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Målsetting: 
Målgruppen for prosjektet var ungdom fra alle kommunene i Salten. Vi ønsket at de 
skulle bli kjent med hverandre på tvers av kommunegrensene og oppleve gleden av 
å skape noe sammen. 
 
Beskrivelse av tiltaket: 
Kulturskolene i Salten og Salten kultursamarbeid ønsket å invitere barn og unge til å 
være med når Bodø arrangerte sin første Kulturnatt 14.oktober. Det var ingen krav til 
forkunnskaper. Alle barn og unge i kommunene var invitert til å delta. 
 
Sammen skulle deltakerne finne rytmen av Salten gjennom musikkformen STOMP.  
Musikalsk leder var Ørjan Vatneberg, Fagleder på Kulturskolen i Meløy. Han 
publiserte demonstrasjoner av ulike rytmer på YouTube før selve dagen og hadde 
regien da vi møttes. 
 
Øvingen fant sted i Gymsalen på Aspåsen skole. Vi startet øvingen klokken 16 med 
en felles matbit. Barna fikk utdelt T-skjorter og hver sine poser med mat og drikke. 
Under kyndig veiledning av Ørjan tok de så i bruk bokser, koster, sykkelfelger, 
shakere og søppelkasser for å lage rytmer. Det hele ble satt sammen til et flott 
rytmisk verk. 
 
Etter 3 timers øving gikk ferden mot Glasshuset til fots. Der ble energien sluppet løs 
når vi avsluttet dagen med å STOMPE oss gjennom Glasshuset. Hver kulturskole 
hadde ansvar for sine respektive elever. 
 
Det ble en artig og spennende ettermiddag hvor ulike objekter ble benyttet for å lage 
rytmer.  
 
Prosjektleder var Hege Klette fra Salten Kultursamarbeid. 
 
 
Målgruppe: 
Barn og unge i alderen 10-16 år. 
 
 
Antall: 
Antall deltakere ble 56. Det er vi svært godt fornøyd med ettersom målet var 40. 
 
 
Gjennomføring: 
Tiltaket ble gjennomført i forbindelse med Kulturnata 2016 den 14. oktober i Bodø. 
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Tilskuddet skulle dekke: 
Beiarn, Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Fauske, Meløy, Saltdal, Sørfold og Steigen. 
 
Alle kommunene med unntak av Steigen var representert. 
 
Sponsorer: 
Vi var så heldige å få sponset byggrynslunsj og assortert drikke fra Tine. Iris bidro 
med 20 stk papirdunker som de fraktet gratis frem og tilbake for oss. 
 
 

 
 
 
Regnskap: 
Faktiske kostnader SUM 
T-skjorter 9 440 
Transport/Parkering 48 
Staples: poser, servietter, avfallspose, ramme 892 
Rema: Diverse mat  1 113 
Bodø bakeri: Baguetter, glutenfritt, melk 586 
Extra: Fruktosefri mat 102 
Tine: sponset drikke og byggrynsluns 0 
IRIS: sponset lån og transport søppelkasser 0 
Lærer ressurser 40 000 
Administrasjon Salten Kultursamarbeid 32 500 
MVA 2 360 
Totalt 87 041 
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Finansiering SUM 
Egeninnsats Kulturskolene i Salten 40 000 
Egeninnsats Salten Kultursamarbeid 31 681 
Nordland Fylkeskommune 13 000 
MVA 2 360 
SUM 87 041 
 
Tidsforbruket for kulturskolene er estimert til 10 timer per kulturskole. 
Reell tidsbruk for Salten kultursamarbeid er 65 timer. 
 

     
 
Kommunikasjon:  
Arrangementet ble kunngjort via invitasjon, pressemelding, egne hjemmesider, 
Facebook og nyhetsbrev. Vi var også annonsert via Kulturnattas kanaler. 

Evaluering: 

Det er Salten Kultursamarbeid ønske å bidra til å skape møteplasser for barn og 
unge fra hele Salten. Det er spennende for dem å møtes - og flott for oss å kunne gi 
dem et ekstra kulturtilbud de ellers ikke ville fått. Vi ønsket å gjøre stas på deltakerne, 
få dem til å føle seg verdifulle - og spesielle. Tilbakemeldingene vi har fått forteller at 
deltakerne var veldig godt fornøyd og syntes dagen oversteg forventningene. Godt 
synlige T-skjorter var med å bidra til fellesfølelsen. 
 
Noen av deltakerne var «slagverkere» andre hadde ingen forkunnskaper. Rytmikken 
var litt komplisert. Det kunne vært lurt om deltakerne hadde møttes lokalt for å øve en 
gang før de møttes i Bodø.   
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STOMP fungerte bra som konsept. Det er enkelt å arrangere med samling - og 
fremføring samme dag. Når man setter sammen blir det i tillegg veldig kult. Det er 
ellers få fellesarrangement med rytmeinstrument. Denne typen arrangement kan 
også gjøres med vanlige instrumenter.  
 
Det ble litt uklare beskjeder før avgang til Glasshuset. Elevene kunne vært samlet i 
hver sine grupper inne i gymsalen før vi gikk ut. Da hadde det vært lettere å holde 
kontroll på dem på vei til Glasshuset. Hver kulturskole hadde ansvar for elevene fra 
sin kommune. Nok voksne fra hver kulturskole er viktig. Da vi skiltes i bakgården på 
Posthuset kunne musikalsk leder og prosjektleder tatt ordet for en formell avskjed. 
Hvis det byr seg en ny mulighet hadde det også vært artig å vise noen av de andre 
aktivitetene under Kulturnatta til ungene. 
 
  

 
 
 
Dette arrangementet var godt egnet for integrerings arbeid. Hamarøy hadde med to 
deltakere med minoritets bakgrunn. Ved en annen anledning bør denne andelen 
økes.  
 
 
Konklusjon: 
Dette var en bra opplevelse for alle som deltok. Musikken var kanskje litt for 
komplisert for dem uten erfaring, men resultatet ble kult! Dette fungerte også som en 
bra reklame for kulturskolene i Salten. Antallet deltakere med minoritetsbakgrunn bør 
økes. Konseptet kan absolutt gjentas. Det er ønske om å gjøre et liknende prosjekt til 
neste år. Hvor, hvordan og når besluttes på møte i Kulturskolenettverket i mai. 
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 Avisa Nordland 17.10.16 
 

 

-Drit stilig, svarte en av deltakerne på spørsmålet om hvordan det var å være med. 
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Vi retter en stor takk til våre samarbeidspartnere: 

 

 

 

                       

 


