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Prosjektrapport 
Den kulturelle spaserstokken i Salten 2017 (bevilgning i 2016) 

 

 

«Det é vel ingen kunst» med Pål-Are Bakksjø 
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Prosjektrapport 
Den kulturelle spaserstokken (DKSS) i Salten 2017. 

Den kulturelle spaserstokken for kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, 

Steigen og Sørfold fikk utbetalt totalt 272 462 kroner i fylkeskommunale midler for 2017. Nordland 

fylkeskommune utbetalte midlene til kommunene som igjen overførte disse til Salten 

Kultursamarbeid. Salten Kultursamarbeid sto for koordinering og produksjon av de ulike 

produksjonene på vegne av kommunene også i 2017. Bodø kommune søkte - og fikk tildelt egne 

midler. 

 

Kommune Grunnbeløp Kr 27 per innb over 67 år Totalt 
Meløy kommune 15000 31401 46401 
Gildeskål kommune 15 000 11 194 26194 
Beiarn kommune 15 000 6 824 21824 
Saltdal kommune 15 000 23 001 38001 
Fauske kommune 15 000 44 749 59749 
Sørfold kommune 15 000 11 194 26194 
Steigen kommune 15 000 14 388 29388 
Hamarøy - Hábmer kommune 15 000 9 711 24711 
SUM 120000 152462 272462 
 

 

Salten kultursamarbeid søkte i tillegg ekstra midler som skulle være med å finansiere produksjonen 

«Musikalske møter» av Bart Clavier. Vi fikk innvilget 60 000 til dette formålet. Dette ga en totalt 

budsjett for Den kulturelle spaserstokken i Salten på kroner 332 462. Denne rapporten gjelder 

produksjoner produsert for summen av disse tildelingene. 

 

Summen som ble bevilget høsten 2016 ble brukt for å dekke tre produksjoner i 2017. 

Produksjonene spente fra visekunst, diktprogram -til meningsfylte musikalske møter mellom 

mennesker. Vi engasjerte hovedsakelig profesjonelle artister med tilknytning til Nordland. For første 

gang hadde vi en produksjon hvor artistene ikke bare var musikere, men også musikkterapeuter -og 

musikkpedagoger. Vi gjorde oss svært gode erfaringer med det. Produksjonene var laget spesielt 

for målgruppen 65 +.  

 

Følgende produksjoner turnerte i Saltenkommunene i 2017: 
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«Det é vel ingen kunst»  
-Koreapanelets fremste poet, har han blitt kalt, Pål-Are Bakksjø. Det er mulig han også er den 

eneste som skriver sanger om Koreapanel, men musikken hans er iallfall like publikumsvennlig som 

tekstene er overraskende. Det er balansen mellom den lette humoren og de mjuke øyeblikkene som 

særpreger hans underfundige univers.  

I gitarkofferten bor flere sanger med pussige titler som; Koreapanel, Spesialkompedansen, 

Omveien sannheten og livet –og Boligboblebossa. 

Pål-Are turnérte hele landsdelen i 2016, og framført sin musikk for et begeistret publikum fra Sømna 

i sør til Honningsvåg i nord.  Han har spilt på festivaler som Nordland Musikkfestuke, Hemnesjazz 

og Smeltedigelenfestivalen, og han debuterte i mai 2017 med albumet ”Omveien, sannheten og 

livet”. Pål-Are trives lengst fremme på scenekanten og synger på nordnorsk. Konserten kledde et 

voksent publikum som ble tatt med på en reise gjennom hele følelsesregisteret.  

 
Turneplan: 
 
Dato Kommune Sted Klokkeslett 
Mandag 8. mai Hamarøy Hamarøy bygdeheim, Trivselsstua Kl. 11:30 

Mandag 8. mai Steigen Steigentunet Kl. 17:00 

Tirsdag 9. mai Sørfold Aktivitetshuset Bakeriet, Straumen Kl. 11:30 

Tirsdag 9. mai Fauske  
 

Biblioteket Kl. 17:00 

Onsdag 10. mai Fauske 
 

Biblioteket Kl. 11:30 

Onsdag 10. mai Saltdal Rognan Hotell Kl. 17:00 

Torsdag 11. mai Beiarn Kroa, Storjord Kl. 11:30 

Torsdag 11. mai Gildeskål 
 

Sandhornøy eldresenter Kl. 17:00 

Fredag 12. mai Meløy Kløverstua, Ørnes Kl. 11:30 

Fredag 12. mai Meløy Urd, Meløy Kl. 17:00 

 

 

Antall konserter: 10 

Lengde: 45 minutter 

Antall deltakere: 253 
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Evaluering: 
Pål Are er god til å skape nærhet til publikum. Med sine humoristiske og underfundige tekster 

skapte han ei lun og god stemning på konsertene. Mange kjenner seg igjen i tekstene og humrer 

med i salen. Publikum fikk fine konsertopplevelser og var godt fornøyd. Konsertene var dessverre 

ikke like godt besøkt alle steder. 

