Årsrapport 2016
Vesterålen kulturutvalg

Fra avslutningskonsert i fordypningstilbud i musikk
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1. Styring og organisering
Medlemmer:
 Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd – leder
 Bente Brunborg, Andøy
 Tom Tobiassen, Bø
 Margareth Bentzen, Hadsel
 Arild Pettersen Inga, Sortland
 Hilde Høydal Vottestad, Øksnes - nestleder
Varamedlemmer:
 Karianne Bråthen, Vesterålen regionråd
 Arne Robert Svendsen, Andøy
 Brith-Unni Willumsen, Bø
 Rayner Skare Lind, Hadsel
 Marthe Hov Jacobsen, Sortland
 Knut Reidar Haaheim, Øksnes
Vesterålen kulturutvalg hadde 5 møter og behandlet 38 kultursaker i 2016.
Sekretariat og administrasjon
Kultursamarbeidets administrasjon: daglig leder Vibeke Suhr (100 % stilling) og
prosjektmedarbeider Margrethe Berntsen (50 % stilling).
Øvrig tilsatt fagpersonell:
 MUSAM-koordinator Marianne Hansen (30 % stilling)
 daglig leder Vesterålen Friluftsråd Bård Meløe (100 % stilling)
 sceneinstruktør Søren Frank (100 % stilling, NFK er arbeidsgiver)
Søren døde brått i november 2016
Samarbeidspartnere
De viktigste partene i samarbeidsnettverket i 2016 har vært kulturkontorene, bibliotekene og
kulturskolene i Vesterålen. I tillegg kommer Nordland fylkeskommunes kulturavdeling som
kulturutvalget har en kulturavtale med, og våre internasjonale samarbeidspartnere: Øst-Island
kulturråd og kulturavdelingen i Donegal County og Eything kulturråd.
Samarbeidspartnere for spesielle tiltak
Kultursamarbeidet i Vesterålen har i 2016 samarbeidet om spesielle tiltak med disse
institusjonene, organisasjonene og bedriftene:
Kulturfabrikken KF, Lamarka barneskole, Sortland barneskole, Hadsel videregående
skole, Sortland videregående skole, Aksjonskomiteen for Kulturfabrikken, Risøyhamn
skole, Bø musikkforening, Alsvåg skole, Fortellerdagan, Vesterålen Teater, Sortland
korforening, Kammerpikene, Melbu Amatørteaterlag, Reginekomiteen i Bø, Fyr Laus
Revyen, MIN ensemblet, Instruktørkonsulent SIN, Regionens folkehelsekoordinatorer,
Vesterålen Turlag, Friluftsrådenes Landsforbund, RKK Vesterålen, Forum For Natur og
Friluftsliv Nordland, Statskog, Gjensidigestiftelsen, Øksnes maritime leirsted, Øksnes
Jeger- og fiskerforening, Vesterålen Padleklubb, Vesterålen Villmarksenter,
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Øksnes Røde Kors Hjelpekorps, flere lag og foreninger i Vesterålen, Galleri Hildreland,
Vesterålskunstnerne, Museum Nord – Vesterålsmuseet.
Økonomiske tilskudd
Vesterålen kulturutvalg/Kultursamarbeidet i Vesterålen mottar driftstilskudd fra
medlemskommunene, Nordland fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund. I tillegg
har Kultursamarbeidet mottatt økonomisk støtte til prosjekter i 2016 fra:
Vesterålen utvikling, Friluftsrådenes Landsforbund, Nordnorsk filmsenter, Fylkesmannen i
Nordland, Gjensidigestiftelsen, Norsk Filminstitutt, Aksjonskomiteen for Kulturfabrikken.
Nordland fylkeskommune har spilt en viktig rolle for å få gjennomført kulturinnsatsen i
Vesterålen. Det er knyttet til kulturavtalen, sceneinstruktørordningen og Vesterålen
friluftsråd.
Finansiering, drift og prosjekter (i hele 1000):
Innsatsområder
Kommunene
Fylket*
Andre
Drift kulturutvalg
1280
Tilbakestrøm
56
10
Laterna Magica
35
30
150
Filmfokus
102
Filmtiltak
10
Kul Tur
100
50
Internasjonal kultursamarbeid
30
Kunst i Vesterålen
30
AiR
10
75
MUSAM
304
Vesterålen friluftsråd
297
595
600
Sceneinstruktøren
340
554
Totalt
2322
1526
810
*kr 200.000 kommer fra kulturavtalen, og noen av tilskuddene kommer fra Vesterålen utvikling og andre
fylkeskommunale ordninger

