Prosjektrapport
Den kulturelle spaserstokken i Salten 2018 (Tilskudd 2017)

«På en grønnmalt benk i haven» med Underholdningsvogna i Sørfold
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Prosjektrapport
Den kulturelle spaserstokken (DKSS) i Salten 2018.
Den kulturelle spaserstokken for kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy,
Saltdal, Steigen og Sørfold fikk utbetalt totalt 288 325 kroner i fylkeskommunale midler for 2017.
Nordland fylkeskommune utbetalte midlene til kommunene som igjen overførte disse til Salten
Kultursamarbeid. Nytt av året er at Rødøy også er med i kultursamarbeidet.

Kommune
Beiarn
Gildeskål
Fauske
Hamarøy
Meløy
Saltdal
Steigen
Sørfold
Rødøy
Totalt

Tilskudd

Over 67 år
21675
25950
58775
24500
44075
37500
29075
25950
20825
288325

267
438
1751
380
1163
900
563
438
233
6133

Fra spaserstokken 2017 hadde kultursamarbeidet ett fond på 62 132 kroner. Det ga oss ett
totalbudsjett for spaserstokken i 2018 på kroner 350 457.

Salten Kultursamarbeid sto for koordinering og produksjon av de ulike produksjonene på vegne av
kommunene også i 2018. Bodø kommune søkte - og fikk tildelt egne midler.

Midlene vi hadde til rådighet i 2018 ga oss tre turneer i Salten med totalt 32 forestillinger og rundt
1450 tilskuere. Produksjonene spente fra country og andre sjangere krydret med humor, til
høytlesingskonsert og musikkteater. Vi engasjerte hovedsakelig profesjonelle artister med
tilknytning til Nordland, men hentet også inn en produksjon av Underholdningsvogna fra sør.
Produksjonene var laget spesielt for målgruppen 67 +.

Følgende produksjoner turnerte i Saltenkommunene i 2018:
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Den siste mohikaner
Husker du Den siste mohikaner og Davy Crockett med Arne Bendiksen? Og Ivar Simastuens
Brunen? Den triste historien om Gamle Svarten er heller ikke så lett å glemme.

På denne konserten ble det gjenhør med disse og flere andre slagere som ble krydret med
humor og frisket opp i nye arrangementer. Med i konserten var også et par av John Kristian
Karlsens egne viser som passer godt inn i konseptet.

Konsertene ble spilt av Sørfolds tre distriktsmusikere, John Kristian Karlsen (sang, gitar og
munnspill), Ole- Anders Seines (trompet og perkusjon) og Sveinar Aase (piano, sang og melodika).
Konserten ble møtt med trampeklapp da den hadde premiere i Sørfold våren 2017.

Turneplan:
Dato

Kommune

Mandag 5. mars

Hamarøy

Hamarøy internasjonale senter

Sted

Kl. 11:30

Mandag 5. mars

Steigen

Steigentunet

Kl. 17:00

Tirsdag 6. mars

Saltdal

Rognan samfunnshus

Kl. 11:30

Tirsdag 6. mars

Beiarn

Kroa, Storjord i Beiarn

Kl. 17:00

Onsdag 7. mars

Meløy

Ørnes Hotell

Kl. 11:30

Onsdag 7. mars

Meløy

Halsa Samfunnshus

Kl. 17:00

Torsdag 8. mars

Gildeskål

Gibos

Kl. 11:30

Torsdag 8. mars

Fauske

Fauske Bibliotek

Kl. 17:00

Fredag 9. mars

Fauske

Fauske helsetun

Kl. 11:30

Fredag 9. mars

Sørfold

Ungdomshuset, Strøksnes

Kl. 18:00

Antall konserter: 10
Lengde: 45 minutter
Antall deltakere: 554
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Klokkeslett

