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Forsidebilde: Fra den internasjonale forestillingen «The Edge of the Pier» på Neptunkai , Melbu i september med profesjonelle 
dansere. Fra venstre danserne Audun Kvam fra Oslo, Lilja Steinunn Jonsdóttir fra Island og Aoife Toner fra Irland. Dette er 
regioner som Vesterålen har kulturavtaler med.                                                     Foto: Medier og kommunikasjon, Hadsel vgs  
 
Fotografier som ikke har spesiell kreditering er tatt av Kulsam. 
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0. SAMMENDRAG 
 
Utfordringer 
Å styrke det internasjonale samarbeidet og få til etablering av et regionalt filmverksted er to av 
utfordringene Vesterålen kulturutvalg peker på i årsrapporten for 2010. I tillegg ønsker utvalget 
kritiske forskerblikk på deler av virksomheten. En annen utfordring er å gi prosjektet 
Tilbakestrøm en fastere økonomisk forankring.  
 
Stor aktivitet 
Kultursamarbeidet i Vesterålen har et aktivt år bak seg. Rundt 30 000 vesterålinger besøkte 
arrangementer og aktiviteter som utvalget sto bak eller var involvert i. Dette omfattet 
friluftsaktiviteter, utstillinger, konserter og forskjellige forestillinger. 3 000 personer hadde oppgaver 
som utøvere eller arrangører. Av disse deltok 600 på spesielt tilrettelagte aktiviteter som Vesterålen 
friluftsråd sto bak og så mange som 585 i revy- og teaterproduksjoner som den regionale 
sceneinstruktøren var med på, det høgste tallet så lenge sceneinstruktørordningen har vært i gang. 

Økt filmsatsing 
Kultursamarbeidet i Vesterålen har i 20 år drevet en offensiv filmsatsing i forhold til barn og 
unge. I 2010 ble denne satsingen trappet opp og prosjektet Filmfokus Vesterålen igangsatt. 
Målet er å gi et bedre kurstilbud rundt i kommunene og få etablert en egen hjemmeside der de 
unge kan legge ut egne filmer og få konsulentbistand. I samarbeid med Hadsel videregående 
skole er det et mål å knytte et filmverksted til Ungdommens mediehus på Stokmarknes.  

Internasjonalt samarbeid 
Samarbeidet med Øst-Island er videreført. Det har vært 10 utvekslinger begge veier med 
musikere, billedkunstnere, journalister og dansere. I 2010 ble også matkultur en del av 
samarbeidet med utveksling av kokker. Den mest omfattende satsingen som ble gjennomført 
var EDGES: Three Sides of the Same Sea. Sammen med Museum Nord arrangerte 
kulturutvalget forestillingen The Edge of the Pier – Kaikanten med bl.a. dansere fra Irland, 
Island og Norge.  
 
Kunst- og kulturstrøm Vesterålen  
Et annet innsatsområde knytter seg til satsingen Kunst- og kulturstrøm Vesterålen. Det har skapt 
engasjement i alle seks kommunene. Den utløste stor aktivitet i alle kommunene med festivaler, 
kunstsatsinger og ulike typer forestillinger.  
 
Mange tilbakestrømmere tilbake 
En viktig del av Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er prosjektet Tilbakestrøm som har fått karakter 
av en fast ordning. I 2010 var det vel 30 forestillinger og utstillinger med tilbakestrømmere rundt i 
samtlige kommuner. Ideen bak Tilbakestrøm er at de unge kunstnerne og kulturarbeiderne kan 
komme hjem for kortere eller lengre tid, ikke at de nødvendigvis skal flytte tilbake for godt. Det er 
imidlertid gledelig å konstatere at man i dag kan telle rundt 25 personer som i løpet av de siste to 
årene har flyttet hjem for godt. Trillebåra festival i Øksnes markerte i fjor at Tilbakestrøm var 10 
år. 
 
Eneste kulturutvalg i kommune-Norge? 
Politisk har Kultursamarbeidet fungert godt med positive diskusjoner rundt hvordan kunst og kultur 
kan være en viktig innsatsfaktor for utviklingen av Vesterålen. Dette er trolig eneste utvalget i 
kommune-Norge som kun har kultur som faglig ansvarsområde. Ellers er det gjerne kultur – skole, 
kultur – næring eller kultur – service o.l. Nettopp fordi utvalget ikke har noen binding til andre 
fagområder er det enkelt å inngå samarbeid nettopp med andre fagområder. 
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1. STYRING OG ORGANISERING 
 
Medlemmer:  
• Vibeke Tveit, Vesterålen regionråd (leder) 
• John H. Iversen, Andøy 
• Ivan Andreassen, Bø 
• Marion Celius, Hadsel (nestleder) 
• Kurt L. Olsen, Lødingen 
• Arild Pettersen Inga, Sortland 
• Torfinn Kristoffersen, Øksnes 
 
Varamedlemmer:  
• John Danielsen, Øksnes 
• Marith Benjaminsen, Andøy 
• Geir Viggo Pedersen, Bø                
• Renate M. Johansen, Hadsel 
• Einar Gran Ernstsen, Lødingen                           Vesterålen kulturutvalg har møte hos utvalgsmedlem Arild  
• Linda Madsen, Sortland                                               Inga på Inga Sami Siida.                   
• Inger Lise Brun frem til 21.10.10, da overtok 
• Ken Ivan Reinholdtsen, Øksnes                                  

 
Kulturutvalget har hatt 5 møter og har behandlet 46 saker. 
 
Sekretariat og administrasjon  
Basisbemanning: 1 lederstilling (Erik M Bugge), og en 50 % stilling som prosjektmedarbeider 
(Margrethe Berntsen). Øvrig administrativt og faglig engasjert personell i 2010, se vedlegg til 
årsrapport.  
 
Samarbeidspartnere (institusjoner, private bedrifter og organisasjoner) 
De viktigste partene i samarbeidsnettverket har i 2010 vært kulturkontorene, kunst- og 
kulturstrømkomitéene, bibliotekene og kulturskolene i Vesterålen. I tillegg kommer Nordland 
fylkeskommunes kulturavdeling som kulturutvalget har en kulturavtale med og Øst-Island kulturråd 
og kulturavdelingen i Donegal County. Spesielt i 2010 har det vært tett samarbeid med Museum Nord 
om prosjektet EDGES: Three Sides of the Same Sea og forestillingen The Edge of the Pier.  
 