Kommunenes andel i regionale kulturordningene har i 2016 vært kr. 2 322 000,-, mens
kr. 2 336 000,- var eksterne midler.
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2. Arbeidsoppgaver og resultater
I 2016 har Kultursamarbeidet jobbet med ny strategiplan for perioden 2016-2019.
Strategiplanen var klar til politisk behandling ved årsskifte 2016-2017.
Arbeidsoppgavene refererer til vedtatt arbeidsplan for 2016. Det er utarbeidet egne rapporter
for større delprosjekter og spesielle innsatsområder.

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 for månedene i sommerhalvåret. På
slutten av 2016 startet vi arbeidet med å utarbeide ny hjemmeside og ny kulturkalender.
Web-oppslag www.vestreg.no og pressemeldinger
Det er i 2016 produsert 23 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, på nettstedet
www.vol.no og på nettstedet www.blv.no. Kultursamarbeidet har også en egen facebook side
som hadde 60 oppslag.
Film-produksjoner
En dokumentasjonsfilm om «Laterna Magica» filmfest er produsert for oss av en elevbedrift
ved Hadsel vgs, Medier og kommunikasjon.
Salg av publikasjoner
Gjennom nettbutikken er det solgt 8 egenproduserte bøker og 1 dvd.

MUSIKK
Musikksamarbeidet i Vesterålen, MUSAM (egen årsrapport)
MUSAM er et viktig nettverk for kulturskoleledere, og en arena for samarbeid og utvikling
mellom kulturskolene i Vesterålen og mellom kulturskolene og videregående skole i
Vesterålen.
Møter
MUSAM hadde seks møter i 2016. Ett av dem var fellesmøte med kultursjefene i Vesterålen.
I tillegg var det flere planleggingsmøter i forbindelse med planlegging av fagdag.
Kurs i «Syng med barn (3-7 år)»
Som et ledd i å tilpasse kulturskolenes drift til den nye rammeplanen for kulturskolene
arrangerte MUSAM kurset «Syng med barn (3-7 år)» rettet mot kulturskolelærere,
barnehageansatte og lærere i barneskolens første trinn. Målet med kurset var å styrke
mulighetene for gruppebasert undervisning i kulturskolens fag. Kurset vakte stor interesse, og
ble raskt fulltegnet. Det var 28 deltakere på kurset, og 15 på venteliste. Deltakerne kom fra
Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes.
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Fordypningstilbud i musikk
Våren 2016 ble det holdt avslutningskonsert i
«Fordypningstilbud i musikk», hvor 16
deltakende ungdommer fremførte musikk
både alene og i grupper. Det kom 52 voksne
betalende på konserten, mens barn kom inn
gratis. Arrangementet var en del av kulturuka
på Sortland, og ble støttet av
aksjonskomiteen for Kulturfabrikken. Høsten
2016 startet tredje runde med
fordypningstilbud i musikk, og det kom
rekordmange søkere. Det ble tatt opp 16
deltakere fra Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen,
Sortland og Øksnes, og før jul ble det arrangert
to samlinger på Sortland.

Foto: Elever og lærere på fordypningsstilbudet

Fagdag
Fordi det ikke ble arrangert fagdag høsten 2015, ble det arrangert to
fagdager i 2016. Den ene ble arrangert i mars, hadde tema «Kvalitet og
rammeplan» og hadde 37 betalende deltakere fra kulturskolene i
Vesterålen og Sortland vgs. I tillegg deltok lærere fra kulturskolene i
Lofoten, noe som brakte tallet på deltakere opp til 49. Foredragsholder
var Gunnar Skaar, som er tilknyttet Norsk Kulturskoleråd. Neste fagdag
ble arrangert i november 2016, og hadde tema «Teknologi». Det var 37
betalende deltakere. Foredragsholder var Lage Thune Myrberget.
Foto fra Fagdagen

Folkemusikk inn i framtiden
Vi mottok tilskudd fra Norsk kulturråd til trykking av boka «I mitt stille kammer». Dette er en
visebok med sanger, slåtter, regler og rim fra Vesterålen, Lødingen og Kvæfjord. Boka tar
opp tråden fra viseboka «Kvitare enn svanen», utgitt i 2003. Fullføring av bokprosjektet ble
imidlertid utsatt til 2017 på grunn av uforutsette ting.