Evaluering:
Den siste mohikaner var en flott konsertopplevelse. Musikerne fra Sørfold er svært dyktige, og har
lune og humoristiske kommentarer som går rett hjem hos publikum. Denne type forestilling (sjanger)
har stor appell til målgruppa. Kombinasjonen av stor grad av gjenkjennelse og nytt arrangement på
en del av låtene slo godt an. Publikum var godt fornøyde med ekstranummer og konserten fikk gode
tilbakemeldinger fra hele Salten.
I Saltdal oppnådde forestillingen ny publikumsrekord med omkring 130 mennesker på Rognan
samfunnshus. Oppslutningen skyldes blant annet et svært godt forarbeid og mobilisering fra ansatte
innen omsorg-hjemmeboende og at beboere på institusjoner ble kjørt til arrangementet. I tillegg er
det godt etablerte samarbeidet med «seniordans-gruppen» av stor betydning. De åpnet kaféen en
time før forestillingen og ble utsolgt for både kaker og lodd denne gang.
God PR lokalt med plakater og Facebook sammen med Kultursamarbeidets annonsering og
pressemelding, som gir redaksjonell omtale, bidrar til at de friske og spreke finner veien til
forestillingen på egen hånd.

Avisa Nordland 21.02.18

Markens Grøde- en høytlesningskonsert
I 2017 var det 100 år siden Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman "Markens Grøde" ble utgitt og
den er fortsatt aktuell.
I denne høytlesningskonserten hadde Hamsunsenterets husband valgt ut en sentral fortelling i
romanen og komponert stemningsfull musikk til. Gjennom konserten ble vi kjent med Inger og Isak
som lever og drifter gården Sellanrå, parallelt startes det gruvedrift i kobberfjellet ikke langt fra der
de bor, det moderne samfunnet kommer tett på og de blir vitne til gruvedriftens blomstringstid og
fall. Seirende tilbake står Inger og Isak, de som forvaltet jorden med omhu.
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"Han var markbo i sinn og skinn og jordbruker uten nåde. En gjenoppstanden fra fortiden som peker
fremtiden ut, en mann fra det første jordbruk, landnåmsmann, ni hundre år gammel og igjen dagens
mann."
Hamsunsenterts husband består av forteller Solveig Hirsch, skuespiller Annelise Grindheim og
musiker & komponist Johannes Roksand Fauchald.
På Det nasjonale museumsmøtet i 2018 vant Hamsunsenteret prisen for Årets formidlingskonsept
med denne forestillingen.

Turneplan:
Dato
Tirsdag 3. april

Kommune
Steigen

Sted
Kantina, Steigentunet

Onsdag 4. april

Hamarøy

Trivselsstua, Hamarøy Bygdeheim

Kl. 11:30

Onsdag 4. april

Sørfold

Biblioteket, Straumen

Kl. 17:00

Torsdag 5. april

Fauske

Kafeen, Fauske helsetun

Kl. 11:30

Torsdag 5. april

Fauske

Biblioteket, Fauske sentrum

Kl. 17:00

Fredag 6. april

Saltdal

Saltdal bibliotek, Rognan

Kl. 11:30

Fredag 6. april

Beiarn

Kroa, Storjord i Beiarn

Kl. 17:00

Onsdag 11. april

Gildeskål

Gibos, Inndyr

Kl. 12.30

Onsdag 11. april

Meløy

Ørnes Sykehjem

Kl. 17:00

Torsdag 12. april

Meløy

Vall sykehjem, Engavågan

Kl. 11.00

Torsdag 12. april

Rødøy

Alderstun Omsorgssenter, Tjongsfjorden

Kl. 16.00
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Klokkeslett
Kl. 17:00

Avisa Nordland 06.04.18
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Avisa Nord-Salten 06.04.18
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Antall konserter: 11
Lengde: ca. 30 minutter
Antall deltakere: 299

Evaluering:
Flere kommuner ga tilbakemelding om at Markens grøde var en fantastisk forestilling med svært
dyktige og hyggelige aktører. De eldre setter stor pris på å få besøk av profesjonelle kunstnere og
det ble en trivelig dag for alle. Publikum var strålende fornøyd og spurte allerede etter konserten når
neste forestilling kom. Denne gang ble ikke besøkstallene så høye, men flere kommuner valgte å
legge forestillingene til institusjonen og vi traff således en veldig viktig del av målgruppen vår.
En av beboerne på ett av sykehjemmene ga imidlertid tilbakemelding om at det var vanskelig med
lesing og musikk samtidig. Han fikk problemer med å høre teksten på grunn av musikken.