Samarbeidspartnere 
Kultursamarbeidet i Vesterålen og administrasjonen har i 2010 samarbeidet om spesielle tiltak med 
disse institusjonene, organisasjonene og bedriftene: 
 
Trillebåra festival / Museum Nord, avdelinger i Hadsel og Sortland / Den kulturelle skolesekken / 
Teaterklubb 81 / Stokmarknes Mandskor / Melbu teaterlag / Fyr laus / Sommarøy skole / Øksnes 
ungdomsskole / Alsvåg barne- og ungdomsskole / LVO / Sommer-Melbu / Festivalen Nyksund 10 / 
Galleri Hildreland  / Sortland kunstforening / Vestbygd skole og barnehage / Sortland rockeklubb / 
Sortland barneskole / Sortland ungdomsskole/ Sortland videregående skole / Friluftrådenes 
Landsforbund / RKK Vesterålen / Ofoten Friluftsråd / Salten Friluftsråd / Øksnes leirsted / Øksnes 
jeger- og fiskerforening / Vesterålen padle- og klatreskole / Vesterålen vertikal / Øksnes RK 
hjelpekorps / Offersøy feriesenter / Andøy friluftssenter / Sortland frivillighetssentral / IBOS Hadsel / 
Sortland VGS (Sortland, avd Kleiva, avd Øksnes) Vesterålen Turlag / Reginedagan / Øst-Island 
kulturråd / Donegal County Council / Den norske ambassaden i Reykjavik  
 
 
Økonomiske tilskudd 
Vesterålen kulturutvalg/Kultursamarbeidet i Vesterålen har i 2010 mottatt økonomisk støtte fra eller 
fått delprosjekter finansiert fra: 
 
Vesterålen utvikling / Vesterålen Turlag / Nordland fylkeskommune – kulturavdelingen / 
Friluftsrådenes Landsforbund / Film og Kino / Kulturdepartementet /  Norsk kulturråd / Norsk 
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kulturskoleråd / Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavd. / Frifond / SpareBank1 Nord-Norge / Norsk 
kulturskoleråd  / Sangløftet 
  
Nordland fylkeskommune har spilt en viktig rolle for å få gjennomført kulturinnsatsen i Vesterålen. Det er 
knyttet til kulturavtalen, sceneinstruktørordningen, Vesterålen friluftsråd, bokbussen og tilskudd fra Den 
kulturelle skolesekken i Nordland.   
 
Tallresultater 2010 
 

Kurs o.l. 
aktivi-
teter 

Publikums. 
arrangementer 

Bokutlån Trykksaker (hefter, 
bøker, brosjyrer, 
kassetter, DVDer) 

Økonomi (avrundet). Hele 
1 000. 
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Kulturkalender      12       
Web-nyheter      43           
MUSAM/regsekk 96 25 300 21  140 1 500          281 40          20  
Bokbuss/litt.         6      8 000    25 413          860  350  
Teater     534   14 33       7 789 2 1 000  245 288
Tilbakestrøm 122   13 30 1 900  12 216
Film 224 1 14  17 3 099 4 3  000 6 25 193 50
Kunst- og 
kulturstrøm V.** 

1 372   139      18 800   200

Int. samarbeid 30   1 2         450  30 415 30
Friluftsliv 600  3 67 4  225 790  15
Kunst      1 7 500   
Kulturavtale,fylket        150
Drift V.ålen 
kulturutvalg 

      1 126 

Totalt 2 984 26 317 255 86 32 190 8 000 25 413 8 12 043 6 2 804 2 642 115

 
* Gjelder bare salg fra Regionrådet direkte eller til detaljister. Hefter i serien Møte med Vesterålen selges av kommunene, museene o.a 
 Når det gjelder salget av Møte med Vesterålen-serien har salget skjedd  gjennom Museum Nord – Vesterålsmuseet 
**   Gjelder arrangementer som kunst- og kulturstrømkomiteene i kommunene står bak, men som inngår inn i den regionale satsingen   
 
2. NOEN HOVEDLINJER I ARBEIDET  
Strategiplanen for Kultursamarbeidet, Kultur for nyskaping 2006 - 2010  (mål og strategier, se vedlegg bak) 
ligger til grunn for innsatsen i 2010. Planen er vedtatt av alle seks kommunestyrene og har følgende visjon: 
 
Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer 
nyskaping i vesterålssamfunnet 
 
Målene som er satt opp kan i korttekst formuleres slik: 
• Å stimulere til aktiv deltakelse  
• Å sørge for høgt faglig og kunstnerisk nivå 
• Å bruke kunst og kultur som utviklingsverktøy 
• Å profilere Vesterålen som en mangfoldig, moderne og tradisjonsbevisst region 
 
Kort kommentar til måloppnåelse 
Årsrapporten viser at arbeidet har ført til stor deltakelse, det har vært tilstrebet høyt faglig nivå og 
mange tilbakemeldinger viser at det er oppnådd en positiv utvikling og stort mangfold ved bredden av 
innsatsområder. Gjennom kontakt og samarbeid med en rekke profesjonelle kunstnere og 
kulturarbeidere er det oppnådd god kvalitet på tilbudene. 
 
Følgende strategier er vedtatt for å nå målene i strategiplanen Kultur for nyskaping  
 
• Å få til samarbeidsavtaler med kunst- og kulturmiljøer utenfor Vesterålen 
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• Å få til samarbeidsprosjekter mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom bosatt i eller  
utenfor Vesterålen 

• I kulturarbeidet lokalt og regionalt å bygge videre på organiseringen av golfstrømprosjektet 
• Å bevisst bruke treffende språklige bilder og metaforer i utviklingsarbeidet 
• Å knytte nærmere kontakt mellom profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere og næringslivet  
• Å prøve ut et nærmere samarbeid med Nordland fylkeskommune på utvalgte områder 
 
Kommentarer knyttet til strategipunktene i strategiplanen 
 
Samarbeidsavtaler med kunst- og kulturmiljøer utenfor Vesterålen 
Kulturutvalget har fulgt opp samarbeidsavtalen med Øst-Island kulturråd og har fått avtale om samarbeid med 
kulturavdelingen i Donegal County gjennom prosjektet EDGES: Three Sides of the Same Sea. Og de tre 
forestillingene The Edge of the Sea (Donegal), The Edge of the Pier (Vesterålen) og The Edge of the 
Imagination (Øst-Island). 
 
