ÅRSMELDING

1. MAI 2011 - 1, MAI 2012

Salten kultursamarbeid

SALTEN KULTURUTVALG

Salten Kulturutvalg

repr. fram til 31.12.11		

vararepr. fram til 31.12.11

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

Arne Vinje			
Brith May Kvitblikk		
Oddbjørn Nikolaisen		
Rune Paulsen 			
Siv Reidun Sandnes		
Grete Høgmo Stenersen		
Trond Andreassen		
Fred Eliassen			
Kolbjørn Mathisen		

Tove Veiåker
Bjarne Eidissen
Unni Løvik			
Ågot Eide
Hans Kristian Steinsvåg
Reinert Aarseth
Johanne Larsen
Torunn Baade Aalstad
Espen Reiss

Grete Stenersen var leder for Salten Kulturutvalg i perioden fram til 31.12.-11
Siv Reidun Sandnes var nestleder.
AU har bestått av: Grete Stenersen, Siv Reidun Sandnes og Arne Vinje
Etter kommunevalget ble nytt kulturutvalg valgt, og består av følgende medlemmer:
Salten Kulturutvalg

repr. pr. 31.12.11		

vararepr. pr. 31.12.11

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

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

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

Leder for kulturutvalget pr. 12.04.-12 er Ingrid Lien
Nestleder: Kolbjørn Mathisen
AU: Ingrid Lien, Bodø, Grete Stenersen, Meløy, Inge Albriktsen, Steigen
Salten Regionråd		
Salten Kultursamarbeid

Heidi Robertsen (sekretær)
Lisbeth Glanfield (Prosjektleder)

Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011 etter at Regionrådet vedtok å etablere et
formalisert kulturskolenettverk i Salten (sak 14/11) i møte 9.-10. juni 2011.
Leder for kulturskolenettverket har vært Torunn Baade Aalstad.

UTVALGSMEDLEMMER

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

MØTER OG ADMINISTRASJON
Hovedmålgruppen for kultursamarbeidet er barn og unge.
Her fra filmfest i Bodø Spektrum 2011

Møter.
Det har vært avholdt følgende møter:
Årsmøte 9.-10. juni i Beiarn
AU-møter: Det har vært avholdt 2 AU-møter:
18.02. og 01.04. Møtene har vært avholdt i Bodø
Møter i Salten Kulturutvalg:
27.05.11 på Hamarøy
21.09.11 i Saltstraumen
21.11.11 i Kobbelv
12.04.12 i Bodø (ekstraordinært)
Nettverkssamlinger kultursjefer og kulturskolerektorer:
Det har vært avholdt to nettverkssamlinger for kulturledere og kulturskolesjefer:
26.-27.05. på Hamarøy
20.-21.11. i Kobbelv
Møter i kulturskolenettverket:
Det har vært avholdt et møte i kulturskolenettverket:
21.11. i Kobbelv
Administrasjon:
Lisbeth Glanfield har arbeidet som prosjektleder.
Fra 01.01.-12 ble Lisbeth Glanfield daglig leder i Salten Kultursamarbeid, som gikk over fra prosjekt til
varig tiltak under Regionrådet.
Heidi Robertsen har vært sekretær for kulturutvalget.
Kultursamarbeidet har hatt
kontorfellesskap med Salten Regionråd i Prinsensgt. 113 A

Gildeskål hadde den kulturelle knaggen i 2011 i forbindelse med at de
ønsket å markere Elias Blix 175 års jubileum med en rekke arrangementer lokalt, regionalt og nasjonalt. Prosjektleder var med i planleggingsfasen, samt at hun var produsent for et Elias Blix arrangement
på Inndyr.
Prosjektleder har også vært med i arbeidsgruppen som arbeider med et
prosjekt for å få etablert et Elias Blix senter i Gildeskål. I den forbindelsen
har hun deltatt på 5 møter og en studietur til Lofoten.
Det ble laget egen vignett på “Kulturisalten.no” med mulighet for å legge inn alle Elias Blix arrangementene under denne vignetten.
Jubileumsfeiringen i Gildeskål var svært vellykket, med over 100 arrangementer lokalt, regionalt og nasjonalt i løpet av året. Måten Gildeskål har utnyttet den kulturelle knaggen på, viser at man ved god
planlegging og innsats kan få “løftet fram” og synliggjort arrangørkommunen, noe som er kultursamarbeidets intensjon.
I september arrangerte kulturskolenettverket samling for kulturskolebarn på Inndyr. Over 200 barn deltok
på en vellykket samling. Kultursamarbeidet gav økonomisk støtte til arrangementet.

