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SALTEN KULTURSAMARBEID

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. Kultursamarbeidet har i 2015 jobbet med 
prosjekter for alle aldersgrupper.

Salten Kulturutvalg er valgt av kommunestyret i de ni medlemskommunene og er ansvarlig for 
virksomheten mellom årsmøtene:

Salten Kulturutvalg   Representanter   Vararepresentanter

Beiarn kommune   Janne Berntsen  Ågoth Eide
Bodø kommune    Ingrid Lien    Even Sjøvoll
Fauske kommune    Linn Godtfredsen   Karin Rugås
Gildeskål kommune   Eva Fagermo   Petter Kjærnes
Hamarøy kommune   Ronald Jacobsen   May Valle
Meløy kommune    Sigurd Stormo   Per Frøskeland
Saltdal kommune    Ingunn Mikaelsen   Trond Andreassen
Steigen kommune    Kjell Fredriksen  Torunn Baade Aalstad 
Sørfold kommune    Kolbjørn Mathisen   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, Kjell Fredriksen fra 
Steigen og Bente Braaten fra Sørfold. 

Salten Kultursamarbeid Hege Klette (Prosjektleder).

Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011.
Leder for kulturskolenettverket var Ragnhild Hansen fra Sørfold.
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Foto: Henrik Dvergsdal fra musikalen “Saltstæmma”

MØTER OG ADMINISTRASJON

Det har vært avholdt følgende møter i Kultursamarbeidet:

Årsmøte Arbeids - 
utvalget 

Kultur -
utvalget

Nettverks -
samling*

Kulturskole - 
nettverket

5.06. Saltstraumen 22.01 Bodø
06.05 Bodø
24.08 Bodø
13.10 Bodø

12.02 Bodø
20.05 Saltstraumen

19.05 - 20.05
Saltstraumen
28.10 - 29.10
Fauske

19.05 Saltstraumen
28.10 Fauske

*Nettverkssamling for kultursjefer, kulturskolerektorer og kulturutvalg.

Kulturutvalgets møte 29.10 ble avlyst p.g.a. lav deltakelse som følge av valget.

Administrasjon
Hege Klette har arbeidet som prosjektleder.
Heidi Robertsen har bidratt som sekretær for kulturutvalget.

Kultursamarbeidet har hatt kontorfellesskap med Salten Regionråd i Prinsensgt. 113 A.
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PROSJEKT: DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 255 000 i statlige midler for 2015. Salten Kul-
tursamarbeid søkte på vegne av kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, 
Steigen og Sørfold. Kultursamarbeidet sto også for koordinering og produksjon på vegne av kom-
munene.

Bevilgningene gitt høsten 2014 ble brukt til to produksjoner i 2015. Restmidler ble overført til en 
produksjon i 2016.

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 Nære Ting – sanger av Kurt Foss og Reidar Bøe» 
Med distriktsmusikerne i Sørfold; John Kristian Karlsen, Sveinar Aase og Ole Anders Seines.

Beskrivelse: 
Kurt Foss og Reidar Bøe utgjorde den populære duoen «Radiofantomene» på 40-, 50- og 60 tall-
et. Duoen favnet bredt, med melodiøse, lett sentimentale sanger og elleville crazy-innslag. Mange 
av sangene var tonesettinger av diktere som Herman Wildenvey, Gunnar Reiss-Andersen og 
Jakob Sande. Lydbildet er karakteristisk med tostemt sang, gode melodier og velspilte produksjon-
er.
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John Kristian Karlsen (sang/gitar), Sveinar Aase (sang/
keyboard/trekkspill) og Ole Anders Seines (perkusjon/
trompet) tok for seg noen av de mest kjente og mor-
somme sangene til duoen og satte dem sammen til en 
produksjon for Den kulturelle spaserstokken 

Antall konserter: 10
Lengde: 45 minutter
Antall deltakere: 802
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Musikk i Nordland (MiN)
Til årets andre Spaserstokk produksjon inngikk Salten Kultursamarbeid samarbeid med Musikk 
i Nordland (MiN) om å presentere et utvalg av sine produksjoner på ulike steder i Salten. Pro-
duksjonene spente seg fra Blåsekvintett med klaver, Strykekvartett og Hammerkammer – kvintett. 
Fellesnevneren for høstens Spaserstokk var altså MiN Ensemblet.