Samspill mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom 
Laterna Magica samarbeider konsekvent med ungdom for gjennomføring av festivalen. Det gjelder bl.a. 
ungdom som går på musikklinja og Sortland kulturskole, i 2010 også ungdom fra linja Medier og 
kommunikasjon ved Hadsel vgs. To avgangselever ledet et filmkurs for ungdom. Det har vært kontakt med 
miljøet rundt Sortland Rockeklubb. Tilbakestrømmere har også i 2010 vært trukket inn i ulike 
kulturprosjekter og har vært benyttet i Kultursamarbeidets arbeid. 
 
Bygge videre på organiseringen av 
golfstrømprosjektet 
Kultursamarbeidet igangsatte i 2006 Kunst- og 
kulturstrøm Vesterålen som er en direkte 
videreføring av golfstrømprosjektet både når det 
gjelder innhold og organisering. Alle seks 
kommunestyrene har vedtatt at arbeidet skal 
videreføres i neste kommunestyreperiode. Fortsatt er 
prosjektet organisert etter mannskapsmodellen.  
           
Bruke treffende språklige bilder og metaforer 
Golfstrømmen er videreført som sentral metafor. Det 
legges også stor vekt på å finne gode prosjektnavn  
som «Tilbakestrøm», «Kulturstrøm» «Filmfokus» 
og satsingen EDGES: Three Sides of the Same                 Steinar Jakobsen ledet revitaliseringsseminaret på Andøy             
der «edge - kant» er den sentrale og sammenbindende     Friluftssenter i oktober. 
metaforen. 
 
Kontakt kultur – næring 
Arbeidet med å sette fokus på temaet «kultur – næring» er trappet ned etter at det ble vanskelig å få igangsatt 
prosjektet Kultur for nyskaping. Perspektiver ivaretas bl.a. gjennom kunstsatsingen og en mulig utvidet 
utenlandssatsing knyttet til eksportrettede bedrifter. 
 
Samarbeid med Nordland fylkeskommune 
Kulturavtalen med Nordland fylkeskommune er videreført fram til og med 2011. Det planlegges et møte med 
fylkesråden tidlig i 2011 der videreføring av avtalen er et tema.    
 
Samlet sett viser konkretiseringene ovenfor god sammenheng mellom vedtatte strategier og konkret innsats i 
regi av Kultursamarbeidet i 2010. 
 
3. ARBEIDSOPPGAVER OG RESULTATER 
 
Arbeidsoppgavene refererer til vedtatt arbeidsplan for 2010 – 2011. De fleste av de foreslåtte tiltakene er i 
gang eller avsluttet. Det er utarbeidet egne rapporter for større delprosjekter og spesielle innsatsområder.  
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INFORMASJON 
 
Kulturkalender  
Tolv kalendere er produsert i samarbeid med kulturkontorene. De er publisert i media, på Internett  
www.vestreg.no/kultur og i en trykt folder.  
 
Web-oppslag www.vestreg.no og pressemeldinger 
Det er i 2010 produsert 93 nyhetsoppslag om kultursamarbeidet. Ofte dreier det seg om pressestoff 
med bilder som også er sendt lokale media. Dette arbeidet bidrar til synliggjøring av det som 
Kultursamarbeidet arbeider med, ikke minst i Bladet Vesterålen, www.vol.no og www.blv.no. 
 
DVD-produksjoner 
Kultursamarbeidet har sørget for en DVD-produksjon som dokumenterer større arrangementer og 
forestillinger. En dokumentasjons-DVD om LATERNA MAGICA filmfest er under produksjon av 
Eirik Treimann som går siste året på Hadsel vgs, Medier og kommunikasjon.  
 
 
MUSIKK 
 
Musikksamarbeidet i Vesterålen, MUSAM   
(Egen årsrapport)  
Musikksamarbeidet i Vesterålen er både et viktig 
nettverk for kulturskolene (rektorer og lærere) og en 
ordning som stimulerer tiltak innefor Den kulturelle 
skolesekken. I 2010 har mye tid og penger vært 
brukt på Vesterålen Juniororkester og orkesterets15-
årsmarkering samt prosjektet «Ferske feler» for å få 
i gang strykeropplæring i Bø og Andøy. Det er gjort 
nyinnspilling av musikken til boka Kvitare enn 
svanen, planlegging av grovmessingseminar, 
samtkompetanseutvikling for kulturskoleansatte. Det 
har vært arbeidet med å      
få i gang et regionalt ungdomskor som foreløpig er     Vesterålen Juniororkester markerte 15 år 
lagt på is. Rundt 300 har vært involvert i MUSAMs                                      Foto: Leif Egil Andreassen 
tilbud og prosjekter. 
Et arbeid med innsamling og arrangering av folkemusikk under overskriften Folkemusikk inn i framtida er 
under arbeid med utgivelse av et hefte. 
 
LITTERATUR 

Bokbussen i Vesterålen  (Egen årsrapport)  
Totalutlån 2010: 25 413 (2009: 28 996)  bøker, 
herav for barn 16 442 (2009: 19 003). Bokbussen 
har ca 8 000 lånere (inkl. institusjoner). Den stopper 
100 steder. Utlånet har hatt en liten nedgang i 2010. 
Dette året mistet vi flere kjøredager mens bokbussen 
var til rengjøring etter branntilløp. Det er også 
naturlige svingninger med skolefrie dager som gjør 
at skoler ikke får besøk.         Bokbussen Gulliver 

Bokbussen må fortsatt sies å være et flaggskip i det regionale kultursamarbeidet. Det kan registreres en 
nedgang av utlånet noe som er naturlige svingninger i forhold til ruteoppsett og strukturendringer i samfunnet. 
 
