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Årsmelding
Salten Kultursamarbeid

Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon,
opplevelse og tilhørighet er bærende elementer.

Deler av Salten kulturutvalg

Årsmelding Salten Kultursamarbeid
14. april 2008 - 01. mai 2009
Salten kultursamarbeid startet opp 14 april
2008, og er et 4-årig prosjekt under Salten
Regionråd.

•Medlemmer Salten Kulturutvalg:
• Grete

Høgmo Stenersen, Meløy (leder)
• Siv Reidun Sandnes, Hamarøy, (nestleder)
• Arne Vinje, Bodø
• Brith May Kvitblikk, Fauske
• Oddbjørn Nikolaisen, Gildeskål
• Rune Paulsen, BeiarnTrond Andreassen, Saltdal
• Fred Eliassen, Steigen
• Kolbjørn Mathisen, Sørfold
•

•Varamedlemmer:
• Tove

Veiåker, Bodø
• Bjarne Eidissen, Fauske
• Unni Løvik, Gildeskål
• Ågot Eide, Beiarn
• Hans Kristian Steinsvåg, Hamarøy
• Reinert Aarseth, Meløy
• Johanne Larsen, Saltdal
• Torunn Baade Aalstad, Steigen
• Espen Reiss, Sørfold

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

Møter.

Det har vært avholdt følgende møter:
Årsmøte 06.06.-08 på Kjerringøy
AU-møter: Det har vært avholdt to AU-møter
Møter i Salten Kulturutvalg: Det har vært avholdt
4 møter: Fauske, Beiarn, Bodø, Fauske (Sørfold).
Nettverksmøter kultursjefer og kulturskolerektorer: Det har vært avholdt 2 nettverksmøter:
Fauske og Bodø

Administrasjon:
Lisbeth Glanfield har arbeidet
som prosjektleder siden oppstart av prosjektet 14. april
2008. Hun har hatt kontorfellesskap med Salten Regionråd i Prinsensgt. 113 A

Performance i Beiarn
under jazzcampen

Informasjon og utadrettet virksomhet

Presentasjon av kultursamarbeidet for politikere i følgende
kommuner: Bodø, Gildeskål, Meløy, Hamarøy, Steigen
Presentasjon av kultursamarbeidet for kulturadministrasjonen i flg. kommuner: Bodø, Sørfold, Hamarøy, Steigen,
Saltdal, Meløy
Åpning av Sommerdagan i Meløy
Åpning av Jazzcampen i Beiarn
Messe ”Velkommen til Bodø” i Bodø Spektrum. Stand.
Åpning av utstilling ifb NMFU i Bodø
Arbeidsmøter i Saltdal ifb Trygve Hoff jubileum
Arbeidsmøter i Hamarøy ifb Hamsunjubiléum
Salten Regionrådsmøte på Kjerringøy - informasjon
Salten Regionrådsmøte i Beiarn - informasjon
Salten Regionrådsmøte/ åpning av Hamsunåret i Oslo feb.09, presentasjon av Kultursamarbeidet for statssekretær
Hersvik fra Kirke- og Kulturdepartementet.
Nord-Norsk Pensjonistforbund. Kulturkonferanse på
Fauske. Foredrag om ”Den kulturelle spaserstokken”.

Prosjekter
Opprettelse av nettside for Salten Kultursamarbeid
http://www.salten.no/content/blogcategory/35/173/
Her er det også lagt inn søkbar ressursbank med oversikt over alle
lag, foreninger, kunst- og kulturinstitusjoner samt profesjonelle kunstnere og kulturbedrifter iSalten

Opprettelse av Kulturkalender for Salten:
KULTURISALTEN.NO ble etablert og var operativ fra 1. august. I den
forbindelse ble det kjørt annonsekampanje i AN og Saltenposten. Responsen har vært god, og kalenderen blir bedre kjent for hver uke.
http://www.kulturisalten.no
Kalenderen ligger som lenke på en rekke nettsider.

Rud dignit in volore ex ex eugiame tumsan
Transport
av ungdom fra Salten til Parkenfestivalen
i Bodø i august.
Prosjektleder koordinerte prosjektet i samarbeid med Nordland
Fylkeskommune. Tre busser ble satt inn og fraktet ca 70 ungdommer
trygt hjem fra arrangementet. Egen evalueringsrapport foreligger.

