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Den kulturelle spaserstokken i Salten 2019 (Tilskudd 2018) 

 

Latinske toner med Gloria Medone 
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Prosjektrapport 
 

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) i Salten 2019. 

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

Saltdal, Steigen og Sørfold fikk utbetalt totalt 273 001 kroner i fylkeskommunale midler i 2018. 

Midlene ble brukt på produksjoner i 2019. Nordland fylkeskommune utbetalte midlene til 

kommunene som igjen overførte disse til Salten Kultursamarbeid. 

                          

Kommune 67+ Fast beløp % Fordeling Totalt 

1836 Rødøy 243 20 000 3 538 23 538

1837 Meløy 1 175 20 000 17 109 37 109

1838 Gildeskål 438 20 000 6 378 26 378

1839 Beiarn 270 20 000 3 932 23 932

1840 Saltdal 954 20 000 13 891 33 891

1841 Fauske 1 843 20 000 26 836 46 836

1845 Sørfold 448 20 000 6 523 26 523

1848 Steigen 602 20 000 8 766 28 766

1849 Hamarøy - Hábmer 414 20 000 6 028 26 028

Salten Totalt 2018 6 387 180 000 93 001 273 001
 

Fra spaserstokken 2017 hadde kultursamarbeidet ett fond på 10 571 kroner. Det ga oss ett 

totalbudsjett for spaserstokken i 2019 på kroner 283 572. 

 

Salten Kultursamarbeid sto for koordinering og produksjon på vegne av kommunene også i 2019. 

Bodø kommune fikk tildelt egne midler. 

 

Midlene vi hadde til rådighet i 2019 ga oss tre turneer i Salten med totalt 32 forestillinger og rundt 

1120 tilskuere. Produksjonene spente fra latinske toner med gitar, til musikk fra jazzens og 

swingdansens storhetstid med treblås, til soulmusikk. Den kulturelle spaserstokken i Salten pleier 

hovedsakelig å engasjere profesjonelle artister med tilknytning til Nordland. Det gjorde vi også i år, 

men denne gang hadde vi flere internasjonale artister med tilknytning til regionen. Turneen Latinske 

toner ble også gjennomført i samarbeid med Canarias Crea som ga artisten reisestøtte. Canarias 

Crea er et kulturelt mobilitetsprogram styresmaktene på Kanariøyene har i samarbeid med stiftelsen 

CajaCanarias og Obra Social La Caixa. Det skal legge til rette for at kunstnere fra øyene kan vise 

sine produksjoner utenfor øygruppen. Alle produksjonene var laget spesielt for målgruppen 67 +. 
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Følgende produksjoner turnerte i Saltenkommunene i 2019: 

 
Latinske toner – Gloria Medone – klassisk gitar 

Lukk øynene og drøm deg til ett sted med palmesus, hvor du kan kjenne duften av bougainvillea på 

en varm sommerkveld under stjernene. Gled deg til en vakker konsert hvor den høyt skolerte 

klassiske gitaristen, Gloria Medone, gir deg trillende latinamerikanske toner, spanske danser ispedd 

vår egen Edvard Grieg. Bli med på reisen fra barokken med danser av Gaspar Sanz, via 

romantikken og verker for spansk gitar av den fremragende Francisco Tárrega, til nyere musikk av 

latinamerikanske komponister.  

Gloria Medone er en høyt skolert klassisk gitarist og forsker med bakgrunn fra blant annet 

Musikkonservatoriet i Buenos Aires, PhD i musikkvitenskap fra University of Oviedo og postdoktor 

ved Universitetet i Paris Sorbonne.  

 

Hun har hatt en omfattende karriere som utøver i mange land. Hennes siste turne gikk til 

Storbritannia, Hong Kong og Beijing, hvor hun tilbød masterklasser og konserter for flere 

veletablerte institusjoner.  De siste årene har hun jobbet freelance som både utøver, foreleser, 

forsker og musikklærer. I 2015 ga hun ut albumet Guitar-Selfie som er ett musikalsk selvportrett. 

Forestillingen egnet seg godt på institusjoner, men ble også spilt på andre offentlige steder. 

 

Turneplan: 

Dato Kommune Sted Klokkeslett 
Mandag 20. mai Hamarøy Trivselstua, Bygdeheimen Oppeid Kl. 11:30 

Mandag 20. mai Steigen Steigentunet Kl. 17:00 

Tirsdag 21. mai Sørfold Biblioteket, Straumen Kl. 11:30 

Tirsdag 21. mai Fauske  Fauske bibliotek 
 

Kl. 17:00 

Onsdag 22. mai Fauske Fauske Helsetun 
 

Kl. 11:30  

Onsdag 22. mai Saltdal Saltdal sykehjem Kl. 17:00 

Torsdag 23. mai Beiarn Beiarn sykehjem Kl. 11:30 

Torsdag 23. mai Meløy Ørnes sykehjem 
 

Kl. 17:30 

Fredag 24. mai Meløy Nordtun HelseRehab, Engavågen 
 

Kl. 11:30 

Fredag 24. mai Rødøy Alderstun Omsorgssenter, Tjongsfjord. Kl. 17:00 

Lørdag 25. mai Gildeskål Gildeskål folkebibliotek 
 

Kl. 11:30 
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Avisa Nord Salten 24.05.19 