SCENEKUNST OG FILM
Regional sceneinstruktør (egen årsrapport fra sceneinstruktøren til fylkeskommunen)
Sceneinstruktøren har vært involvert i 17 ulike prosjekter og 12 forestillinger, enten som
kunstnerisk hovedansvarlig eller delansvarlig. 417 aktører har vært involvert i produksjonene,
og publikumsoppslutningen var 4500.
I november var det stor sorg i kulturlivet i Vesterålen, da vi mottok budskapet om at vår kjære
sceneinstruktør Søren Frank brått gikk bort.
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Laterna Magica (egen rapport)
Den regionale filmfestivalen for barn og unge ble arrangert for
25. gang i samarbeid med Kulturfabrikken KF. Årets tema var
Verdensrommet som ble avspeilet i en rekke av arrangementene.
Det ble levert inn 38 filmer til konkurransen. 159 barn og unge
var involvert i filmproduksjon. Vinnere i flere kategorier ble
kåret på Filmfesten, som hadde ca. 300 publikummere (bilde til
høyre). Filmfesten ble arrangert i samarbeid med musikklinja og
kulturskolen, og Nicoline Spjelkavik var regissør. Ungdomsprosjektet
«Tett i tett» bidro også i produksjonen. Åpningen av festivalen skjedde
på filmfesten, med ordfører i Sortland: Tove Mette Bjørkmo. Andre
arrangementer var: Samtale og filmklipp om filmen «Oskars Amerika»
av Torfinn Iversen, kunstutstilling med elever fra Sortland kulturskole
og filmvisning for barnehager og skoler. Vi hadde konsert ved
kulturskoleelever, samt filmvisning utendørs i Bjørklundparken.
Festivalen fikk mange oppslag i lokalavisene. 250 aktører var involvert i festivalen, og antall
publikum var ca. 2213.