KULTURELL KNAGG 2012:
KRAFTJUBILEUM I MELØY
Meløy fikk tildelt den kulturelle knaggen for 2012,
og feirer 100 års jubileum for starten på kraftproduksjon i kommunen. De har mange planlagte
arrangementer for året, og hadde sitt åpningsarrangement i mars.
Salten kultursamarbeid har opprettet vignett for
jubileumet, slik at arrangementene kan legges
inn under vignetten.
Kulturskolenettverket planlegger ny samling for
kulturskolene til høsten.
9. mars var det spektakulær åpning av kraftjubileet ved Meløy
kulturhus og Lille Glomvann i Glomfjord.
Isskulptur laget av Peder Istad.

PROSJEKTER

KULTURELL KNAGG 2011:
ELIAS BLIX JUBILEUM I GILDESKÅL

PROSJEKTER

FILMFEST SALTEN - BARENTS YOUTH FILM FESTIVAL
2011 - 2012
Arrangørene av Filmfest Salten/BYFF 2011/12
Filmfest Salten/BYFF er et samarbeid mellom Salten Kultursamarbeid, DKS Bodø og DKS Nordland
Fylkeskommune.
Det organisatoriske/praktiske forberedende arbeidet var delt mellom Arve Svendsen, DKS Bodø, og
Lisbeth Glanfield, Salten Kultursamarbeid. I tillegg var en lærer fra Alstad Ungdomsskole: Terje Alvestrand,
med i arbeidsgruppen og arbeidet hovedsakelig med innkjøp og klargjøring av utstyr, filmfestens hjemmeside, forberedelser til filmfesten i Bodø Spektrum samt praktisk arbeid under workshopen og filmfesten.
Organisering av Filmfest Salten/BYFF 2011/12
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.

Fra filmworkshop i april 2012. Barents Youth Film Festival.

Elevkurs.

Vinnerne ble utropt på filmfesten i Bodø Spektrum.

INTERNASJONAL FILMWORKSHOP 2012
Det ble arrangert en tre dagers internasjonal filmworkshop i Bodø, Nordland Kultursenter 23.-26. april
2012
Deltakere:
5 elever og en lærer fra Oulo (Finland)
5 elever og en lærer fra Sodankule (Finland)
10 elever og to lærere fra Murmansk (Russland)
7 elever og en lærer fra Jönköping (Sverige)
5 elever og en lærer fra Svendborg (Danmark)
10 elever og to lærere fra Reykjavik (Island)
8 elever fra Salten
Til sammen 50 elever og 8 lærere
Årets workshop ble utvidet med elever fra Sverige og Danmark.
Filmærere på workshop er profesjonelle regissører og filmfotografer:
Philipp Abryutin, Russland
Miika Soini, Finland
Silja Hauksdottir, Island
Susanna Wallin, Sverige
Katja Eyde Jacobsen, Norge
Magne Pettersen, Norge
Jim Hansen, Norge
Undervisningen foregikk gjennom teori og
praksis.
Det var syv grupper, og det ble følgelig produsert syv filmer
Filmene ble vist på storskjerm under filmfesten i Bodø Spektrum.
Filmfest Bodø 2012
Avslutningsvis ble det avholdt en en-dags festival torsdag 26. april, 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. LidoLido.

PROSJEKTER

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 i Salten og holdt 3 timers kurs for elevene samt deres
lærere.
Lærerne 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 over 250 filmer fra Saltenskolene. Av disse ble de beste plukket ut til å være med på konkurranse om å bli best i de ulike kategoriene.