Blåsekvintett med klaver - Carl Nielsen 150 år
I 2015 har den danske komponisten Carl Nielsen 150-årsjubileum. Han regnes som en av de mest 
begavede komponistene i Norden i sin tid, han har til og med prydet den danske 100-kroneseddel-
en. I den anledning hadde vi gleden av å presentere Kvintett for blåsere, Op. 43, som regnes som 
et av de viktigste verkene for denne besetningen. 

Når denne besetningen først var samlet, kom man heller ikke unna Kvintett i Ess-dur, K452 av 
W. A. Mozart. Kort tid etter premieren på stykket skrev Mozart til faren at «jeg regner det som det 
beste jeg har skrevet i livet mitt».

Antall forestillinger: 2 (Steigen og Hamarøy)
Lengde: ca. 60 min
Antall deltakere: 78

MiN strykekvartett
Høstens strykekvartettprogram var signert Haydn og Schumann, henholdsvis «strykekvartettens 
far» og «romantikkens mest romantiske komponist». Haydns bidrag fra 1772 er blant verkene 
som gav ham nettopp dette tilnavnet ved å legge grunnlaget for den musikkformen vi kjenner 
i dag. Schumanns strykekvartett, skrevet hele 70 år senere, viser hvilken utvikling som hadde 
funnet sted i mellomtiden, og hvilken enorm følelsesmessig spennvidde strykekvartetten gir rom 
for. Denne konserten, ved siden av å være en flott musikalsk opplevelse, var altså et lite dypdykk i 
strykekvartettens historie. 

Musikerne Tor Johan Bøen (fiolin), Øivind Nussle (fiolin), Lazar Miletic (bratsj) og Hans-Urban An-
dersson (cello) er alle fast ansatte strykere hos Musikk i Nordland.
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Antall forestillinger: 3 (Sørfold, Beiarn og Saltdal)
Lengde: ca. 60 min
Antall deltakere: 32

HammerKammer: Mozartmaraton
HammerKammer er konsertserien hvor MiNensemblet presenterer 
materiale spilt på sitt eget hammerklaver bygd etter tegninger fra 
1795. Hammerklaveret har en sprøere og mer rustikk klang enn 
det moderne flygel. Instrumentet har i tillegg et lavere volum slik at 
det passer utmerket i en kammermusikalsk setting. HammerKam-
mer er derfor en unik mulighet til å høre musikken slik det var me-
ningen at den skulle framføres. 

Høstens HammerKammer var i sin helhet viet vidunderbarnet 
Wolfgang Amadeus Mozart. Begge hans klaverkvartetter sto på 
programmet sammen med en fløytekvartett, en stryketrio og en 
sonate for fløyte og klaver. Dette gjorde det til et ekstra gledelig 
gjensyn med nederlenderen Bart van Oort: Ikke bare er han en av 
verdens ledende pianister på tidlige instrumenter, men med dok-
torgrader, ærespriser og dusinvis av plateinnspillinger bak seg kan 
han med rette kalles en Mozartekspert. Denne ekspertisen kom til 
syne også mellom musikkstykkene, hvor han med glimt i øyet delte 
sin kunnskap og innsikt med publikum.

Antall forestillinger: 3 (Meløy, Gildeskål og Fauske)
Lengde: ca. 60 min
Antall deltakere: 71

      
Utstilling - Dialog Salten Senior
De kjente grafikerne Are Andreassen og Kurt Edvin Blix Hansen reiste Salten rundt i 2014 for å 
holde kurs for eldre i linotrykk. Kursene var et tilbud gjennom Den kulturelle spaserstokken og 
Salten kultursamarbeid sto som arrangør. I løpet av 5 timer fikk deltakerne lære prosessen med 
linotrykk. De fikk skjære ut motiv og være med på trykkeprosessen. Oppgaven var å beskrive en 
stemning, et minne eller en følelse med linotykk som uttrykksform. I 2015 laget Salten Kultursa-
marbeid en flott utstilling av bilder, fotografi og sitater fra disse kursene. Den ambulerende utstill-
ingen besto av totalt 69 bilder og besøkte Meløy, Saltdal og Sørfold i 2015.
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PROSJEKT: FILMFEST SALTEN

Filmfest Salten startet som et prosjekt i Bodø kommune for 11 år siden. Etter at Salten Kultursamar-
beid 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. 
Fordi den internasjonale delen er svært ressurskrevende og antall deltakere fra Salten bare er 10 
stykker ble denne delen, ut fra et kost/nytte vurdering, ikke gjennomført i 2015. For at den internas-
jonale delen skal gjenoppstå må vi ha inn flere samarbeidspartnere. Dette skal diskuteres når DKS 
ansvarlig i Bodø er tilbake fra persmisjon i 2017.