Salg av publikasjoner 
Gjennom regionrådets nettbutikk er det solgt egenproduserte bøker, hefter og DVDer. 
I 2010 ble det solgt til sammen 36 bøker, 7 hefter og 1 DVD. 

http://www.vesteraalen-regionraad.no/kultur
http://www.vestreg.no/
http://www.vol.no/
http://www.blv.no/
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SCENEKUNST OG FILM                                                 
 
Regional sceneinstruktør (Egen årsrapport fra sceneinstruktøren til fylkeskommunen) 
Sceneinstruktøren har vært involvert i 14 ulike forestillinger og prosjekter, enten som kunstnerisk 
hovedansvarlig eller delansvarlig. Statistikk. Antall aktører: 584. Publikumsoppslutning: 7 789 og antall 
viste forestillinger: 33. Tallene er rekordhøye i forhold til tidligere års statistikk og viser at sceneinstruktør 
Søren Frank er svært aktiv og gjør et godt arbeid. Tilbakemeldingene fra miljøene har vært positive. 
 
Av større prosjekter som han har hatt instruksjonsansvar for, er først og fremst The Edge of the Pier 
som Kultursamarbeidet hadde ansvar for (se nedenfor). I tillegg kan neves revyen Fyr laus på 
Andenes, teaterforestillingen Der fikk du på Melbu, musikalen Ikke mobb på Sommarøy skole og ikke 
minst forestillingen Kjølsvinets glade jul på Stokmarknes. 
 
Sceneinstruktøren har hatt konsulentoppdrag for en rekke produksjoner og vært engasjert som 
manuskonsulent. Det har ikke kommet inn søknader om bruk av sceneinstruktøren fra Bø eller Lødingen i 
2010. Han vil prioritere arbeid i disse kommunene i 2011 etter møter med alle kultursjefene.  
 
Forestillingen The Edge of the Pier (Egen rapport) 
Forestillingen The Edge of the Pier - Kaikanten 
inngikk som en sentral del av samarbeidet med 
Donegal og Øst-Island. I forestillingen deltok 
profesjonelle dansere fra de tre landene, en 
folkesanger og medlemmer av Melbu amatør-
teaterlag samt ansatte ved Museum Nord – Norsk 
fiskeindustrimuseum. Forestillingen foregikk på 
museets område og ble et slags vandreteater 
gjennom to av sildoljetankene ned til kaia. 
Manusforfatter og regissør var sceneinstruktøren 
Søren Frank. Lyddesign og musikk ble laget av Are  
Bredal Simonsen.   Forestillingen bygget på kontakt mellom museene i de tre                    
                                                                                                             regionene for å sette lokal kulturhistorie inn i en internasjonal 
Sentralt i prosjektet lå utprøving av kontakt og     sammenheng. Foto: Utlånt fra Ljosmyndir Austurlands som ble 
samarbeid om en kunstproduksjon mellom et                     brukt på plakat og program. Fra Seydisfjord på 60-tallet.  
regionalt museum og kunstnere som arbeider innenfor  
samtidsuttrykk. Museum Nord var derfor en sentral  
samarbeidspartner. Det var også kontakt med museene i Donegal og Øst-Island om produksjonen. 
 
Av forskjellige årsaker ble prosessen annerledes enn planlagt siden det ble skifte av kunstnerisk ansvarlig. 
Læringsdelen ble derfor mindre enn forventet. The Edge of the Pier ble imidlertid en god forestilling som tok 
tak i temaet på en fin måte. Forestillingen ble godt mottatt av publikum og fikk bred medieomtale. Rundt 
450 så forestillingen. Prosjektet er det mest 
arbeidskrevende enkeltarrangement som 
Kultursamarbeidet har gjennomført. 
 
Laterna Magica – film- og videofestival for barn 
og unge (Egen rapport) 
Festivalen ble gjennomført i nært samarbeid med 
Sortland kino/Sortland kulturkontor. Temaet var 
«HUMOR», noe som avspeilet seg i en rekke 
arrangementer. Rundt 250 unge var involvert i 
filmproduksjon, utstillinger, organiseringen eller 
deltok i aktiviteter. Publikumstall totalt var rundt  
3 000, i hovedsak barn og unge. 
       Tilbakestrømmerne Torfinn Iversen, Solveig Melkeraaen og                   
                                                                                                              Håvard Prytz var spesielt inviterte til kortfilmaften. De  
I 2010 mottok filmkonkurransen 46 filmbidrag fra          arbeider enten profesjonelt med film eller studerer film. 
fem av kommunene. Det var 180 personer involvert i                                                    Foto: Marianne Strand 
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filmproduksjon. Prisene for vinnerfilmene ble delt  
ut på den regionale filmfesten. Sceneinstruktøren hadde ansvaret for regien. Filmfesten var godt besøkt med         
nærmere 300 publikummere. Ellers ble det arrangert  en kunstutstilling, «HUMOR» v/elever fra Sortland 
kulturskole. Det var visning av  fire kortfilmer laget av en filmstudent og tre profesjonelle filmskapere 
(tilbakestrømmere) fra Vesterålen. Disse var spesielt invitert. Tre var til stede. 
 
Det ble arrangert skole- og barnehageforestillinger med kvalitetsfilm for i underkant av 1 800 barn og 
unge. Det ble arrangert en humoraften på restaurant Ekspedisjonen med lokale fortellere.  

 
Samlet sett var dette en vellykket uke med fokus på film, barn og ungdom. I 2011 vil det bli knyttet nærmere 
kontakt med musikklinja, Sortland vgs for gjennomføring av filmfesten. I 2011 er Laterna Magica 20 år. 
 
Prosjektet Filmfokus Vesterålen  
Det er innledet et samarbeid med Hadsel vgs, 
Medier og kommunikasjon. Prosjektet har vært 
under forberedelse fra sommeren og en avtale 
underskrives i 2011. Stikkord er filmkurs, egne 
web-sider (visning av unge vesterålingers egne 
filmer, manusstøttordning, konsulenttjenester i 
forhold til filmskapende ungdom) og tettere 
samarbeid med Den kulturelle skolesekken om 
filmverksteder. Som første prøvetiltak ble det 
arrangert et filmkurs om filmeffekter med to av 
linjas dyktige elever i Ungdommens mediehus som 
Hadsel videregående skole driver.  
 