Den Kulturelle spaserstokken
Fellestiltak for alle de ni kommunene i Salten. Tilrettelagt for to
turnéer:
- Hamsun i ord, toner og bilder (17 produksjoner, vår)
Salten kultursamarbeid v/ prosjektleder står som produsent for prosjektet, og prosjektleder har i tillegg designet en Hamsunutstilling som
er en del av prosjektet.
- Romanser og viser i utvalg (50 produksjoner, høst 2009)

Fra Sommerdagan

Salten/Barents Youth Film Festival
Prosjketleder utarbeidet prosjektet. NFK tok over ”Saltendelen” av prosjektet og la den inn under Den
kulturelle skolesekken. Kick-off seminar i januar med representasjon fra de fleste kommunene. Det
er i gang arbeid med å finne samarbeidspartnere i Barentslandene, samt forberedelser til å sende
søknad om delfinansiering fra DA-Bodø og Barentssekretariatet.

Lørdagsskole kultur
Utarbeidet prosjektbeskrivelse. Søkt ekstern finansiering. Fått bevilget kr. 25.000 fra Sparebankens
Gavefond. Ikke ferdig finansiert. Prosjektet er foreløpig utsatt til høsten 2009.

Trygve Hoff Jubiléum
Prosjektleder satt i arbeidsgruppe og bidro i planlegging av kulturskolearrangement 28. november i
Saltdal. Bevilget kr. 60.000 til arrangementet, samt transportstøtte for deltakere.

Hamsunjubileum
Prosjektleder har sittet i planleggingsgrupper, og har skrevet fellessøknad på Hamsunmidler for
hele Salten. Planlegger (skal produsere) Salten mannskor konsert, seilas med Nordlandsbåter
m.m. i forbindelse med åpning av Hamsunsentret. En rekke arrangement på Kjerringøy, Steigen
og Hamarøy planlegges. Prosjektleder har også vært bindeledd mellom eier av ”Gamle salten” og
Hamarøy kommune, samt sittet i en egen prosjektgruppe på Høgskolen I Bodø for planlegging av arrangementer i april og september regi av Høgskolen.

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. Dette er også et prosjekt
som skal fokusere på visuell kunst. Prosjektleder har utarbeidet prosjektbeskrivelse av prosjektet som
skal starte opp med kick-off seminar 18. og 19. juni 2009 og symposium sommeren 2010 på Fauske.
Arbeidsgruppe er satt sammen og har hatt første møte.

Barnas Vandreutstilling
Utstilling av kunst av og for barn i Salten, satt inn i en profesjonell ramme. Aktiv medvirkning av barn
under hele prosessen. 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.
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.

Skatehelg for jenter
Samarbeidsprosjekt med Bodø kommune og skateklubben der jenter fra Salten ble invitert til å delta
på skatehelg i Bodø. Salten kultursamarbeid bidro med inntil kr. 50.000. Prosjektet ble godt mottatt,
og ca 30 jenter deltok 24. – 25. april.

Ungt
talent

Markedsføring av Salten
Salten Kultursamarbeid har satt igang markedsføringstiltak av Salten i 2009 der Hamsun skal være et
middel for å gjøre regionen bedre kjent. Markedsføring av kulturtiltak.

Bevilgninger:
Salten kultursamareid har fått flg. eksterne bevilgninger:
DA - Bodø			

kr. 50.000 til KULTURISALTEN.NO

NFK Fylkesbiblioteket

kr. 27.000 til Den kulturelle spaserstokken

NFK				

kr. 70.000 til Salten/Barents Youth Film Festival

Kirke- og utdanningsdept.: kr. 200.000 til Den kulturelle spaserstyokken
Sparebenkens gavefond: kr. 50.000 til lørdagsskole
Partnerskapsmidler		

kr. 600.000 til markedsføring av Salten med kulturknagg

Annet
Prosjektleder har forsøkt å være aktiv i media for å gjøre prosjektet kjent, og har hatt flere oppslag
både i dagspressen og på radio.
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.

Sykefravær
To dager

Arbeidsmiljø
Prosjektleder har kontorfellesskap i Salten
Regionråds lokaler. Arbeidsmiljøet er godt.

Oppsummering
Det første prosjektåret har vært preget av nettverksbygging og planlegging av prosjekter. Prosjektleder har vært i alle kommunene for å gjøre seg kjent med politikere, administrasjon og kulturlivet
generelt. En rekke prosjekter er påbegynt eller under planlegging. Erfaringene så langt er gode sett
fra prosjektleders synspunkt, og utfordringen er å finne en form og størrelse på prosjektet som skal
bidra til faste samarbeidsrutiner mellom kommunene. Nettverksarbeid er krevende for alle deltakere
i nettverket, og det er viktig å bli enige om hvordan samarbeidsrutinene skal være for å få best mulig
resultat.
Layout og design: Lisbeth Glanfield