 

 

Antall konserter: 11 

Lengde: 45 minutter 

Antall deltakere: 320 
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Evaluering: 

Tilbakemeldingene fra konsertene varierte noe. Gloria fikk svært gode tilbakemeldinger for sitt 

vakre Spanske gitarspill. Både lengden på konsertene, hennes milde vesen og valg av melodier slo 

godt an blant publikum. Fra Ørnes sykehjem i Meløy rapporterte de om en flott konsertopplevelse 

med mye applaus, trampeklapp og ekstranummer. På sykehjemmene møtte Gloria eldre mennesker 

med varierende engelskkunnskaper, våkenhet og hørsel. Det gjorde kommunikasjonen utfordrende. 

Gloria snakket godt engelsk, men litt lavt for enkelte i publikum. Besøkstallet varierte også noe. Det 

kan skyldes det svært gode været, med temperaturer over 20 grader, den uka turneen foregikk. 

 

 

 
Avisa Nordland 20.05.19 

 

Te for tre  

Te for tre er en sprudlende og fengende konsert som tar publikum med inn i musikklivet på starten 

av 1900-tallet - jazzens og swingdansens storhetstid.  

 

Møt Taffelpikene, for anledningen et lite kabaretorkester, som tar publikum med inn i et avbrekk fra 

dagliglivet. Vi presenterer en konsert med kjente låter som Tea for Two, Summertime og Sing, sing, 

sing som er laget av noen av de aller største musikerne fra perioden. Vi spiller også flere norske 

slagere som publikum vil kjenne igjen. Dette er en konsert som vil få frem smilet, swingfoten og en 

liten trall hos de fleste. Swingmusikken ble så populær at også komponister av klassisk kunstmusikk 

ble inspirert av de fengende rytmene og de friske harmoniseringene. Dette viser vi frem ved å blant 

annet spille utdrag fra Shostakovich sin Jazz Suite Nr. 2. Den unge fremadstormende komponisten 

og arrangøren Aleksander Waaktaar har skrevet arrangementer spesielt til oss. Han har jobbet med 

flere av landets aller fremste ensembler, blant annet Oslo Filharmonien og KORK. 
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Taffelpikene er et friskt pust som spiller musikk på aller høyeste nivå. Trioens medlemmer er alle 

utdannet klassiske musikere, men har i tillegg til lang erfaring på den klassiske scenen også mye 

erfaring med rytmisk musikk. Alle musikerne jobber i andre profesjonelle ensembler og orkestre i 

tillegg til Taffelpikene.  De er en veletablert treblåstrio som har lang erfaring med konserter og 

forestillinger for eldre.  

 

Utøvere: 

Fløyte: Sigrid Egtvedt 

Klarinett: Nino Felbab 

Fagott: Ingrid Åhlander Bennett 

 

 

Turneplan: 

Dato Kommune Sted Klokkeslett 

Mandag 14. oktober Hamarøy Trivselstua, Bygdeheimen Oppeid Kl. 11:30 

Mandag 14. oktober Steigen Steigentunet Kl. 17:00 

Tirsdag 15. oktober Sørfold Kobbelv vertshus Kl. 11:30 

Tirsdag 15. oktober Fauske Fauske Bibliotek Kl. 17:00 

Onsdag 16. oktober Fauske Helsetunet Kl. 11:30 

Onsdag 16. oktober Saltdal Rognan samfunnshus Kl. 17:00 

Torsdag 17. oktober Beiarn Beiarn kro og hotell Kl. 11:30 

Torsdag 17. oktober Meløy Vall sykehjem Kl. 17:00 

Fredag 18. oktober Rødøy Rødøya omsorgssenter NB! Kl. 12:00 

Lørdag 19. oktober Gildeskål Gibos Kl. 11:30 

 

                                                                                                  

Antall konserter: 10 

Lengde: ca. 45 minutter 

Antall deltakere: 348 
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Avisa Nord Salten 11.10.19 

Evaluering: 

Konserten hadde et enkelt oppsett, med kjent musikk, som ble fint introdusert. Det er mange med 

dårlig hørsel i publikum, så det er viktig å minne musikerne på å snakke høyt til denne 

aldersgruppen når mikrofon ikke benyttes. 

Konsertene ble stort sett veldig godt mottatt. Det var jevnt over godt oppmøte. Musikken falt i smak, 

publikum var fornøyde og ga gode tilbakemeldinger. Ved en av institusjonene var imidlertid de 
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besøkende godt fornøyd, men beboerne forsvant litt etter litt inn på sine rom. Kanskje var det jazz-

sjangeren som ikke fenget der. 