PROSJEKTER

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN
Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 350.000 statlige midler for 2010. Fauske kommune som
sto som søker/mottaker av pengene på vegne av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy,
Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten Kultursamarbeid sto for koordinering og produksjon av alle
produksjonene på vegne av kommunene. Bevilgningene gitt høsten 2010 ble brukt i 2011 for å dekke tre
produksjoner. I Salten har vi valgt å satse på profesjonelle artister fra egen region, og produksjonene er
laget spesielt for målgruppen 60 +
Følgende produksjoner turnerte i alle de ni kommunene i 2011 og våren 2012:

”Minnenes melodier”
En turné med Eirin Edvardsen, Lill-Hege Reiss
og Ralph Creedy
Artistene hadde plukket ut noen av de fineste
perlene fra Norge, samt noen flere fra ”over
there” som var populær i Norge. Gjennom en
nøye prosess satte de sammen sangene til et
helhetlig konsept, med tidsriktige klær,
50 talls-dekorasjoner og flerstemt sang i ren
”Søstrene Bjørklund”-stil. Eirin og Lill Hege
står for sangen, og Ralph Creedy trakterer klaveret og har stått for de fleste musikkarrangementene.
Konsertene ble en stor suksess på alle arrangørstedene.
Antall forestillinger: 12
Antall besøkende: ca1000

”Å, eg minnest så vel…”
Navnet på forestillingen ”Å eg minnest så vel…”
henspeiler på Elias Blix sin salmediktning.
Og det er nettopp Elias Blix og hans salmer det
ble fokusert på i disse forestillingene.
Det var Kristian Krokslett som fremførte sangene
vokalt, mens Hildur Gryt akkompagnerte.
De fleste av salmene ble framført av solist, men
publikum ble også invitert til å delta på allsang.
Antall forestillinger: 12
Antall besøkende: ca 980

“Käraste bröder, systrar och vänner”
Mikael Rönnberg, sang,
Bjørn Andor Drage, cembalo.
Det var en forestilling med tidsriktige 1700-talls kostymer, der Rönnberg i
tillegg til sangen forklarte handlingen i sangene og fortalte noen artige
anekdoter om Bellman og litt om livet i det gamle Stockholm og ved det
svenske hoffet.
Antall forestillinger: 11
Antall besøkende: ca 950

Musikk og magi
En humoristisk reise i tonenes og mystikkens verden, med tenoren John
Kristian Karlsen, piano- og trekkspillvirtuosen Andrej Stepanov og stand-up
magikeren Radini (Aksel Olsen). Forestillingen er basert på de gode gamle
varietéene med forskjellige innslag og kostymer. Forestillingen er også
basert på noe aktiv deltakelse fra publikum.
Antall forestillinger: 12
Antall besøkende: ca 800
Spaserstokkarrangementene i Salten har vist seg å bli mer og mer
populære, og er kjærkomne tilbud til en del eldre ute som ellers ikke har
så mange kulturtilbud. Kommunene er flinke til å tilrettelegge slik at de
eldre som har behov for transport kan komme seg til og fra arrangementene. Noen arrangementer arrangeres ute i institusjonene, slik at de
som ikke har mulighet for å komme seg ut også kan få en kulturopplevelse.
Arrangementene er også viktige sosiale møteplasser, siden det gjerne
serveres kaffe og blir tid til en prat etter at arrangementet er ferdig.

“SKRIVEGLEDE”
Prosjektet har vært et samarbeid mellom kulturskolene og bibliotekene i Salten, i regi av Salten Kultursamarbeid. Deltakerne har vært barn og unge i alderen 8-16 år fra Saltenkommunene.
Målsetting med prosjektet har vært:
Bidra til at barn og unge får et aktivt og positivt forhold til kreativ skriving av tekster.
Skape skriveglede gjennom samarbeid og møteplasser
Stimulere barn til å bli aktører – ikke bare mottakere av tekster
Stimulere barn og unge i Salten til kritisk skapende forhold til tekst og litteratur
Stimulere barn og unge til å forstå seg selv og egen skriveferdighet bedre
Bidra til at barn lærer mer om egen region
Bidra til å skape Saltenidentitet
Prosjektets innhold:
Barn og unge i Saltenkommunene har deltatt på workshops i kreativ skriving. Lærere har vært de to
forfatterne Therese Bakkevoll og Ron Røstad fra Tromsø. Det er kulturskolene og bibliotekene som har
organisert workshops i kommunene, i noen kommuner har det vært et DKS prosjekt. Etter workshop med
de to forfatterne, har barna arbeidet videre med tekstene, og resultatet har blitt mange korte, varierte og
morsomme tekster.