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» er Salten Kultursamarbeid i 
samarbeid med DKS Bodø og DKS Nordland fylkeskommune. Salten Kultursamarbeid var pros-
jekteier 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 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 2015 ble arrangert 22. - 23. april. Den startet med visning av ungdomsfilmen “Kyss 
meg for fan i helvete” for alle 10. klassingene fra Salten. Regissøren og to av hovedrolleinne-
haverne i filmen var tilstede under filmvisningene begge dagene for å møte elevene og svare på 
spørsmål. Per Sundnes var ordstyrer under disse møtene.

Kvelden 23. april 2015 ble det arrangert filmgalla i Bodø Spektrum der alle elevene på 10. trinn fra 
Salten var invitert til å delta sammen med sine lærere. Nærmere 1100 ungdommer møtte opp i sin 
fineste stas i tillegg til inviterte gjester som kom fra filmmiljøet, kulturlivet og lokalpolitikken. I 2015 
fikk vi også besøk av tre av Saltens ordførere og fylkesråden for kultur, miljø og folkehelse. Kon-
feransier var som vanlig Per Sundnes. 

Mellom prisutdelingene var det kulturelle innslag av ungdom fra Salten. Det var dansere fra Pias 
ballettstudio, sang fra vinner av demokonkurransen Sandra Bury og Lotte Mørkved med band. 
Rapbandet Laplanders, som har flere av sine låter i filmer som «Død Snø» og «Kill Buljo», under-
holdt ungdommen. Bandet består av skuespillere som er å se i begge filmene. Dette var svært 
populært. Husbandet “Moviestars” var også med.

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
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 ble ferdigstilt sommeren 2015.



10

PROSJEKT: IDRETTSGALLA 

Nordland Idrettskrets og Salten Kultursamarbeid har hatt et samarbeid siden 2010. Dette har re-
sultert i to felles idrettsgallaer for Salten. En på Fauske i 2013 og en i Bodø i 2016. Vår ide er
å kombinere prisutdelinger med kulturelle innslag av unge Salten kunstnere, både pro-
fesjonelle og amatører. På denne måten får vi kombinert kultur og idrett på en fin måte.

Vi ønsket å løfte fram gode prestasjoner i Salten til inspirasjon for andre utøvere. Samtidig som vi rettet 
fokus på de som har gjort en spesiell innsats for å legge til rette for bredden – og de gode prestas-
jonene i form av frivillighet. Kommune Norge er helt avhengig av denne frivilligheten for å gi tilvok-
sende generasjoner et godt tilbud der de bor. Derfor er det viktig for oss å hedre også denne innsatsen.
Kultur er en viktig trivselsfaktor i kommunene som er med å fremme god folkehelse. Vi øn-
sket derfor å vise frem kunstnere fra Salten gjennom ulike kulturelle innslag og pre-
mier. Skal kulturlivet blomstre må vi gi de unge utøvere en arena de kan vise seg frem.

Arbeidet med Idrettsgallaen startet for fullt etter Kulturutvalget besluttet det inn i årsplan på sitt møte 
12. februar 2015. Idrettsgallaen arrangeres i Stormen konserthus, lille sal, fredag 5. februar klokken 
18.00. Arbeidet avsluttes i 2016.

Målet er å arrangere Idrettsgalla annet hvert år.

Idrettsgalla 2013 i Fauske Idrettshall
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PROSJEKT: DIGITAL HISTORIEFORTELLING/STORY STARTER

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 bib-
lioteket som arena og tilføre ny digital kompetanse til de ansatte i bibliotekene.

Prosjektet har av ulike årsaker vært forsinket og Nasjonalbiblioteket har gitt oss utsettelse på bruk 
av midlene. 

I juni 2015 besluttet Biblioteknettverket at de ønsket å benytte opplæringsverktøyet Story Starter 
fra First Scandinavia i dette prosjektet. Salten kultursamarbeid utformet ny prosjektbeskrivelse som 
ble godkjent av Nasjonalbiblioteket høsten 2015. Kultursamarbeidet inviterte alle skolene i Salten 
til å delta på kurs på Fauske bibliotek 25. november. Totalt 44 stykker deltok på kurset som hadde 
påmeldte fra alle kommunene med unntak av Bodø. 

