Prosjektrapport
Den kulturelle spaserstokken i Salten 2020 (Tilskudd 2019)

Schlagerminner med Åse Krystad og Ann-Sofie Godø

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) - Salten 2020.
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 2019. Midlene
ble brukt på produksjoner i 2020. Nordland fylkeskommune utbetalte midlene til kommunene som
overførte disse til Salten Kultursamarbeid.
Kommuner
1836 Rødøy
1837 Meløy
1838 Gildeskål
1839 Beiarn
1840 Saltdal
1841 Fauske
1845 Sørfold
1848 Steigen
1849 Hamarøy - Hábmer
Totalt

67 år+
67 år+
67 år+
67 år+
67 år+
67 år+
67 år+
67 år+
67 år+

243
1175
438
270
954
1843
448
602
414

Fast beløp
Fordeling
20 000
3 538
20 000
17 109
20 000
6 378
20 000
3 932
20 000
13 891
20 000
26 836
20 000
6 523
20 000
8 766
20 000
6 028

2019
23 538
37 109
26 378
23 932
33 891
46 836
26 523
28 766
26 028
273 001

Fra tildelingen i 2018 hadde kultursamarbeidet ett fond på (10 571 – 4 007) 6 564 kroner. Det ga oss
ett totalbudsjett for 2020 på kroner 279 565. Salten Kultursamarbeid sto for koordinering og
produksjon på vegne av kommunene også i 2020. Bodø kommune produserer selv for egne tildelte
midler.
For midlene vi hadde til rådighet planla vi 3 turneer med til sammen 32 konserter. Alle produksjonene
var laget spesielt for målgruppen 67 + og en overvekt av artistene hadde tilknytning til Nordland.
Produksjonene spente fra «Schlagerminner» med skuespill og 50-talls musikk, til «Folkemusikk fra
Salten» med fiolin, til «Høstblot, kokfesk og ballader» med viser av Trygve Hoff og John-Kristian
Karlsen.
Koronapandemien førte dessverre til endringer i programmet for 2020. Årets første turne,
«Folkemusikk fra Salten», var planlagt i slutten av mars, men måtte flyttes til oktober. Årets siste turne
«Høstblot, kokfesk og ballader», som var planlagt i november, måtte dessverre avlyses. Etter avtale
med Nordland fylkeskommune ble honorar for den avlyste turneen utbetalt til artistene. For å ivareta
godt smittevern ble det utarbeidet egne retningslinjer for gjennomføring av arrangementene. De to
turneene som ble gjennomført hadde totalt 533 besøkende.
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Følgende turneer sto på programmet i 2020:

Schlagerminner
Skuespill, piano og sang på nordnorsk
Vi befant oss i begynnelsen av 50- tallet. Vi møtte søstrene Petronella og Amalie. Den yngre søsteren
Petronella var stormforelsket i han Pettersen som hadde reist til sjøs. Han hadde kommet seg helt til
«Junaiten». Amalie var meget skeptisk og til og med sjalu på Petronella sin forelskelse, som viste seg
å være litt mer enn bare en sommerflørt.
I løpet av forestillingen fremførte Åse Krystad og Ann-Sofie Godø tidsriktig musikk fra inn og utland,
slagere som Åse hadde gitt nordnorske tekster og Arne Dagsvik nye arrangement. Vi fikk høre sanger
som Always on my mind, Middnattstango, True Love og En grønnmalt benk.
Denne produksjonen var spesialutviklet for Den kulturelle spaserstokken. Artistene valgte repertoaret
ut ifra intervjuer de hadde med flere eldre. Tilbakemeldinger fra de første turneene med denne
forestillingen viste at de traff blink med regien og sangutvalget.
Turneen ble kjørt i samarbeid med Landsdelsmusikerne i Nord-Norge v/ Kultur i Troms.