Filmfokus Vesterålen
Prosjektet er redusert i forhold til starten i 2011. Nå ledes prosjektet av daglig leder i
Kultursamarbeidet. Kolbjørn H. Larsen har vært leid inn på timebasis for å dekke den
filmfaglige delen av prosjektet.
Filmfokus har gjennomført følgende filmkurs (det var totalt 56 deltakere på disse kursene):
 16.-17. april 2016 var det nybegynner filmkurs for unge i alderen 10-13 år i
Kulturfabrikken på Sortland med instruktør Karoline Ellingsen fra Myre i Vesterålen
 25.-26. juni 2016 var det nybegynner filmkurs for unge i alderen 10-14 år i Hadsel
med instruktør Karoline Ellingsen og Synne Larsen
 27.-28. juni 2016 var det nybegynner filmkurs for unge i alderen 10-14 år i Øksnes
med instruktør Karoline Ellingsen og Synne Larsen
 29.-30. juni var det nybegynner filmkurs for unge i alderen 10-14 år i Andøy med
instruktør Karoline Ellingsen og Synne Larsen
 2.-3. juli var det nybegynner filmkurs for unge i alderen 10-14 år i Bø med instruktør
Karoline Ellingsen og Synne Larsen
Andre tiltak:
 Vi kjørte et prøveprosjekt i 2 barnehager der ansatte fikk opplæring i filmproduksjon
på ipad. Kunnskapen tok de med til ungene som produserte film i lag med de voksne.
 Vi har videreført det internasjonale samarbeidet med filmmiljøet i Akureyri. To
ungdommer som vant Stulli filmfestival 2016, og en reiseleder besøkte Laterna
Magica. De var her for å knytte kontakter og lære mer om vår festival, som er større en
deres filmfestival
 Filmfokus gav støtte til filmen «Still ingen spørsmål» med Iver Jensen og Hanna
Sunni (elever ved medielinja). Filmen vant 2 priser under LM, ble vist på TIFF 2017
og nominert til Amandus 2017
 Kolbjørn H. Lassen har vært en viktig ressurs for Filmfesten og filmkonkurransen
under Laterna Magica
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FRILUFTSLIV
Vesterålen friluftsråd (egen årsrapport)
Friluftsrådet samarbeider tett med Nordland
fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund. Disse
samarbeidene har i stor grad vært styrende for aktiviteten i
Vesterålen friluftsråd i 2016. Av større prosjekter nevnes
Skilting og merking av turløyper i Vesterålen og TellTur
(Digital turregistrering). Her ble det utgitt en egen brosjyre
og distribuert ut til alle husstander i regionen.
I 2016 har Friluftsrådet jobbet mye med skilting og
merking av turløyper i Vesterålen. Nesten 150 turløyper har
nå fått en egen skiltplan. I tillegg ble TellTur gjennomført
for andre år med en formidabel aktivitet. Hele 130 turmål
var tilgjengelig for digital turregistrering.
Vesterålen friluftsråd har i tillegg
gjennomført eller vært medarrangør for en
rekke tiltak innrettet mot ulike målgrupper.
Av disse kan vi nevne Base Camp
Vesterålen og Full Fræs i Nordland for
ungdom og Kleivalekan vinteraktivitetsdag for psykisk
utviklingshemmede.
TellTur
Den digitale turregistreringen «Tell tur» ble åpnet sommer 2015 med 70 ulike turmål, og en
egen brosjyre ble produsert. Ved utgangen av oktober 2015 hadde over 500 turgåere registrert
en brukerprofil, og disse gikk over 5000 turer i løpet av 4 mnd.
I 2016 åpnet vi i mai med hele 130 ulike turmål for digital registrering. Samtidig ble ny
brosjyre distribuert til alle husstander i Vesterålen. Da registreringsperioden var over 1.
november hadde vi økt brukerantallet til over 700. Disse registrerte hele 11500 turer. TellTur
fortsetter i 2017 og da vil det være 153 turmål på plass. I tillegg kommer det tilpasset
registrering for barn og for bedrifter. Brosjyren vil også være mer tilpasset for turister.