Biblioteknettverket er ansvarlig for gjennomføring i bibliotekene i 2016. Prosjektet avsluttes høsten 
2016.
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KURS OG KOMPETANSEHEVING

Det kan nevnes at daglig leder i løpet av 2015 har besøkt blant andre Steigen Kommune, Nord-
land teater, Vesterålen kultursamarbeid, Kulturfabrikken i Sortland, Fylkeskommunen, Nordnorsk 
Jazzsenter, RKK Salten, UKM i Saltdal og Fauske, Nordlandsmuseet og deltatt på møte i bibli-
oteknettverket i Salten.

Hun har også deltatt på Norsk Kulturforums landskonferanse “Ny kommunestruktur - egen kul-
tur?”, Norsk kulturskoleråds årsmøte, konferansen “Ungdom og medvirkning” i regi av Bodø kom-
mune og NOKU, Kulturrådets jubileumskonferanse, Workshop i regi av Filmveksthuset Tvibit og 
“Kvinner i sentrum” i regi av Confex.

INFORMASJON OG MEDIA 

• Det gis informasjon om aktivitet i Kultursamarbeidet til Salten Regionråd.
• Annonsering og pressemeldinger i forbindelse med arrangementer og hendelser.
• Det legges jevnlig ut nyheter på våre nettsider og sendes ut nyhetsbrev.
• Det legges link til nyheter på Regionrådets Facebook side.
• Nettverkssamlinger for kultursjefer og kulturskolerektorer.

PROSJEKT: NY NETTSIDE
 
Mandag 16. mars 2015 fikk Salten Kultursamarbeid, Salten Friluftsråd, Felles Ansvar i Salten og 
Salten Regionråd nye nettsider. Arbeidet med de nye nettsidene startet høsten 2014. I utformin-
gen av de nye sidene er det fokusert på rene linjer, enkle menyer som gjør informasjonen lettere 
tilgjengelig - og en større bruk av bilder som illustrerer vårt arbeid.
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EKSTERN ØKONOMISK STØTTE

Nasjonalbiblioteket    kr. 150 000 Digital historiefortelling
Nordland Fylkeskommune   kr. 100 000 Salt-stæmma
DA-midler      kr. 250 000 Salt-stæmma
Regionalt Næringsfond   kr. 500 000 Salt-stæmma
Nordland Fylkeskommune   kr. 255 000 Den kulturelle spaserstokken
Iris Salten     kr. 200 000 Filmfest Salten
Gullsekken     kr. 100 000 Filmfest Salten
Bodø kommune    kr.   70 000 Filmfest Salten
Nordland Fylkeskommune   kr. 270 000 Filmfest Salten
Den kulturelle skolesekken, Bodø  kr. 127 550 Filmfest Salten
Avinor      kr.     6 000 Idrettsgalla
Signal      kr.     5 000 Idrettsgalla 
Bodø Kommune    kr.   15 000 Idrettsgalla
Bodø 2016     kr.   10 000 Idrettsgalla
SKS      kr. 100 000 Idrettsgalla
Nordland Fylkeskommune    kr.   50 000 Idrettsgalla
Salten Regionråd     kr.   50 000 Idrettsgalla

Totalt      kr.    2 258 550

 
OPPSUMMERING
I 2015 har det vært viktig for ny leder å etablere nettverkene på nytt. I dette ligger også arbeidet 
med å forankre nye fellesprosjekter for samarbeidet. Hele nettverkssamling i mai var dedikert dette 
arbeidet. Med oss på denne samlingen var også potensielle samarbeidspartnere som Husflidsla-
get, Nasjonalt Senter for kunst og kultur i opplæringen og Nordlandsmuseet. Næringsforum var 
leid inn til å kjøre denne prosessen med oss. På nettverkssamling i oktober ble nettverket enige 
om å foreslå prosjektene Fredelige Salten og Kulturell Vandring inn på årsplanen fra 2016.

Det har ellers vært et begivenhetsrikt år. Vi har fått god driv i prosjektene våre og prosjektleder har 
vært opptatt av å bygge nettverk - og fagkompetanse. Å besøke relevante institusjoner, konferans-
er og samarbeidspartnere har derfor vært viktig.

Salten Kultursamarbeid ser frem til et nytt år hvor arbeidet med godt etablerte prosjekter fortsetter 
- samtidig som vi starter opp nye spennende prosjekt vi skal jobbe sammen om fremover.
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“Salten skal fremstå som en samlet 
kulturregion der tradisjon, opplevelse og 

tilhørighet er bærende elementer”