Musikerne opplevde å ikke bli møtt på en av institusjonene, men fant seg allikevel til rette. Fergen 

på strekningen (Forøy-Ågskardet) kom også overaskende på dem. Torsdag og fredag ble lange 

dager hvor det var utfordrende å finne plass å spise. Artistene opplevde konserten på Rødøya som 

en av de hyggeligste, men det var ingen steder å gjøre av seg etter konserten. Da 

matbutikken/kafeen stengte var det fortsatt 3 timer til fergen gikk. Krogen og Klokkergården var 

dessverre stengt for sesongen så det var ikke mulig å få seg middag. Neste gang bør vi ordne dette 

i samråd med omsorgssenteret.  

 

Seniordanserne hadde som vanlig kafe i anledning arrangementet i Saltdal og Røde Kors hadde 

gratis kafe for beboerne på Helsetunet på Fauske. Disse tilbudene er kjære for publikum. 

 

Vinterjazz 

England Brooks og John-Kåre Hansen er to jazzmusikere med hjerte for musikken og for 

formidlingen av den. England Brooks bruker å si ”- I’m not a singer, I’m a storyteller”. Hun er begge 

deler. Med sin dype, sjelfulle stemme har hun begeistret lytterne om det er på jazzklubb, konserthus 

eller på NRKs Beat For Beat. Overalt hvor hun synger gjør hun inntrykk. 

  

England Brooks (62) er født og oppvokst i Los Angeles, California. For 15 år siden gjorde hun Bodø 

til sitt nye hjemsted. Nord-Norge er betraktelig kaldere og langt mindre enn Los Angeles. Men 

menneskene er varme om hjertet og har bidratt sterkt til at England Brooks har fått sin musikalske 

kraft forsterket i sitt nye hjemland. Sammen med jazzgitaristen John-Kåre Hansen fikk vi høre 

duoens intuitive samspill med mye lek, improvisasjon og humor. Det ble både svingende toner og 

glimt i øyet i møte med de to jazzmusikerne. 

 

Utøvere: 

Vokal: England Brooks 

Gitar: John-Kåre Hansen 

 

Antall arrangement: 11 

Lengde: ca. 55 minutter 

Antall deltakere: 452 
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Avisa Nord Salten 29.11.19 
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Turneplan: 
 
Dato Kommune Sted Klokkeslett 

Mandag 25. november Hamarøy Trivselsstua, Bygdeheimen Oppeid Kl. 11:30 

Mandag 25. november Steigen Steigen vertshus Kl. 17:00 

Tirsdag 26. november Sørfold Røsvik samfunnshus Kl. 11:30 

Tirsdag 26. november Saltdal Samfunnshuset, Rognan Kl. 17:00 

Onsdag 27. november Fauske Helsetunet, Fauske Kl. 11:30 

Onsdag 27. november Fauske Fauske bibliotek Kl. 17:00 

Torsdag 28. november Beiarn Beiarn Kro og Hotell Kl. 11:30 

Torsdag 28. november Meløy Pøbben, Halsa Kl. 17:30 

Fredag 29. november Meløy Ørnes hotell Kl. 11:30 

Fredag 29. november Rødøy Alderstun omsorgssenter, Tjongsfjorden Kl. 17:00 
Lørdag 30. november Gildeskål Heimsjyen, Inndyr Kl. 11:30 

 
 

Evaluering: 

Brooks og Hansen leverte flotte konserter med kjente og nye låter som både samsvarte med 

forventningene til tittelen «Vinterjazz» og som passet godt til målgruppa. Formidlingen var svært 

god - publikum ble med både allsang og annet sprell som England kom på underveis.  

England er en meget god formidler som klarte å skape mange gode opplevelser. Selv om hun stort 

sett snakket amerikansk hang de fleste godt med underveis. Hun er heller ikke redd for å snakke 

direkte til utvalgte i publikum, noe som straks skapte livlig stemning i hele salen.  

John-Kåre Hansen var en meget god samarbeidspartner for England på denne turneen. Den gode 

kjemien mellom de to musikerne smitter over på publikum. Sammen skapte de flotte stunder, som 

nok blir husket lenge.  

I Meløy hadde de valgt å legge en av konsertene til Ørnes Hotell og gjorde seg gode erfaringer med 

det. Ved å legge arrangementet dit kom både folk fra sykehjemmet og Gode Øyeblikk i tillegg til at 

det kom mange andre i «riktig aldersgruppe». Mange av dem hadde nok ikke kommet dersom 

arrangementet var på sykehjemmet. 

Mange publikummere uttrykte hvor fornøyde de var med konsert-opplevelsene. Ordet magisk ble 

benyttet av flere og artistene ønskes velkommen tilbake på besøk. 