 

Bart Clavier 
Bart Clavier er kjent for sine gode konserter, hvor nærhet til publikum og deltakelse er viktige 

stikkord. Gruppen, som består av musikerne Jørgen Aasen Berget, Guri Gjermstad Dypvik, Torstein 

Mongstad og Magnus Johnsen Sandåg, har sin bakgrunn som musikere, musikkterapeuter og 

musikkpedagoger. Dette har vært med å farge produksjonen som var åpen for impulser fra salen.  

 

Musikerne var opptatt av å bygge relasjoner til menneskene de møtte og jobbet aktivt med å 

stimulere til dialog og deltakelse. Konsertene tok utgangspunkt i kjent musikk som var forankret i 

den lokale kulturen, men publikum fikk også introdusert nye impulser når gruppen spilte noe av 

deres eget materiale.  

 

Med enkle rytme- og klanginstrumenter, sang og bevegelse jobbet Bart Clavier med å skape 

engasjement og viske ut skillet mellom artister og konsertdeltakerne. De hadde dialog med 

publikum både før og etter konserten. 

 

Bart Clavier består av dyktige musikere som skapte noen meningsfylte musikalske møter mellom 

mennesker. 
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Se Bart Clavier på Youtube. 
 
Dato Kommune Sted Klokkeslett 
Mandag 2. okt Hamarøy Trivselsstua, Hamarøy bygdeheim 

 
Kl. 11:30 

Mandag 2. okt Steigen Steigentunet Kl. 17:00 

Tirsdag 3. okt Sørfold Aktivitetshuset Bakeriet Kl. 11:30 

Tirsdag 3. okt Fauske  
 

Fauske Bibliotek Kl. 17:00 

Onsdag 4. okt Saltdal 
 

Samfunnshuset Kl. 11:30 

Onsdag 4. okt Fauske Helsetunet Kl. 17:00 

Torsdag 5. okt Beiarn Beiarn sykehjem Kl. 11:30 

Torsdag 5. okt Gildeskål 
 

Gibos Kl. 17:00 

Fredag 6. okt Meløy Glomfjord Hotell Kl. 11:30 

Fredag 6. okt Bodø 
 

Mørkved sykehjem  Kl. 17:00 

 

Antall konserter: 10 

Lengde: 60 minutter 

Antall deltakere: 363 

 

 
Trivselsstua Hamarøy Bygdeheim Foto: Hamarøy kommune 

https://www.youtube.com/watch?v=RCjDIAkGnTk
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Evaluering: 
Konserten var HELT fantastisk. Flere kommuner mente dette var den beste spaserstokk 

produksjonen vi noen gang har hatt. Det ble meldt om stående applaus og ekstranummer på 

samtlige konserter. – Kan æ få beholde en, skøyet en publikumer i Gildeskål. 

Musikerne var dyktige og hadde et repertoar som appellerte til publikum. Artistene hadde en 

fabelaktig evne til å formidle og snakke med de eldre. Før konsertene gikk de rundt og snakket med 

alle, og etterpå husket de hva hver og en het og hva de hadde fortalt. Publikum ble aktivisert med 

dans, allsang og utdelte klangstaver. Flere av spillestedene var det demenssyke pasienter. 

Produksjonen passet også svært bra for denne målgruppen. Det er uvanlig at de demenssyke 

husker tilbake, men fra Mørkved Sykehjem i Bodø fikk vi rapportert at det ble snakket om 

opplevelsen resten av helgen. «Musikken gikk rett inn i ryggmargen», sa en av de ansatte. 

I Saltdal registrerte musikerne at det var mange gode sangere i salen. Da publikum fortalte dem at 

de var i «korbygda Saltdal» falt brikkene på plass. Saltdal var dessverre litt uheldig denne gangen 

med at konserten var dagen etter et større eldre-lunsj for samme målgruppa. De fikk imidlertid 

programlederen på eldre lunsjen til å reklamere for konserten og det kom ca. 50 personer. 