Utøvere:
Sang/skuespill:
Piano/skuespill:

Åse Krystad
Ann-Sofie Godø

Turneplan:
Dato

Kommune

Sted

Klokkeslett

Mandag 31. august

Hamarøy

Hamsunsenteret

Kl. 11:30

Mandag 31. august

Steigen

Steigentunet

Kl. 17:00

Tirsdag 1. september

Sørfold

Kobbelv vertshus

Kl. 11:30

Tirsdag 1. september

Fauske

Fauske bibliotek

Kl. 17:00

Onsdag 2. september

Fauske

Fauske kino

Kl. 11:30

Onsdag 2. september

Saltdal

Rognan samfunnshus

Kl. 17:00

Torsdag 3. september

Beiarn

Beiarn kro og hotell

Kl. 11:30

Torsdag 3. september

Meløy

Ørnes Hotell

Kl. 18:00

Fredag 4. september

Rødøy

Phoenix Café i Jektvik

Kl. 12:00

Lørdag 5. september

Gildeskål

Biblioteket, Inndyr

Kl. 11:30
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Lokalavisa Nord-Salten 4. september 2020
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Antall konserter: 10
Lengde: 45 minutter
Antall deltakere: 272

Evaluering:
Åse Kystad og Ann-Sofie Godø er dyktige utøvere og gode formidlere. Produksjonen var fin og variert.
Historien gikk som en fin rød tråd gjennom forestillingen og bandt sangene godt sammen. Tidvis
kunne det være utfordrende å høre dialogen. Om ikke mikrofon benyttes må utestemmen på, var en
av tilbakemeldingene vi fikk. Forestillingen hadde fin lengde og ble godt mottatt av publikum. Den ble
best mottatt av den eldste aldersgruppen som satt og nynnet med. De ønsket seg flere slike
arrangement. Aldersgruppen 70+ ønsker seg mer Creedense og Stones. Turneen minnet litt om «På
en grønmalt benk» som vi hadde i 2018.

Folkemusikk fra Salten
Susanne Lundeng har helt siden ungdomsårene vært opptatt av felespillet fra Salten og historiene
rundt musikken, en tradisjon som nok for de fleste var en godt bevart hemmelighet. I 30 år har hun
løftet frem denne kulturarven og i 2015 kom hennes kvadruple album «111 Nordlandsslåtter – hilsen
Susanne Lundeng» ut på eget plateselskap, noe hun høstet en Spellemannpris for. Albumet inneholdt
også en stor booklet med bilder, historier og informasjon om folkemusikktradisjonen fra Salten og
Lofoten. Denne utgivelsen er en slags oppfølger til hennes debutalbum «Havella» - slåtter fra
Nordland som kom ut i 1991.
Det var musikk og historier fra denne tradisjonen hun tok med seg på veien for Spaserstokken i Salten.
Der det fantes spisset Susanne programmet med noen slåtter/musikk fra det aktuelle spillesteder.
Susanne håpet også at møtet med eldre mennesker kunne være en åpning for at nye opplysninger,
foto, historier rundt denne kulturen kunne dukke opp i kjølvannet av konsertene. Hun inviterte derfor
til samtaler med publikum. Det er lett å tenke at det ikke finnes mer materiale og at tiden har gått, men
Susanne oppdager stadig noe nytt.
Med seg på disse konsertene hadde hun gitarist og sanger Nils-Olav Johansen. Han jobber til daglig
som professor i jazzgitar ved NTNU i Trondheim (Jazzlinja) og er kjent fra grupper som Farmers
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Market og Transjoik. Nils-Olav Johansen henter inspirasjon fra tradisjonell musikk fra hele verden i
sitt musikalske uttrykk, og er kjent for sine virtuose improvisasjoner med umiskjennelig signatur.
Musikken til duoen gikk fra de sarteste, nesten ikke hørbare toner til de mest ekspressive og drivende
rytmiske strengeleker.

Utøvere:
Fele/sang:

Susanne Lundeng

Gitar/sang:

