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Prosjektrapport
Den kulturelle spaserstokken (DKSS) i Salten 2015
Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 255 000 i statlige midler for 2015. Salten
Kultursamarbeid sto som søker/mottaker av pengene på vegne av kommunene Beiarn,
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten Kultursamarbeid sto
for koordinering og produksjon av de ulike produksjonene på vegne av kommunene.
Bevilgningene gitt høsten 2014 ble brukt i 2015 for å dekke tre produksjoner med totalt 28
konserter. 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
sjangere. Bodø kommune søkte - og fikk tildelt egne midler.
Følgende produksjoner turnerte i Saltenkommunene i 2015:

«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
tallet. Duoen favnet bredt, med melodiøse, lett sentimentale sanger og elleville crazy-innslag.
Mange av sangene var tonesettinger av diktere som Herman Wildenvey, Gunnar ReissAndersen og Jakob Sande. Lydbildet er karakteristisk med tostemt sang, gode melodier og
velspilte produksjoner.
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 morsomme 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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Turneplan:
Dato

Kommune

Sted

Klokkeslett

Fredag 17.04

Hamarøy

Trivselsstua nede, Hamarøy bygdeheim

Kl. 11:30

Fredag 17.04

Steigen

Steigentunet

Kl. 17:00

Mandag 20.04

Saltdal

Rognan Samfunnshus

Kl. 11:30

Mandag 20.04

Beiarn

Beiarn Kro og Hotell

Kl. 17:00

Tirsdag 21.04

Sørfold

Aktivitetshuset Bakeriet, Straumen

Kl. 11:30

Tirsdag 21.04

Fauske

Fauske bibliotek

Kl. 17:00

Onsdag 22.04

Fauske

Fauske helsetun, kafeen

Kl. 11:30

Onsdag 22.04

Gildeskål

Kantina på Gibos

Kl. 17:00

Torsdag 23.04

Meløy

Ørnes Hotell

Kl. 11:30

Torsdag 23.04

Meløy

Ungdomshuset «Urd», Meløy.

Kl. 18:00

Evaluering:
De nære ting ble svært godt mottatt og hadde gode besøkstall. Programmet fenget spesielt
de eldste blant pensjonistene. Det var artig da den eldste i publikum var 98 år.
I Sørfold ble det satt opp to minibusser fra ulike deler av kommunen. Det kom også beboere
fra sykehjemmene. Det var veldig rørende å se at gamle kjente traff hverandre for første
gang på lenge. Slik blir det jo ofte når man havner på sykehjem.
Saltdal har et godt samarbeid med Seniordansen, med Siv Unosen i spissen. Kafeen i
forkant av arrangementet laget en flott ramme med kaffe, kaker og loddsalg. Beboere ble
hentet noe som gjorde at flere kom seg ut for å oppleve både konsert og sosialt samvær.
Flere steder inngikk produksjonen som en del av den nasjonale uka for folkehelse. Da fikk
konserten ekstra drahjelp i markedsføring og det var et trivelig opplegg rundt konsertene.
Det eneste som kunne vært bedre var lengden på konserten. Programmet på ca. 40 minutter
kunne vært lengre.
Musikerne var godt fornøyd med turneen. Det var tydelig at målgruppen hadde et nært
forhold til musikken og programmet ble godt mottatt. DKSS begynner å bli godt kjent og er et
kjærkomment og populært avbrekk i hverdagen. Det var passelig avstand mellom konsertene
og mottaksapparatet fungerte godt.
Kort oppsummert en flott konsert, med godt besøk, som skapte god stemning og
trampeklapp.
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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. Produksjonene 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 100kroneseddelen. 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
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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 HansUrban Andersson (cello) er alle fast ansatte strykere hos Musikk i Nordland.
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. HammerKammer er derfor en unik mulighet til å høre
musikken slik det var meningen 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 doktorgrader, 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

Presseklipp: Avisa Nordland
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Turneplan:
Dato
1. oktober

Kommune
Steigen

Produksjon
Klokken Lokale
Blåsekvintett (+ klaver dersom det
11:30 Steigentunet
finnes på spillestedet, aller best hvis det
er mulig å få tak i et sted med et godt,
nystemt flygel)

2. oktober

Hamarøy

Blåsekvintett (+ klaver dersom det
17:00
finnes på spillestedet, aller best hvis det
er mulig å få tak i et sted med et godt,
nystemt flygel)

Hamsunsenteret

7. oktober
8. oktober
8. oktober
2. november

Sørfold
Beiarn
Saltdal
Meløy

Strykekvartett
Strykekvartett
Strykekvartett
Hammerkammer – kvintett (medbrakt
hammerklaver, et slags piano, dette tar
litt plass og må tas med i
plassberegningen)

Rådhussalen
Beiarn kirke
Samfunnshuset
Osa Frikirke

2. november

Gildeskål

Hammerkammer – kvintett (medbrakt
17:00
hammerklaver, et slags piano, dette tar
litt plass og må tas med i
plassberegningen)