Frivillighetssentralen i Steigen la arrangementet på Steigentunet ut på Facebook siden sin. Dette 

fikk Clavier Bart med seg og delte innlegget på sin side. 

Artister var godt fornøyd med organiseringen før - og gjennomføringen av selve turnéen. De ble 

godt tatt imot av kontaktpersonene på 9 av 10 spillesteder. Ca. halvparten av disse ringte også i 

forkant for å høre om de viste hvor de skulle og om de hadde spesielle ønsker til lokaler og get-in 

tid. I Gildeskål ble de tilbudt mat når de ankom spillestedet, og i Beiarn da de skulle forlate. De var 

også godt fornøyd med annonsering, leiebil, innlosjering, samt servicen de fikk av InTune.   

Artistene sier de møtte mange flotte eldre og ansatte i hele Salten og sitter igjen med mange sterke 

og positive inntrykk fra konsertene. De kommer gjerne tilbake ved en senere anledning. 

Kommunene ønsker dem også velkommen tilbake.  
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Diktprogram – Wergeland, Wildenvey og Vold 

Nordland Teater inviterte til en forestilling med de tre V´er – Wergeland, Wildenvey og Vold.  

Lyrikkprogrammet ble presentert av Nordland Teaters veteranskuespiller Andreas Kolstad. Kolstad 

har vært tilknyttet Nordland Teater siden midten av 90 tallet og har utallige produksjoner og 

monologer bak seg. Denne gangen framføre han lyrikk plukket fra øverste hylle av Henrik 

Wergeland, Herman Wildenvey og Jan Erik Vold. 

Andreas Kolstad hadde med seg Syver Olstad på det musikalske. Olstad trakterte både kontrabass 

og trekkspill og er mest kjent som spellemann i tradisjonsmusikk. De to har også tidligere 

samarbeidet, og blant annet gjorde de forestillingen «Den gamle mannet og havet» sammen. 

Kolstad og Olstad har i samarbeid utarbeidet den musikalske delen som ble presentert. 

  
 
Dato Kommune Sted Klokkeslett 
Mandag 13. nov Hamarøy Trivselsstua, Hamarøy Bygdeheim Kl. 11:30 

Mandag 13. nov Steigen Steigentunet Kl. 17:00 

Tirsdag 14. nov Sørfold Rådhussalen, Straumen 
 

Kl. 11:30 

Tirsdag 14. nov Fauske  
 

Fauske bibliotek Kl. 17:00 

Onsdag 15. nov Fauske 
 

Fauske Helsetun Kl. 11:30 

Onsdag 15. nov Saltdal Saltdal Bibliotek Kl. 17:00 

Torsdag 16. nov Beiarn Beiarn Sykehjem Kl. 11:30 

Torsdag 16. nov Gildeskål 
 

Gibos, Inndyr Kl. 17:00 

Fredag 17. nov Meløy Nordtun HelseRehab Kl. 11:30 

Fredag 17. nov Meløy 
 

Meløy bibliotek Kl. 17:00 

 

Antall arrangement: 10 

Lengde: 25 minutter 

Antall deltakere: 261 
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                  Annonse i Avisa Nordland og Saltenposten 

 

Evaluering: 
Programmet var både svært alvorlig, trist og morsomt. Formatet var fint og det var dyktige og 

hyggelige utøvere. Diktprogrammet var annerledes, men med noe kjent for de fleste. Trekkspillet slo 

godt an. Diktprogrammet ble litt kort med i underkant av 25 minutter. - Han sku ha spella mer på 

trekkspillet, sa en publikumer etter at arrangementet var over.  

Vi traff nok ikke helt publikum med denne produksjonen. Eller mer presist, den traff godt for de som 

møtte opp, men noen steder var det relativt få. Det er mulig denne type program oppfattes som litt 

smalt selv om det ikke er det. Programmet er ikke så lett tilgjengelig og gjenkjennbart som musikk. 

Mulig det ikke var så godt egnet for demente og de eldste i publikum. Denne forestillingen hadde 

kanskje passet best å kjøre som en åpen forestilling. 

Fra Sørfold ble det meldt om glatt føre, noe som kan være med å forklare det dårlige oppmøtte. Det 

kom heller ingen fra sykehjemmet i Sørfold denne gangen. Meløy forteller at det er veldig vanskelig 

å ha arrangement fredag ettermiddag kl. 17.00 om det ikke legges til en institusjon.  
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