ANDRE KULTURPROSJEKTER
Kunst i Vesterålen
Sommer 2015 lanserte vi et eget nettsted for kunst i Vesterålen: www.kunstivesteralen.no
Nettstedet inneholder oversikt over lokale kunstnere og gallerier, samt kunst i det offentlige
rom, i Vesterålen. I 2016 lagde vi nettstedet på engelsk språk i tillegg og lanserte dette
sommer 2016. Her kan man se nettstedet med engelsk tekst: www.artinvesteralen.com
Nettstedet er laget for å markedsføre kunst, kunstnere og gallerier i Vesterålen og vi har i
denne sammenheng gått bort fra å trykke opp Kunst i Vesterålen brosjyren. Vi har laget et
postkort med kunstbilder og nettstedadressene, som vi har distribuert for å markedsføre vårt
nettsted.
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Tilbakestrøm (egen rapport)
Gjennom «Tilbakestrøm» holder kulturmiljøet i Vesterålen kontakt
med ungdom i alderen 20-35 år som arbeider med/studerer kunst og
kultur på et høyt nivå utenfor Vesterålen. Rundt 55 tilbakestrømmere
er registrert i vår database. I 2016 har 5 tilbakestrømmere fått støtte
til å gjennomføre egne prosjekter innen musikk, teater og film.
Arrangører/tilbakestrømmere har fått tilskudd til reiser for
tilbakestrømmere som har fått oppdrag i Vesterålen. Det har vært 9
prosjekter hvor tilbakestrømmere har vært involvert, og totalt 12
tilbakestrømmere har vært engasjert i disse prosjektene. Bildet til
høyre er fra utstillingen «Between seasons» som Mariell Amelie Lind
Hansen fikk prosjektstøtte til.
Internasjonalt samarbeid
Prosjektet omfatter samarbeid med Øst-Island og
regionene Donegal i Irland og Eything på Nordøst-Island.
Det har vært gjennomført mange utvekslinger gjennom de
siste 10 årene innen kunst, språk, film, friluft,
fortellertradisjon og musikk.
I 2013 kom vi med i et fylkeskommunalt program: «Artist
in Residency - Nordland», hvor vi er en del av et nettverk
i Nord-Norge. I Vesterålen har vi valgt å bygge videre på
samarbeidet vi har med Øst-Island og Donegal i Irland, og
invitert kunstnere fra disse regionene til å søke på
arbeidsopphold i Vesterålen. I 2016 tok vi imot en
kunstner fra Island (Iris Lind Sævarsdottir fra Island) og
en kunstner fra Donegal (Caren Blaney fra Irland). Bildet
til høyre er av Iris og utstillingen hun hadde i Bø på
slutten av sitt opphold.
I april fikk vi dessverre avslag på vår EU-søknad hvor Øst-Island var hovedsøker med
Donegal og Vesterålen som partner. Det ble bestemt at vi ikke skulle bruke mer tid på å
bearbeide søknaden for ny runde.
I mars 2015 var Andøy, Bø og Øksnes kommune vertskap for en konsertturné i Vesterålen
med The Henry Girls. The Henry Girls består av søstrene Karen, Lorna og Joleen
McLaughlin, og de spiller tradisjonell irsk musikk iblandet pop, folk og roots. Lokale
musikere fra de 3 kommunene deltok i The Henry Girls konsertturné i Vesterålen. Dette var
Eventyrlandet fra Andøy, Julie Willumsen fra Bø og Ann-Iren Hansen fra Øksnes.
Eventyrlandet består av Tone Skagen, Trond Lind-Hansen, Fredrik Roksøy Sakariassen og
Thomas Pareli Seines. I juni 2016 reiste musikerne fra Vesterålen på gjenvisitt til The Henry
Girls i Donegal. Det ble konsert i det regionale kulturhuset i Letterkenny, den største byen i
regionen Donegal. De spilte også i St. Buadan’s Church, i Culdaff, som ligger i nærheten av
den lille landsbyen The Henry Girls kommer fra.
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Med på turen til Donegal deltok også administrasjonen og
politikere fra Vesterålen kulturutvalg, samt kultursjefer fra
kommuner i Vesterålen. Donegal County Council hadde laget
eget program for denne delen av delegasjonen. Målet med
besøket var å videreutvikle det internasjonale
kultursamarbeidet som Kultursamarbeidet har hatt med
Donegal County Council siden 2007. Som en del av
programmet Donegal County Council hadde laget for
administrasjonen og politikerne, møtte vi LUXe. LUXe er et
teaterselskap drevet av Mark og Mandy. Resultatet av besøket
ble at LUXe kom til Vesterålen i september for å knytte
kontakter med lokalsamfunn i Vesterålen. De besøkte alle
kommunene i Vesterålen, og bidro bl.a. på Elvelangs og
bekk-i-mellom på Melbu. Etter besøket startet vi på
samarbeidet om å utvikle et større prosjekt i Vesterålen i
2017.
Vi tildelte reisestipend til Vopnafjordur på Øst-Island til kunstneren Ingrid Larssen fra
Hadsel. Oppholdet ble gjennomført i oktober. I tillegg støttet Kultursamarbeidet 5 ulike
prosjekter mellom kunstnere/kulturaktører i Vesterålen og Donegal/Øst-Island.
Kul Tur – Kultur- og Naturuka i Vesterålen (egen rapport)
11.-18. september i 2016 arrangerte vi Kul Tur – Kultur- og Naturuka i Vesterålen. Målet med
uka er å sette fokus på kultur- og naturopplevelser, og helst i samme arrangement. I løpet av
uka hadde vi totalt 13 arrangement fordelt i de 6 kommunene i Vesterålen. Nytt i år var
Ordførerens tur i alle kommunene. Uka gav et tilbud til alle aldergrupper, fra gamle uteleker
og konsert i Bjørklundparken for barneskoleelever, til seniortur på historisk stier.
Åpningsarrangementet var tur til Måtind med operasang på toppen. Vi hadde også filmvisning
av Lars og Håvard Prytz sin dokumentar «Røtter». Det største arrangementet var «Elvelangs
og bekk-i-mellom» på Melbu med 200 aktører og 1000 deltakere. Totalt 1490 deltok på
arrangementene under Kul Tur.
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Samlet oversikt over deltakere og publikumstall:
Det er utfordrende å registrere deltakere og publikumstall for vår virksomhet. Tilrettelegging i
marka som vi gjør, lar seg ikke måle foruten Telltur. Vi har 546 km med turløyper som er
skiltet og merket i Vesterålen, hvor vi har plassert ut 805 skilt. Vi har også noen gratis
arrangement hvor vi ikke teller antall deltakere. Oversikten er derfor bare veiledende for vår
virksomhet:
Kurs o.l.
Primær- aktiviteter
deltakere Antall Antall
dager deltakere

