Arbeidsprogram 2021
Tiltak

Mål

Filmfest
Salten

Vi ønsker å stimulere barn
og unge i Salten til et kritisk
og skapende forhold til
film, være en motivasjonsfaktor og skape en regional
møteplass for barn og unge
hvor film er i fokus.

Den
kulturelle
spaserstokken

Legge tilrette for økt
samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan
utvikles gode kunst- og
kulturprosjekter for eldre
lokalt innenfor et mangfold
av sjangre og uttrykk.
Midlene skal hovedsakelig
benyttes til profesjonell
kunst- og kulturformidling
av høy kvalitet.
Ett stort kultur- og
samfunnsløft i regionen
som motvirker fraflytting,
gir nye arbeidsplasser,
bidrar til nærings- og
samfunnsutvikling.

Europeisk
kulturhovedstad
2024

Målgruppe
10. kl

Aktivitet

Samarbeid

Filmopplæring høst. Elevene
låner utstyr og produserer film.
Skolene nominerer filmer. Juryen
kårer vinner. Alle kan stemme på
Folkets pris. I april er det
filmvisning med Q&A på Fram
kino og galla med prisutdeling,
underholdning og prominente
gjester.

DKS Bodø
Kommunene i
Salten

65+

Turneproduksjon av Den
kulturelle spaserstokken i Salten.
Målsettingen er 3 turneer årlig,
men avhenger av finansieringen
fra fylkeskommunen.

Kommunene i
Salten

Lokal
befolkning,
tilreisende
og Europa

Bodø og Nordland har fått status
som Europeisk kulturhovedstad
(ECoC) i 2024. Bodø2024 IKS er
etablert. Styret er oppnevnt og
det jobbes med å etablere en
egen organisasjon som skal jobbe
videre med kulturhovedstadsåret.
Prosjektet vil favne hele fylket og
vil være en enorm mulighet for
regionen og landsdelen for øvrig.

Bodø
kommune
Kommunene i
Salten

Rolle kultursamarbeidets adm.
Salten Kultursamarbeid
er prosjekteier og
økonomisk ansvarlig.
Faglig leder inngår i
arbeidsgruppe og er
bl.a. ansvarlig for
økonomi, kontrakter,
reiser, mottakelse,
middag, back-stage og
ridere. DKS-Bodø har
prosjektlederansvaret.
Faglig leder står for
produksjon og
koordinering av
turneene. Det
innebærer bl.a.
økonomi, booking,
kontrakter, turneplaner,
reisebestilling og
profilering.

Kultursamarbeidet vil
kunne søke om- og
delta med prosjekter på
lik linje med andre
kulturaktører i landsdelen. Det er søkt IRIS
fondet om midler til
ekstra ressurs som kan
bidra i kultursamarbeidets arbeid
frem mot 2024.

Rolle kommuner

Ansvarlig

DKS koordinator i hver
kommune er ansvarlig
for egen transport til
galla. Bodø kommune
dekker leie av
Spektrum. Ref SR-sak
31/13.

Hege
Klette

Kommunene overfører
spaserstokkmidlene
fra fylkeskommunen til
kultursamarbeidet. De
bestemmer arenaer
for sine arrangement
og tar imot artister.

Hege
Klette

Kommunene vil delta
aktivt i utarbeidelse og
gjennomføring av
felles prosjekter. Antall
prosjekter og
rollefordeling vil
påvirkes av hvorvidt
søknad om ekstra
ressurs innvilges eller
ikke.

Hege
Klette

Arbeidsprogram 2021
Tiltak

Mål

Kulturell
vandring

Øke interessen for kunst og
kultur. Turistmål som
skaper engasjement i lokalbefolkningen. Bidra til økt
folkehelse ved å trigge
interessen – og få folk ut
for en annerledes turopplevelse. Bidra til
integrering ved å tilføre
prosjektet en flerkulturell
dimensjon. Øke stolthet for
egen region.
Kultur- og ressursutvikling i
regionen. Utveksle og heve
kompetansen, samt styrke
de kulturelle nettverkene.

Nettverk

Profilering

Økt kjennskap til kultursamarbeidets aktiviteter,
være mer synlig og delta på
relevante arenaer hvor
kultur står på agendaen.

Målgruppe
Lokal
befolkning
og
tilreisende

Aktivitet

Samarbeid

Kultursamarbeidet ønsker å
etablere en kulturell vandring i
hver kommune med flere
frittstående kunstneriske
installasjoner. Første delprosjekt
er «Tenkebenk». Prosjekt
«Tenkebenk» kjøres som DKS
prosjekt hvor profesjonell
kunstner jobber sammen med
barna.

Kommunene i
Salten

Nettverks
kommuner

Det gjennomføres 2 årlige
nettverkssamlinger for
kulturledere, kulturskolerektorer
og kulturutvalget i Salten.
Sammen med andre tiltak skal
disse bidra til kompetansedeling,
kompetanseheving, sambruk av
faglige ressurser og vurdere
andre plattformer for samarbeid.
En av samlingene i 2021 vurderes
gjennomført som studietur.
Redaksjonell omtale av egne
prosjekter gjennom media, egen
nettside og Facebook. Dele
informasjon om egne prosjekter,
kulturaktiviteter i kommunene og
relevante nyheter fra regionale,
nasjonale og internasjonale
kulturaktører på Facebook.
Samarbeide med kulturinstitusjoner både lokalt, regionalt,
nasjonalt og internasjonalt.

Kommunene i
Salten

Ulike

Lokalbefolkning
Kulturaktører
Samarbeids
-partnere
Myndigheter

Rolle kultursamarbeidets adm.
Faglig leder har sammen
med prosjektgruppa
bestemt benk og
innhenter samlet tilbud
på innkjøp. Kultursamarbeidet gir ett
tilskudd på kroner
10 000 til kommunene
som deltar i
«Tenkebenk»
prosjektet.

Rolle kommuner

Ansvarlig

Kommunen og DKS
koordinator er
ansvarlig for praktisk
og økonomisk
gjennomføring av
prosjektet.
Kommunene er selv
ansvarlige for
nødvendige tillatelser
og vedlikehold.

Hege
Klette

Faglig leder er ansvarlig
for organisering og
gjennomføring av
samlingene og eventuell
studietur. Agenda
utformes i samarbeid
med arbeidsutvalget.

Representantene fra
kommunene deltar på
samlingene og
eventuell studietur,
utveksler kompetanse
og kommer med
innspill til aktuelle
tema før agenda
legges.

Hege
Klette

Faglig leder er redaktør
for kultursamarbeidets
kommunikasjonsplattformer og
presseansvarlig.

Nettverket deler
informasjon om
aktiviteter gjennom
egne kommunikasjonsplattformer.

Hege
Klette