Det er et mål å få Nordland fylkeskommune med i        Martin og Eirik ledet det første filmkurset i Filmfokus  
et forsøk med etablering av et regionalt filmveksthus      Vesterålen. De har flere års erfaring med filmproduksjon 
 i Ungdommens mediehus på Stokmarknes.                         og går i 3. klasse, Medier og kommunikasjon.  
                                                                    Foto: Hadsel vgs, medielinja          
 
KUNST  
 
Kunst i Vesterålen  - to-språklig brosjyre 
Sommeren 2010 ble det utgitt en brosjyre, en på norsk og en på engelsk 
med informasjon om kunstnere og gallerier i Vesterålen, samt 
spennende møter og opplevelser mellom ulike kunstuttrykk i det 
offentlige rom. Brosjyren ble trykt i 6 000 (no) / 1 500 (eng) 
eksemplarer og er godt mottatt både av de presenterte kunstnerne og 
publikum.  
 
Utstilling Islandsminner - Islandsminningar  
Kunstneren Bent Aune fra Andenes hadde et to ukers arbeidsstipend til 
Øst-Island våren 2010. Han har fra i høst arbeidet med en utstilling, 
Islandsminner - Islandsminningar som skal vises under Kreativ uke i 
Hadsel 2011.  
 
 
FRILUFTSLIV 
 
Vesterålen friluftsråd (egen årsrapport) 
Friluftsrådet har samarbeidsavtale om folkehelse med Nordland fylkeskommune. Denne avtalen har i 
stor grad vært styrende for aktiviteten i Vesterålen friluftsråd i 2010. Av større prosjekter tilknyttet 
denne samarbeidsavtalen kan nevnes læringsprosjektet Helsefremmende barnehager, 
informasjonsprosjektet På tur i Vesterålen som merking og tilrettelegging av 5 – 10 turstier i hver 
kommune, samt prosjektet  Kyststier i Vesterålen. Stiene i Andøy og Bø er fullført. Arbeidet med nye 
kyststier i Øksnes, Lødingen og Sortland er igangsatt.  
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Vesterålen friluftsråd har i tillegg gjennomført en 
rekke tiltak innrettet mot ulike målgrupper. Av 
disse kan nevnes Base Camp Vesterålen som  er 
en friluftshelg på Øksnes leirsted for ungdom og 
Kleivalekene, Vinteraktivitetsdag for psykisk 
utviklingshemmede. Kartlegging av 
friluftsområder og oppdatering av web-sidene 
www.fiskejakt.no er under forberedelse.  
 
 
KULTUR – SKOLE 
 
Den kulturelle skolesekken 
MUSAM har delansvar for tiltak i regi av Den 
kulturelle skolesekken. Prosjektet Geriljasang  er       Ungdomstur til Sørfjordhytta. Samarbeid mellom Vesterålen 
avsluttet, et opplegg der gutter hentes ut av            Turlag og Vesterålen friluftsråd. Foto: Vesterålen friluftsråd 
ordinær skoleundervisning og får et opplegg for  
gruppesang som presenteres for klassen etterpå samme dag. Et tilbud om fotoverksted er under planlegging. 
Kultursamarbeidet har vært pådriver for å få arrangert flere filmverksteder i Vesterålen i regi av Dks. Lokale 
filmverksteder har blitt gjennomført utenfor Kultursamarbeidets/MUSAMs regi. 
 
 
KOMPETANSEUTVIKLING 
 
Kompetanseutviklingen er knyttet opp mot mannskapssamlinger i samarbeidsprosjektet Kunst- og 
kulturstrøm Vesterålen. 
 
1. Mannskapssamling og åpent seminar i mai, Stokmarknes. Tema: Festivalutvikling  
    Innleder: Festspilldirektør Birger Carlsen o.a. 
    På møtet ble også spørsmålet rundt videreføring av Kunst- og kulturstrøm drøftet  
 
2. Mannskapssamling i oktober, Buksnesfjorden, Andøy. Tema: Revitalisering av kunst- og kulturstrømarbeidet     
    Prosessleder: Steinar Jacobsen. 
 
KUNST- OG KULTURSTRØM VESTERÅLEN 
 
Kunst- og kulturstrøm Vesterålen  
(Egen årsrapport) 
Kunst- og kulturstrøm Vesterålen hadde en 
tidshorisont ut 2010. I løpet av året er det gjort 
vedtak i alle kommunene om å videreføre satsingen  i 
neste kommunestyreperiode. Golfstrømmen er 
fortsatt en viktig metafor og inspirasjonskilde. 
Kommunene har fortsatt kunst- og 
kulturstrømkomitéer, såkalte mannskaper og 
gjennomfører en rekke tiltak etter egne arbeidsplaner. 
Den regionale delen av prosjektet skal både spille en 
støttende rolle i forhold til kommunene og 
gjennomføre egne prosjekter. 
                                                         

Den regionale innsatsen har i 2010 først vært knyttet 
til arrangering av to mannskapssamlinger med 
faglige temaer. Se ovenfor om kompetanseutvikling. 
 
De to største delprosjektene innenfor Kunst- og               Redaktør Gard Michalsen hadde studieopphold på Øst-   
kulturstrøm Vesterålen har vært Tilbakestrøm og den      Island høsten 2010. Her sammen med redaktøren i 
internasjonale satsingen Golfstrømtriangelet. I tillegg     Frettabladit Olefur Stephanson for å avtale skriving av 
har det vært en prioritert oppgave å styrke det                  artikkel om kultursamarbeidet.           Foto: Per Landrø 

http://www.fiskejakt.no/
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profesjonelle kunstmiljøet og bidra til utvikling av den profesjonelle kunsten i det offentlige rom. 
Kommunale prosjekter av regional karakter har fått rundt  kr 70 000,- i støtte fra Kunst- og kulturstrøm.  
 
