Prosjektrapport
Den kulturelle spaserstokken i Salten 2016 (bevilgning i 2015)

«En herre med bart»

Prosjektrapport
Den kulturelle spaserstokken (DKSS) i Salten 2016
Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 300 000 i statlige midler for 2016. 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 2015 ble brukt i 2016 for å dekke tre produksjoner. I Salten har vi
valgt å satse på profesjonelle artister fra egen region. Produksjonene er laget spesielt for
målgruppen 60 + og har bestått av produksjoner innenfor ulike musikalske sjangere. Bodø
kommune søkte - og fikk tildelt egne midler.
Følgende produksjoner turnerte i Saltenkommunene i 2016:

Revykonsert «En herre med bart»
Thale Krogtoft Jensen og Charlotte Jenssen er to musikalartister fra Bodø med utdannelse
fra Bårdar Akademiet i Oslo. Med utdannelse og erfaring innen teater, sang og dans,
formidlet de revyviser og populærtekster på en sjangertro og fengslende måte med en høy
musikalsk standard. Pianist Sveinar Aase, distriktsmusiker i Sørfold, akkompagnerte
oppsetningen med både piano, lise blåseorgel og trekkspill.
Dette var en oppkvikkende konsertopplevelse som pumpet liv i strålende revy- og
slagerskatter. Slagere fra blant andre Nora Brockstedt, Kari Diesen og Einar Rose lokket
frem gode minner, latter og allsang. På repertoaret sto sanger som «Sussebass», «På en
blåmalt benk» og «Mener du alvor Halvor». Revyforfatter og underholdningshistoriker
Andreas Diesen hadde veiledet arbeidet med å finne de fineste perlene fra 1930- til 1970tallet.

Foto: Eva S. Winther, Saltenposten
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Turneplan:
Dato

Kommune

Sted

Klokkeslett

Mandag 4. april

Hamarøy

Trivselsstua, Bygdeheimen på Oppeid

Kl. 11:30

Mandag 4. april

Steigen

Steigen Vertshus

Kl. 17:00

Tirsdag 5. april

Sørfold

Rådhussalen, Straumen

Kl. 11:30

Tirsdag 5. april

Fauske

Fauske Bibliotek

Kl. 17:00

Onsdag 6. april

Fauske

Helsetunet, Fauske

Kl. 11:00

Onsdag 6. april

Saltdal

Saltdal sykehjem

Kl. 17:00

Torsdag 7. april

Beiarn

Beiarværingen, Storjord (kro og hotell)

Kl. 11:30

Torsdag 7. april

Gildeskål

Gibos (Gildeskål bo- og servicesenter)

Kl. 17:00

Fredag 8. april

Meløy

Nordtun HelseRehab, Engavågen

Kl. 11:30

Fredag 8. april

Meløy

Glomfjord Hotell

Kl. 17:00

Saltenposten 07.04.16

3

Avisa Nordland 26.03.16

Avisa Nord Salten 08.04.16

Antall konserter: 10
Lengde: 60 minutter
Antall deltakere: 542

Evaluering:
Kombinasjonen god sang, dans, dramatisering og humor slo svært godt an blant publikum. Flere
steder hadde Pensjonistforeningen servering av kaffe og kake. Det er med å lage en fin ramme
rundt arrangementene. Sørfold hadde satt opp buss fra ulike steder i kommunen. Det bidro til at 70
personer fra hele kommunen fikk med seg konserten.
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Musikalske Øyeblikk
Soetkin Baptist og Sveinar Aase er to musikere som trives godt når de får utforske ulike sjangre og
stilarter. På denne konserten vil de utfolde seg med sine musikalske favoritter fra populærmusikken
mellom 1940 og 1970. Med musikk av bl.a. Prøysen og Beatles spiller de kjente sanger og melodier
som skaper stemning og bringer frem minner.
Duoen gjorde seg bemerket gjennom en rekke opptredener under Nordland musikkfestuke i 2014
og vant publikums hjerter med sine nytolkninger av bl.a. Bob Dylan og Joni Mitchell. Soetkin Baptist
er født og oppvokst i Belgia. Hun er bosatt i Steigen og har i dag hele Europa som arbeidsplass. I
likhet med Aase er hun klassisk skolert, men beveger seg uanstrengt mellom flere stilarter. Soetkin
Baptist beskrives som en sanger med enorm tilstedeværelse, formidlingskraft og nerve i
fremføringen. Pianist Sveinar Aase er godt kjent for oss fra sine mange oppdrag som
distriktsmusiker i Sørfold. Han er utdannet klassisk pianist fra Høgskolen i Tromsø og Staatliche
Hochscule für Musik i Karlsruhe.

