å
fungere bedre ved at kommunene følger bedre
opp i samarbeidet.
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