«På en grønnmalt benk i haven»
”På en grønnmalt benk i haven” er en musikkteaterforestilling med to av Underholdningsvognas
artister. Fru Ekman og Fru Barra tar publikum med på en musikalsk reise med et humoristisk
skråblikk på hverdagslivet og hverdagslykken. De to gode venninnene Astrid og Ingeborg møttes på
husmorskolen, hvorav den ene er den typiske husmoren fra 50-tallet mens den andre drømmer seg
bort i svermeri og Norsk ukeblad. Underholdningsvogna vekket til live gode gamle slagere og viser
fra 40- og 50-tallet og blandet disse med noen godbiter fra i dag. Her var det flotte
kostymer, humoristiske skildringer og sangskatter som rørte.

Underholdningsvogna er et kompani som består av tre damer som turnerer med forestillinger og
konserter for publikumsgruppen 50+. Kompaniet har base i Oslo og Akershus, men har siden 2013
besøkt institusjoner, foreninger og ulike kulturarenaer over hele landet.

I 2015 var Underholdningsvogna å se på Beat for Beat på NRK, og i 2017 gjestet de Spillerom i P2.
Våren 2018 samarbeidet kompaniet med flere storband der de sang låter av den populære
søstertrioen fra 40- og 50-tallet: The Andrews Sisters.
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Turneplan:
Dato

Kommune

Sted

Klokkeslett

Mandag 22. oktober

Hamarøy

Trivselsstua Hamarøy Bygdeheim

Kl. 11:30

Mandag 22. oktober

Steigen

Steigentunet

Kl. 17:00

Tirsdag 23. oktober

Sørfold

Kobbelv Vertshus

Kl. 11:30

Tirsdag 23. oktober

Fauske

Fauske Bibliotek

Kl. 17:00

Onsdag 24. oktober

Fauske

Fauske Helsetun

Kl. 11:30

Onsdag 24. oktober

Saltdal

Rognan Samfunnshus

Kl. 17:00

Torsdag 25. oktober

Beiarn

Beiarn Kro og hotell, Storjord

Kl. 11:30

Torsdag 25. oktober

Meløy

Glomfjord Bo- og aldershjem

Kl. 17:30

Fredag 26. oktober

Meløy

Ørnes hotell

Kl. 11:30

Fredag 26. oktober

Rødøy

Alderstun omsorgsenter, Tjongsfjord

Kl. 17:00

Lørdag 27. oktober

Gildeskål

Inndyr Bibliotek

Kl. 11:30

Antall arrangement: 11
Lengde: ca. 55 minutter
Antall deltakere: 569
Evaluering:
Forstillingen ble beskrevet med ord som fantastisk, glimrende, suksess, flott, utrolig fin og fengende.
Artistene og forestillingen holdt en høy kvalitet, og målgruppen var svært fornøyd. Forestillingen
kunne minne om «En herre med bart», som vi hadde for noen år siden, med regien var enda bedre,
det var en sammenhengende fortelling og mer levende. Publikum var begeistret og storkoste seg.
Allsangfaktoren var høy. De som hørte på mimret tilbake. Mange ble berørt og ønsker
Underholdningsvogna tilbake.
Turneen hadde jevnt over svært god oppslutning. På Fauske hadde de 130 besøkende og det er
bortimot publikumsrekord. Tilbakemeldingen fra publikum var at dette var fantastisk.
I Saltdal fortsetter Seniordans-gruppa sitt initiativ -og engasjement å trekke folk.
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