Nils-Olav Johansen

Turneplan:
Dato

Kommune

Sted

Klokkeslett

Mandag 19. oktober

Hamarøy

Æventyrsalen, Hamsunsenteret

Kl. 11:30

Mandag 19. oktober

Steigen

Steigen Vertshus

Kl. 17:00

Tirsdag 20. oktober

Sørfold

Ungdomshuset på Strøksnes

Kl. 11:30

Tirsdag 20. oktober

Fauske

Fauske Bibliotek

Kl. 17:00

Onsdag 21. oktober

Fauske

Fauske Kino

Kl. 11:30

Onsdag 21. oktober

Saltdal

Rognan Samfunnshus

Kl. 17:00

Torsdag 22. oktober

Beiarn

Beiarn kro og hotell

Kl. 11:30

Torsdag 22. oktober

Meløy

Husflidsloftet, Halsa

Kl. 17:00

Fredag 23. oktober

Meløy

Svengen cafe og pub, Neverdal

Kl. 11:30

Fredag 23. oktober
Lørdag 24. oktober

Rødøy
Gildeskål

Alderstun omsorgssenter
Heimsjyen

Kl. 17:00
Kl. 11:30

Antall konserter: 11
Lengde: 45 – 60 minutter
Antall deltakere: 261

Evaluering:
Dette var en spaserstokkturne av ypperste klasse. Artistene begeistret både publikum og arrangører.
Susanne snakket både faglig og artig mellom låtene. Der det var mulig knyttet hun musikken til lokale
spillemenn. Denne veklingen mellom musikk og historier fungerte godt. Hun fikk et stort pluss for bruk
av mikrofon. Selv om felemusikk kanskje var uvant for noen da de kom, var begeistringen stor da
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publikum småpratet seg imellom på tur ut av konsertene. Vi hørte utsagn som: «Susanne leverer så
det holder!» og «Hurra for spaserstokken!». Denne produksjonen passet kanskje best på «åpne»
arrangement og ikke så godt på institusjon. Den pågående koronasituasjonen gjorde det dessverre
litt vanskelig å få folk ut på konsert.

Saltenposten 17. oktober 2020

Høstblot, kokfesk og ballader - AVLYST
Sanger av Trygve Hoff og John Kristian Bjørnstad Karlsen.
Etter å ha blitt sammenlignet med Trygve Hoff på sin første CD-utgivelse «Nordlandsfjellan» hadde
John Kristian Karlsen lenge ønsket å gjennomføre en konsert med en kombinasjon av
multikunstneren Trygve Hoffs- og egne sanger. Sjangerbredde er John Kristians varemerke når han
komponerer. Noe fra vårt nordnorske landskap hører naturlig med. Dette var noen av fellesnevnere
når vi skulle få høre musikk av de to visekunstnerne.
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John Kristian hadde satt sammen en repertoarliste med en del kjent stoff og noen røverhistorier fra
«før i tia» som vil røre ved folkesjelen. Konserten skulle variere fra sommerfriske ballader, til veien
frem mot mørketida vi var på tur inn i. Det skulle også være rom for noen personlige betraktninger fra
komponistene underveis. Med seg skulle John Kristian ha gitarist, multimusiker, studio-eier og kollega
Andreas Kopland Berger. Andreas skulle være med å fargelegge konserten etter alle kunstens regler,
både vokalt og instrumentalt.

Utøvere:
Vokal og gitar:

John Kristian B Karlsen

Bass, gitar og koring:

Andreas Kopland Berger

Turneplan:
Dato

Kommune Sted

Klokkeslett

Mandag 9. november

Hamarøy

Æventyrsalen på Hamsunsenteret

AVLYST

Mandag 9. november

Steigen

Steigen Vertshus

AVLYST

Tirsdag 10. november

Sørfold

Ungdomshuset i Ånsvik

AVLYST

Tirsdag 10. november

Fauske

Fauske bibliotek

AVLYST

Onsdag 11. november

Fauske

Fauske kino

AVLYST

Onsdag 11. november

Saltdal

Rognan samfunnshus

AVLYST

Torsdag 12. november

Beiarn

Beiarn kro og hotell

AVLYST

Torsdag 12. november

Meløy

Prestegårdsfjøset, Meløya

AVLYST

Fredag 13. november

Meløy

Glomfjord hotell

AVLYST

Fredag 13. november
Lørdag 14. november

Rødøy
Gildeskål

Alderstun omsorgssenter, Tjongsfjorden
Gildeskål folkebibliotek

AVLYST
AVLYST

Antall arrangement: 11
Lengde: ca. 55 minutter
Antall deltakere: AVLYST

Evaluering:
Uken før turnestart måtte vi, som følge av pandemien, dessverre avlyse. Etter avtale med Nordland
fylkeskommune ble honorar utbetalt artistene. Turneen vurderes på programmet i 2021.
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