PROSJEKTER

- sanger av Carl Michael Bellman

PROSJEKTER

Tema for skrivingen er barn og unges blikk på Salten. Hvordan er det å bo og leve her? (Temaet er en
oppfølger til vårt visuell kunst prosjekt ”Hainn Saillte” fra 2009/10).
Kommunene har tatt ut et utvalg tekster (til sammen ca 200) som skal publiseres på ulike måter:
Bok, Kort, plakater, muntlig formidling, på nettsider etc.
Kort sagt skal tekstene spres mest mulig.
10. mai er det boklanseringav boka “OrdSnop, barn og unges blikk på Salten” i forbindelse med
avslutningsarrangement for prosjektet i Bodø Kulturhus.
Som en smakebit sender vi en tekst skrevet av Solveig Berntzen, 15 år, Saltdal kulturskole:

Salte menneske
Det er noko med salte menneske
noko som gjer dei annleis frå søte, sure og bitre.
Det er noko med menneske som ser havet slå mot land,
høyrer måsane skrike, vassar i salt opp til knea
noko som gjer dei annleis frå søte, sure og bitre.
Eg har det på tunga.

IDRETT I SALTEN
Salten Kultursamarbeid har et samarbeid med Nordland Idrettskrets om idrett i Salten. Målsettingen er å
arrangere seminarer der man ser på ulike samarbeidsområder innen idretten.
I 2011 ble det arrangert et seminar 14. juni med tema:
Framtidsvyer for nye store idrettsanlegg i Salten
Profilering og sponsorarbeid
På seminaret var det idédugnad ledet av Tord Bertinussen, Bodø kommune.
Sverre Brievik orienterte om Partnerskap Salten, og de muligheter idretten har for å bli partner.
Knut Erik Dybdal orienterte om de mange tiltakene som man har fått til i Andørja.
Som resultat av seminaret ble det igangsatt et arbeid med å kartlegge idretten i Salten. Regionrådets AU
bevilget kr. 50 000, og satte ned en arbeidsgruppe bestående av:
Turid J. Willumstad
Petter J. Pedersen
Kristin Setså
Lisbeth Glanfield
Det er avholdt 3 møter i arbeidsgruppa.
Hilde Ånneland fra Bodø Idrettskrets fikk i oppdrag å foreta en questbackundersøkelse og lage en rapport.
Denne ble framlagt på Rgionrådsmøtet 17. februar 2012 sammen med en sak til rådet.
Det vil bli arbeidet videre med å lage en felles idrettsstrategi for Salten. Vi tar også sikte på å arrangere en
idrettsgalla i Salten i løpet av 2012, der frivillige ildsjeler skal hedres.

OPPDRAG FOR ENKELTKOMMUNER

Daglig leder har i samarbeid med Bodø kommune utarbeidet idégrunnlag og søknad til Nordisk Kulturfond
på utlyste 3 millioner kroner for å arrangere Nordisk samtidskulturfestival for ungdom i perioden 20132014. Salten kultursamarbeid går inn i dette prosjektet som samarbeidspartner med Bodø kommune
dersom festivalen blir en realitet.
Daglig leder har sittet i arbeidsgruppe for bibliotekdelen av kulturkvartalet i Bodø.

SAKER TIL REGIONRÅDET
Daglig leder har i samarbeid med kulturskolenettverket utarbeidet sak til Regionrådet om etablering av
formalisert kulturskolenettverk
Daglig leder har i samarbeid med Salten Idrettskrets utarbeidet sak til Regionrådet om idrettsstrategi for
Salten

KURS OG KOMPETANSEHEVING
Daglig leder har deltatt på Norsk Kulturråd sitt årlige fagseminar.
Daglig leder har deltatt på to fagseminar i regi av SKINN (se kunst i Nord-Norge)
Det har vært arrangert to nettverksamlinger for kulturledere ogf kulturskoleansatte i Salten med faglig
innhold.
Det har vært arrangert et idrettsseminar med faglig innhold

OPPDRAG, SAKSBEHANDLING, KOMPETANSEHEVING

Daglig leder har vært engasjert av Bodø kommune for å utarbeide forprosjekt for Arktisk Barnekunstsenter
på Saltstraumen. Bodø kommune tok over dette prosjektet som var en idé fra kultursamarbeidet. DA-Bodø
bevilget kr. 300 000 til forprosjektet, som nå er sluttført.