Tilbakestrøm  
Målet med prosjektet er å holde kontakt med unge  
som arbeider med kunst og kultur på et høyt nivå 
og skape kreative lenker mellom kulturmiljøer i 
Vesterålen og de unge. Rundt 100 tilbake-
strømmere er på slutten av 2010 registrert  i en 
database. De har gjennomført en rekke utstillinger, 
forestillinger og konserter. Mange har nytt godt av 
en reisestøtteordning for deltakelse som 
ressurspersoner i lokale arrangementer.  
                                                                                                        
Det har i 2010 vært arrangert 30 forestillinger/ 
utstillinger/konserter på ulike steder i Vesterålen 
med rundt 33 tilbakestrømmere. Rundt 30 andre 
venner og medkunstnere var involvert.                                    
 
 Prosjektet begynner nå å gi «smitteeffekt». Det              Tilbakestrømmerne Iris Koch Michalsen og Håkon 
Betyr at også næringsaktører ønsker å etablere                 Kristiansen holder konsert i Sortland kirke. Begge er 2 av 24                           
et prosjekt  i Vesterålen, LevVesterålen som                     tilbakestrømmere som har flyttet tilbake til Vesterålen.  
bygger på erfaringer fra Tilbakestrøm. 
 
Golfstrømtriangelet 
Det har gjennom seks år utviklet seg et nært kultur- 
Samarbeid mellom Vesterålen og Øst-Island. Fra 
2008 har også Donegal fylke (Donegal County 
Council) i det nordvestlige Irland kommet sterkt 
med i samarbeidet.  
 
Utvekslinger og fellesprosjekter i 2010 
Mellom Øst-Island og Vesterålen har det vært 
gjennomført utvekslinger i 2010 innen 
journalistikk, billedkunst, rock, teater og 
kokekunst. Av tiltak i 2010 kan nevnes: Islandsk 
billedkunstner og designer fra Egilsstadir til 
Vesterålen, recidency-opphold for to 
billedkunstnere og journalist til Seydisfjord og 
Eskifjord, kokk fra Nyksund til Egilsstadir og kokk 
fra Egilsstadir til Nyksund/ Sortland.     
                  Kokekunst har kommet inn som tema i samarbeidet med  
                                                                                                             Island. Her besøker mesterkokken Peter Ulrich Eliassen                 
                                                  fra Egilsstadir restaurant Ekspedisjonen i Sortland.  Han            
                                                                                                             arbeidet også på Ekspedisjonen i Nyksund. Tidligere har 
                                                                                                             Ringo besøkt hotellet der Ulrich  arbeider. Her forbereder de 
                                                                                                             islandske måltidene. 
 
Det største enkeltprosjektet er EDGES: Three Sides of the Same Sea. Det har vært arrangert forestillinger 
i Donegal og Vesterålen med musikere og dansere fra Donegal, Vesterålen og Øst-Island. Et liknende 
prosjekt i Neskaupstadur i 2011 er under planlegging. 
 
 
 
 



C:\Documents and Settings\siv\Lokale innstillinger\Temporary Internet Files\OLK11F\Årsrapport 2010..doc 

 12

4. HVORDAN GIKK DET? HVOR ER VI? HVOR GÅR VI? 
 
Arbeidsplan 
Kultursamarbeidet arbeider etter en rullerende plan som er vedtatt av kulturutvalget. Det vil alltid være på 
sin plass å se hvorvidt planen er fulgt opp. 
 
Gjennomførte og ikke gjennomførte tiltak i forhold til arbeidsplan 
De aller fleste tiltakene i den vedtatte arbeidsplanen er gjennomført. Av ulike årsaker er disse tiltakene 
ikke igangsatte eller prioriterte:  
• Forberedelse til samarbeid med fylkeskommunen om kulturminneplan for Vesterålen  
• Folkemusikk inn i framtida er nær ferdiggjøring, men ikke utgitt. 
• Kartlegging av friluftsområder 
 
Av oppgaver som er gjennomført i tillegg til kulturutvalgets arbeidsplan, kan nevnes:  
• Omorganisering av Filmfokus Vesterålen og samarbeidsavtale med Hadsel vgs 
• Markering av Vesterålen Juniororkester 15 år 
• Nyinnspilling av CD til boka Kvitare enn svanen 
• Kartlegging av det frivillige og profesjonelle kulturlivet gjennom MUSAM 
 
Noen problemstillinger og tendenser 
I tillegg til arbeidsplanen har samarbeidet vedtatte mål og sentrale problemstillinger og strategier å 
forholde seg til. Nedenfor kommenteres noen med stikkord. 
 
Sammenheng mellom lokal og det regional innsats 
Det er et klart mål at Kultursamarbeidet skal bidra til å skape sammenheng mellom det lokale og regionale 
slik at ikke regionale tiltak «lever sitt eget liv». Denne sammenhengen er styrket i løpet av 2010 gjennom 
prosjekter som Kunst- og kulturstrøm Vesterålen der frivillige entusiaster, kulturansatte  og politikere 
spiller på lag om det som skjer lokalt og regionalt. Tilbakestrøm har trolig også hatt en liknende effekt 
ettersom kultursekretariatet i regionrådet og kulturkontorene har nær kontakt. Aktiviteten skjer lokalt, men 
organiseres og støttes økonomisk regionalt. 
 
Skal Kultursamarbeidet også lykkes i framtida, bør diskusjon rundt slike problemstillinger hele tiden 
holdes levende.  
 
Dialog rundt kommunale etableringer av regional karakter 
Det har i løpet av 2010 dukket opp spørsmål om større kommunale satsinger av regional betydning. Det 
gjelder bl.a. Hurtigrutens Hus på  Stokmarknes og den planlagte Kulturfabrikken på Sortland. Det har 
foregått en diskusjon rundt behov for flere store kultursaler og publikumsgrunnlag. Diskusjonen har 
foregått i media, men i 2010 har kulturutvalget diskutert behovet for å få til en samtale rundt disse 
spørsmålene og bli informert om kultursal- og kulturhusplaner i kommunene.  
 
Vesterålen kulturutvalg har hittil ikke ønsket å ha meninger om prioriteringer, men være et positivt forum 
for informasjon og dialog rundt slike spørsmål til beste for hele regionen. 
 