Gibos

3. november

Fauske

Hammerkammer – kvintett (medbrakt
11:30
hammerklaver, et slags piano, dette tar
litt plass og må tas med i
plassberegningen)

Fauske Kino
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Evaluering:
I retningslinjene til den kulturelle spaserstokken står det at midlene hovedsakelig skal
benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med
kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på regionalt nivå. Vi ønsket
derfor å samarbeide med MiN i forbindelse med høstens turne.
For å få dette til fikk vi tre ulike produksjoner fra MiN ensemblet på 8 ulike steder i Salten.
Det ble Blåsekvintett, Strykekvartett og Hammerkammer (se vedlagte turneoversikt).
Konsertene ble annonsert i avis, plakater og egne avisoppslag. På tross av dette ble
konsertene dårlig besøkt. En stor del av grunnen kan skyldes at MiN hadde satt opp samme
konserten, i samme tidsrom, flere steder innenfor et begrenset geografisk område. For
eksempel utkonkurrerte nok kveldsarrangementet de hadde i Valnesfjord 2. november, med
100 besøkende, spaserstokkarrangementet vårt på Fauske dagen etter.
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Kveldsarrangementet de hadde i Fore kirke søndagen gjorde at vi måtte flytte vårt
arrangement fra kirka, som ligger i Ørnesområdet, til et sted med færre innbyggere. Det kan
også virke som at «folkelig» musikk av typen du kan nynne og synge med på fenger
målgruppen bedre.
Vi har vært svært fornøyd med kvaliteten på produksjonene og den profesjonelle
gjennomføringen, men synes det er synd at den ikke denne turneen tilførte målgruppen (60 –
70 +) et ekstra kulturtilbud og dermed fikk bedre oppslutning. Etter evalueringen av disse
konsertene er kommunene oppfordret til å samarbeide ennå tettere med omsorg i egen
kommune.
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«Det bæres i bleike daga»

På denne konserten fremførte Eirin Edvardsen og Odd Birkelund kjente viser og sanger. Det
ble gjenhør med gamle evergreens som "Dream a little dream of me", og viser som "Kom
sommarvinnj." Det hele ble krydret med litt latino-amerikanske rytmer og en klype poesi.
Odd Birkelund har årelang erfaring som gitarist, og er en stor bidragsyter for musikk og kultur
i Fauske og omegn. Eirin er forteller og sanger. Hun har deltatt på flere konserter og
festivaler, og turnert med ulike forestillinger for publikum i alle aldersgrupper. Eirin og Odd
har spilt og sunget sammen i flere år, både i ulike bandprosjekt og nå som duo.
Dette var en uhøytidelig og hyggelig mimrestund som skulle engasjere publikum.
Antall forestillinger: 10
Lengde: ca. 45 - 60 min
Antall deltakere: 486
Turneplan:
Dato
Mandag 29. februar

Kommune
Hamarøy

Sted
Trivselsstua, Hamarøy Bygdeheim

Klokkeslett
Kl. 11:30

Mandag 29. februar

Steigen

Steigentunet

Kl. 17:00

Tirsdag 1. mars

Sørfold

Bakeriet, Straumen

Kl. 11:30

Tirsdag 1. mars
Onsdag 2. mars
Onsdag 2. mars

Fauske
Fauske
Saltdal

Fauske Biblioteket
Helsetunet, Fauske
Rognan samfunnshus

Kl. 17:00
Kl. 11:30
Kl. 17:00

Mandag 7. mars

Beiarn

Beiarværingen

Kl. 11:30

Mandag 7. mars
Tirsdag 8. mars

Gildeskål
Meløy

Gibos
Vall sykehjem

Kl. 17:00
Kl. 11:30

Tirsdag 8. mars

Meløy

Ørnes sykehjem

Kl. 17:00

Prosjektrapport

Den kulturelle spaserstokken i Salten

2015

11

Konsert Rognan Samfunnshus

Presseklipp: Avisa Nordland

Presseklipp: Saltenposten
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Evaluering:
Vi er meget godt fornøyd med konsertene. Bra besøk, supre artister og meget gode
tilbakemeldinger fra publikum. Det var høy allsangfaktor og god stemning. Dette var med
andre ord kjent stoff. Rett og slett en meget bra produksjon. Noen av de eldre mente det ble
litt mye engelsk. Det ble akkurat litt for trangt i kafeen på samfunnshuset i Saltdal, men det
gikk bra allikevel. Beiarn var godt fornøyd med at de klarte å få en god del publikum fra
sykehjemmet. Publikum ga uttrykk for at de gledet seg til neste forestilling.
Det siste året har vi laget ny profil som er benyttet i markedsføringen av alle arrangementene
til Den kulturelle spaserstokken i Salten. Det er tydelig at denne nå begynner å bli godt kjent i
målgruppa. Det er klart størst oppslutning rundt produksjoner hvor stoffet er kjent og kjært for
publikum.
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