INFORMASJON OG MEDIA

INFORMASJON OG MEDIA
- Informasjon om aktivitet i kultursamarbeidet til Salten Regionråd.
- Annonsering og pressemeldinger i forbindelse med arrangementer og hendelser.
- Drift av nettside og kulturisalten.no
- Nettverkstreff for kultursjefer og kulturskolerektorer
- Aktiv i media for å få redaksjonell dekning av arrangementer

Noen av presseoppslagene i løpet av året

EKSTERN ØKONOMISK STØTTE
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Totalt				

kr.

100.000 		
50.000 		
80.000 		
40.000 		
200.000 		
340.000 		
150.000 		
30.000 		
90.000 		
100.000 		
100.000 		
350.000 		
250.000 		
250.000		

(skriveglede)
(skriveglede)
(skriveglede)
(skriveglede)
(filmfestival)
(filmfestival)
(filmfestival)
(filmfestival)
(filmfestival)
(filmfestival)
(filmfestival
(Den kulturelle spaserstokken)
(driftstilskudd)
(driftstilskudd)

2.130.000

OPPSUMMERING
Året har vært preget av stor aktivitet og mange positive opplevelser i kultursamarbeidet i Salten.
Etter fire år med prosjektperiode, viser evalueringen at kulturarbeiderne i kommunene har blitt
bedre kjent med regionen som helhet, og har hatt mange gode samarbeidsprosjekter. Det er
særlig barn og unge som nyter godt av prosjektene som det samarbeides om, og målsettingen
om økt Saltenidentitet er godt i gang. Den kulturelle knaggen har vært positiv for kommunene,
noe som trer godt fram etter et vellykket Elias Blix jubileum i Gildeskål i 2011.
Den kulturelle spaserstokken er etter hvert blitt godt innarbeidet, og målgruppen etterspør fler
arrangementer.
I 2012 ble Filmfest Salten - Barents Youth Film Festival utvidet ved at to nye land var representert
under workshopen: Sverige og Danmark. Ungdom fra 6 land møttes dermed for å lære om filmmaking. Slike møteplasser for ungdom må ses på som positive både læringsmessig og sosialt.
Prosjektet “Skriveglede” avsluttes i mai 2012, blant annet med bokutgivelse og avslutningsarrangement for deltakerne i Bodø Kulturhus. “Skriveglede” har vært et vellykket prosjekt i forlengelsen av “Hainn Saillte”, og er ment å bevisstgjøre barn og unge om Saltenregionen gjennom
kreativ skriving.
Fra 1. januar 2012 ble kultursamarbeidet permanent, noe som viser at politikerne i Salten mener
at samarbeid i kultursektoren i Salten er positivt. Overgangen til en permanent
ordning byr imidlertid på store utfordringer i forhold til finansiering av nye prosjekter, siden
det ikke lenger legges inn noe økonomi til aktivitet i “bunnen” fra kommunenes side. Eksterne
søknadsinstanser krever egenandel for å gi støtte.
Imidlertid ser daglig leder fram til fortsettelsen med spennende nye prosjekter “på beddingen”.

ØKONOMISK STØTTE OG OPPSUMMERING

Partnerskap Salten		
Norsk Kulturråd			
Norsk Kulturskoleråd		
Nordland Fylkeskommune 		
Partnerskap Salten		
Nordland Fylkeskommune 		
Barentssekretariatet		
Nord-Norsk Filmsenter		
Film&Kino			
Iris Salten			
Bodø kommune			
Kulturdepartementet		
Iris Salten			
Salten Regionråd			

Jeg elsker Rognan.
Jeg føler som om jeg er på planeten hjerte.
Jeg elsker hjerter.
Rognan, Rognan er så fin.
Den beste plass.
Jeg elsker Rognan.
Fra “Skriveglede”
Andrea Bergholt Johansen, 8 år Saltdal kulturskole
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