Kunnskapsoverføring fra kultur til andre samfunnsområder 
Prosjektet Tilbakestrøm har vakt oppmerksomhet langt ut over kultursektoren i Vesterålen. Prosjektet 
holder kontakt med utflyttet ungdom på et høyt utdanningsnivå for å kunne bruke disse ressurspersonene 
og for mulig tilbakeflytting. Både næringsliv og andre samfunnsområder som trenger kompetanse har vist 
interesse for prosjektet. Det igangsettes nå et prosjekt LevVesterålen etter idé av Tilbakestrøm, men på 
egne premisser. Kulturen ser ut til å peke på nye strategier i forhold til fraflytting selv om Tilbakestrøm 
bare er en av flere strategier for mulig tilflytting.  
 
Internasjonalt samarbeid 
Mye av innsatsen i 2010 har igjen vært preget av det internasjonale samarbeidet. Det ble gjennomført til 
sammen 10 ulike utvekslinger med rundt 20 billedkunstnere, musikere, dansere, mediefolk, kulturansatte 
og mesterkokker i 2010, de fleste mellom Vesterålen og Øst-Island, men også Donegal. Tar man med hvor 
mange som har vært direkte berørt av disse utvekslingene lokalt, ligger tallet på involverte på mange 
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hundre. Kontaktene som har vært etablert, har igjen skapt nye kontakter. En bærende tenkning er å sette 
det lokale inn i en internasjonal sammenheng slik fellessatsingen EDGES gjør. 
 
Utenlandssamarbeidet har fungert såpass godt at det bør videreføres og videreutvikles på bakgrunn av 
kompetanse og kontakter som er etablert. 
 
Kulturavtalen med Nordland fylkeskommune           
Kulturavtalen med Nordland fylkeskommune er inngått for tre år, ut 2011. Erfaringene er                
positive, det fylkeskommunale tilskuddet ble bl.a. hevet fra kr 150 000,- til kr 200 000,- for 2011.  
En videreføring må diskuteres tidlig i 2011.  
 
Økonomi 
Partnerskapsavtalen som regionrådet hadde med fylkekommunen i forrig fylkestingsperiode er erstattet av 
Vesterålen utvikling, Kultursamarbeidet har dermed dårligere vilkår for å få finansiert satsingsområder 
som videreføring av Tilbakestrøm og internasjonalt samarbeid. Å ta opp denne diskusjonen er viktig. 
 
Fem utfordringer i 2010 
• Å videreføre samarbeidet mellom Donegal, Øst-Island og Vesterålen og få det enda sterkere forankret 

i kommunene og museumssektoren. Det er en utfordring også å få til flere internasjonale 
kulturprosjekter med bakgrunn i kompetansen som er utviklet i regionrådets sekretariat de siste seks 
årene. Tettere kontakt med reiselivet og eksportrettet næringsliv bør utprøves. 

• Å sørge for at Nordland fylkeskommune bidrar til utvikling av et filmveksthus i tilknytning til Hadsel 
vgs og linja Medier og kommunikasjon. 

• Å få til ny kulturavtale med Nordland fylkeskommune for perioden 2012 – 2015.  
• Å få til en fastere finansiering av Tilbakestrøm gjennom avtaler med kommunene, fylkeskommunen 

og mulige sponsorer 
• Å få til samfunnsforskning rundt Kultursamarbeidets arbeid. Det gjelder særlig Tilbakestrøm og 

satsingen Kunst- og kulturstrøm Vesterålen.  
 

         Premiere under Earegail Arts Festival i det nye kulturhuset i Letterkenny. Fra venstre fortelleren, felespiller    
           Leif Egil Andreassen, gitaristen Svanur Vilbergsson fra Øst-Island, Joleen McLaulin som spiller  keltisk harpe 
           og felespilleren Theresa Kavanagh.                                       
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VEDLEGG  
 
Utvalg og komitéer i arbeid gjennom 2010: 
 
LATERNA MAGICA-komite:  
• Mona Dahl, nestleder på Sortland kulturkontor  
• Rita H. Sundberg, kinomedarbeider, Sortland kommune 
• Erik Bugge, daglig leder, Vesterålen kulturutvalg 
• Margrethe Berntsen, prosjektmedarbeider, Vesterålen kulturutvalg 
• Gunn Sylte, lærer ved Sortland ungdomsskole (tidvis innkalt) 
• Øystein Bøverud, inspektør ved Sortland barneskole (tidvis innkalt) 
• Søren Frank, sceneinstruktør (tidvis innkalt) 
• Maria Johansen, regiassistent (tidvis innkalt) 
• Øystein Bjørstad Lindbeck, Rockeklubben (tidvis innkalt) 
• Kolbjørn Larssen, lærer ved Hadsel vdg. skole, Medier- og kommunikasjonslinja 
• Kristian Skanke, avdelingsleder ved Museum Nord – Sortland museum 
 
 
Samarbeidsutvalg MUSAM:  
• Hanne Merete Paulsen, Andøy (leder første halvår) 
• Katie Ann Hanken, Bø 
• Pantcho Krastev, Hadsel 
• Rune Nilssen, Lødingen, fra høsten Eirik Eriksen  
• Odd Kjæreng, Sortland, fra høsten Veronica Vangen 
• Trond Ståle Mathisen, Øksnes (leder andre halvår) 
 

Arbeidsutvalget i Vesterålen friluftsråd: 
• Torfinn Kristoffersen, Øksnes, Vesterålen kulturutvalg (leder) 
• Eirik Eriksen, Lødingen  
• Brynjar Pettersen, Øksnes 
• Werner Johansen, Andøy 
• Tor Andersen, Bø 
• Odd Sneberg, Hadsel var frem til 31.05.10. Fra 01.06.10 tiltrådte Birgitte Adal, Hadsel 
• Trond Løkke, Vesterålen Turlag 
Varamedlem: 
• Odd-Roger Dahl har vært vara i hele år 2010 for Vibeke Suhr, som har vært i permisjon. 