Turneplan:
Dato

Kommune

Mandag 10. oktober

Hamarøy

Arbeidsstua, Bygdeheimen Oppeid

Sted

Kl. 11:30

Mandag 10. oktober

Steigen

Steigentunet

Kl. 17:00

Tirsdag 11. oktober

Sørfold

Aktivitetshuset Bakeriet, Straumen

Kl. 11:30

Tirsdag 11. oktober

Fauske

Fauske bibliotek

Kl. 17:00

Onsdag 12. oktober

Fauske

Fauske helsetun

Kl. 11:00

Onsdag 12. oktober

Saltdal

Rognan samfunnshus

Kl. 17:00

Torsdag 13. oktober

Meløy

Vall sykehjem

Kl. 11:30

Torsdag 13. oktober

Meløy

Ørnes Sykehjem

Kl. 17:00

Fredag 14. oktober

Gildeskål

Gibos

Kl. 11:30

Fredag 14. oktober

Beiarn

Beiarværingen (Kroa)

Kl. 17:00

Antall konserter: 10
Lengde: 60 minutter
Antall deltakere: 484
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Klokkeslett

Saltenposten 04.10.16

Framtia 18.09.16
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Avisa Nord Salten 07.10.16

Avisa Nord Salten 07.10.16
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Evaluering:
Det var en strålende konsert-rekke, som slo meget godt an blant publikum. Sveinar roses for hans
flotte pianospill, og Soetkin synger veldig bra. De har begge en utrolig fin formidlingsevne som
fungerer godt sammen. De kommuniserer også godt med publikum. Alt i alt ble det skapt mange
flotte stunder hvor publikum storkoste seg. Det ble rapportert om trampeklapp og ekstranummer fra
alle arenaene.
Der konserten ble holdt på institusjon ble det sagt at responsen var aller best mottatt av de
«yngste», som så ut til å kose seg veldig.
I Hamarøy samarbeidet kultur med Helse, samt "Optimisten" som er en frivillig forening. Saltdal
hadde, som mange ganger før, seniordans-gruppa som medarrangør. De sto for salg av kaffe og
kake. I Saltdal hadde de denne gang rigget til med småbord i salen slik at de besøkende kunne
kose seg med kaffen under konserten. Det ble godt mottatt av publikum.
Jevnt over var konsertene godt besøkt. Konsertene på Fauske hadde størst oppslutning, mens
konsertene i Saltdal og Beiarn dessverre hadde lavere besøk enn forventet p.g.a. konkurrerende
arrangement.

Lidele galen, lidele god
En spennende konsert turne med hovedvekt av kjente og kjære norske folketoner. Her fikk publikum
presentert musikk fra forskjellige deler av landet i en nytenkende sammensetning av sang, trekkspill
og cello. De tre musikerne var:
Rita Nohr – Sopran
Andrej Stepanov – Trekkspill
Natalia Ritskova – Cello
Musikerne, som er klassisk utdannet, har spilt og sunget sammen ved flere anledninger, og har
bred erfaring som utøvere. Publikum fikk høre ett bredt spekter av sanger fra Brudemarsjer til Polka
fra Saltdalen. Det var med andre ord duket for et variert program med sprudlende energi og
lengtende vemod som var farget fra flere kanter av landet.

Saltenposten 11.11.16
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Turneplan:
Dato

Kommune

Mandag 14. november

Meløy

Nordtun HelseRehab

Sted

Klokkeslett
Kl. 11:30

Mandag 14. november

Meløy

Frodos kafé og pub, Neverdal

Kl. 17:00

Tirsdag 15. november

Gildeskål

Gibos

Kl. 11:30

Tirsdag 15. november

Beiarn

Beiarn Kirke

Kl. 17:00

Onsdag 23. november

Hamarøy

Arbeidsstua, Hamarøy Bygdeheim

Kl. 11:30

Onsdag 23. november

Steigen

Steigentunet

Kl. 17:00

Torsdag 24. november

Sørfold

Kobbelv Vertshus

Kl. 11:30

Torsdag 24. november

Fauske

Fauske bibliotek

Kl. 17:00

Fredag 25. november

Fauske

Fauske Helsetun

Kl. 11:00

Fredag 25. november

Saltdal

Saltdal sykehjem

Kl. 17:00

Antall konserter: 10
Lengde: 60 minutter
Antall deltakere: 333

Evaluering:
Konserten var meget bra, ble godt mottatt og folk koste seg. Både arrangører og publikum var
fornøyde, selv om publikumstallene enkelte steder kunne vært bedre. Tilbakemeldingene fra
publikum var stort sett svært positive. Flere sa det var fantastisk flott å få høre cello. Det kan være
sjelden kost i distriktene. På et av spillestedene falt ikke sjangeren like godt i smak. Trekkspillet ga
allikevel kriblinger i dansefoten og da "om kvelden når det mørkner" kom, rørte det publikum.
-

Det var tydelig at publikummet på Saltdal sykehjem hadde en fin opplevelse, - det var både
beboere og ansatte tilstede, og aldersspennet var fra 19 – 101 år! Sier Eva-Ruth Spørck,
Kultursjef i Saltdal.

I Sørfold ønsker de at flere konserter i fremtiden blir lagt til Nordsia. På Fauske ønsker de å legge
en av konsertene sine til Valnesfjord eller Sulis. Saltdal ønsker helst ikke konserter på fredags
ettermiddag.
Alt i alt var dette en fin forestilling med dyktige musikere!
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Avisa Nordland 12.11.16
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