Øvrig tilsatt fagpersonell og midlertidig tilsatte prosjektmedarbeidere:  
• Vivi Halvorsen, bokbussjef, (50 % stilling)   
• Hanne Jenn Aastvedt, bokbussbibliotekar, Andøy  (35 % stilling) 
• Kristin Grøm, bokbussbibliotekar, Hadsel ( 25 % stilling)  
• Karen Sand, bokbussbibliotekar, Sortland ( 20 % stilling) 
• Reidun Lind, bokbussbibliotekar, Øksnes (12,5 % stilling) 
 
MUSAM 
• Sigrid Randers-Pehrson, koordinator MUSAM (30 % stilling) Inkl. arbeid med Dks. 
 
Regional sceneinstruktør (Nordland fylkeskommune er arbeidsgiver) 
• Søren Frank (100 % stilling) 

Vesterålen friluftsråd  
• Marianne Hansen har vært innleid som vikar i 50 % stilling fra 01.01.10 til  03.08.10 
• Remi Vangen tiltrådte i fast stilling den 01.08.10 
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VEDLEGG  

Strategiplan Kultur for nyskaping 2006 - 2010 

 
Visjon:  Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som 
               fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet 
 
Hovedmål:  
• Å bidra til at vesterålinger som ønsker det kan delta aktivt i kulturaktiviteter, kreative prosesser og friluftsliv 
• Å sørge for at prosjekter og tiltak der Kultursamarbeidet har hovedansvar eller er samarbeidspartner  

holder høgt kunstnerisk og faglig nivå  
• Å kombinere satsingen på kunsten og kulturen som utviklingsverktøy med en forståelse av 

kunstens og kulturens egenverdi  
• Å profilerer Vesterålen som en mangfoldig, moderne, utadrettet og tradisjonsbevisst region 

  
Målgrupper:  
• Alle vesterålinger uansett kjønn og alder samt mennesker fra områder og land 

som vesterålsregionen finner det naturlig å samarbeide med 
 
Strategi:  
• Å få til samarbeidsavtaler med kunst- og kulturmiljøer utenfor Vesterålen 
• Å få til samarbeidsprosjekter mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom bosatt i eller  

utenfor Vesterålen 
• I kulturarbeidet lokalt og regionalt å bygge videre på organiseringen av golfstrømprosjektet 
• Å bevisst bruke treffende språklige bilder og metaforer i utviklingsarbeidet 
• Å knytte nærmere kontakt mellom profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere og næringslivet  
• Å prøve ut et nærmere samarbeid med Nordland fylkeskommune på utvalgte områder 
 
Politisk og administrativ behandling av planen 
 
Arbeidet startet opp rett over nyttår 2005. Strukturen bygger på tidligere planer. 
 
• Temaet kulturstrategier for Vesterålen behandlet på kultursjefmøte, januar 2005. Administrative 
       innspill ble gitt 
• Igangsetting av arbeidet med ny strategiplan vedtatt i møte i Vesterålen kulturutvalg, mars 2005. 
       Politiske innspill gitt til administrasjonen 
• Forslag til plan utarbeidet på bakgrunn av oppnådde resultater i forrige planperiode, gjeldende mål  
      og strategier (kommunene, fylkeskommunen og statens kulturmelding), utfordringer for regionen  
      og innkomne innspill 
• Forslag til strategiplan Kultur for nyskaping behandles i Vesterålen kulturutvalg, juni 2005 
• Planen sendes på høring til kommunene i Vesterålen 
• Endelig behandling av planen i Vesterålen kulturutvalg i oktober 2005 
• Planen sluttbehandles og vedtas av Vesterålen regionråds arbeidsutvalg i november 2005 
• Planen sendes til kommunene med anmodning om at regionale mål og strategier finner gjenklang i 
       kommunale planer slik at det blir god sammenheng mellom lokal og regional innsats 
• Planen sendes Nordland fylkeskommune 
 
 
 
 
 


	Økt filmsatsing Kultursamarbeidet i Vesterålen har i 20 år drevet en offensiv filmsatsing i forhold til barn og unge. I 2010 ble denne satsingen trappet opp og prosjektet Filmfokus Vesterålen igangsatt. Målet er å gi et bedre kurstilbud rundt i kommunene og få etablert en egen hjemmeside der de unge kan legge ut egne filmer og få konsulentbistand. I samarbeid med Hadsel videregående skole er det et mål å knytte et filmverksted til Ungdommens mediehus på Stokmarknes. 
	Internasjonalt samarbeid
	Samarbeidet med Øst-Island er videreført. Det har vært 10 utvekslinger begge veier med musikere, billedkunstnere, journalister og dansere. I 2010 ble også matkultur en del av samarbeidet med utveksling av kokker. Den mest omfattende satsingen som ble gjennomført var EDGES: Three Sides of the Same Sea. Sammen med Museum Nord arrangerte kulturutvalget forestillingen The Edge of the Pier – Kaikanten med bl.a. dansere fra Irland, Island og Norge. 
	Sekretariat og administrasjon 
	Tallresultater 2010

	Totalt
	Bygge videre på organiseringen av golfstrømprosjektet
	3. ARBEIDSOPPGAVER OG RESULTATER
	INFORMASJON

	Kulturkalender 
	DVD-produksjoner

	 
	MUSIKK  Musikksamarbeidet i Vesterålen, MUSAM   (Egen årsrapport)  Musikksamarbeidet i Vesterålen er både et viktig nettverk for kulturskolene (rektorer og lærere) og en ordning som stimulerer tiltak innefor Den kulturelle skolesekken. I 2010 har mye tid og penger vært brukt på Vesterålen Juniororkester og orkesterets15-årsmarkering samt prosjektet «Ferske feler» for å få i gang strykeropplæring i Bø og Andøy. Det er gjort nyinnspilling av musikken til boka Kvitare enn svanen, planlegging av grovmessingseminar, samtkompetanseutvikling for kulturskoleansatte. Det har vært arbeidet med å      få i gang et regionalt ungdomskor som foreløpig er     Vesterålen Juniororkester markerte 15 år lagt på is. Rundt 300 har vært involvert i MUSAMs                                      Foto: Leif Egil Andreassen tilbud og prosjekter.
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