Innsatsområder

MUSAM

132

Teater

417

Tilbakestrøm
Laterna Magica
Filmfokus
Kul Tur
Int. samarbeid
Friluftsliv
Totalt

55
250
9
245
31
705
1844
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Publikumsarrangementer
Turmål
Antall
Antall
Antall
produksj. forestill./
publi/turmål
utstillinger/ kummere/
turer

118

11

1

52

17

12

4500

9
15

11
18

1384
2213

13
3
130
187

13
4

1490
250
11500
21389

61

5
23

220
399

59

3. Avvik i forhold til planer og skisserte utfordringer
Skisserte utfordringer for 2016 - hvordan gikk det?
I årsrapporten 2015 ble det skissert følgende utfordringer for 2016:
 Å sikre videre Kulturavtale med Nordland fylkeskommune
 Å utvikle og sikre finansiering av nye kulturprosjekter
 Å videreutvikle prosjektet «Kul Tur – Kultur- og Naturuka i Vesterålen»
 Å utarbeide ny strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen
 Å fullføre arbeidet med å utarbeide en strategiplan for kulturskolesamarbeidet i
Vesterålen
 Å utvikle et regionalt integreringsprosjekt
 Å sikre fortsatt kommunal finansiering
Kulturavtalen med Nordland fylkeskommune ble videreført i 2017, men vi har ikke
lyktes med å få en avtale som går lengre enn ett år av gangen.
I 2016 har vi brukt tid på å utvikle nye kulturprosjekter. Et internasjonalt prosjekt med
LUXe er utviklet, og det søkes om finansiering i første halvdel av 2017. Også et prosjekt
om digitalisering av slektdatabase er utviklet, og vi søker finansiering i 2017.
Vi har videreutviklet Kul Tur. I år var ordførerens tur nytt. Alle 6 ordførerne inviterte
innbyggerne på tur med kulturinnslag.
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Vi har utarbeidet ny strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen. Den ble ikke klar før
politisk behandling før på slutten av året, så dette gjenstår.
Kulturskolesamarbeidet har fullført sitt planarbeid. Dette ble mer en ståstedsanalyse med
mål for videre arbeid, og behandles derfor ikke politisk.
Vi har ikke lyktes med å utvikle et regionalt integreringsprosjekt, men vil arbeide videre
med dette i 2017.
Ingen av de 5 eierkommunene i Kultursamarbeidet har varslet oppsigelse av avtalen, eller
redusert sin andel. Lødingen står fortsatt utenfor Kultursamarbeidet, men er medlem i
MUSAM og Vesterålen friluftsråd.

4. Veien videre
Det er fortsatt stor usikkerhet rundt videreføring av kulturavtalen med Nordland fylkeskommune.
Gjennom kulturavtalen har fylket bidratt med kr. 200.000 årlig til Kultursamarbeidet. Pengene
har i all hovedsak vært brukt til utviklingsprosjekter, og prosjekter som ikke har fått annen
ekstern finansiering, men som likevel har vært viktig for regionen. Samtidig er vi i ferd med å
bruke opp de siste midlene vi hadde gjennom regionale næringsfond (Vesterålen utvikling). Dette
var også en viktig finansieringskilde for utviklingsprosjekter. Det vil derfor bli svært utfordrende
å finne finansiering til framtidige utviklingsprosjekter. Å bidra til at nye impulser og tanker
prøves ut og vurderes i regionen, er nettopp et av formålene med Kultursamarbeidet. Det vil
derfor være svært viktig å finne nye finansieringskilder i framtiden for å kunne fortsette
utviklingsarbeidet i Kultursamarbeidet.
Vi har endret arbeidsplanene til et handlingsprogram som skisserer hva som er veien videre og
prioriterte tiltak for 2017. Handlingsprogrammet bygger på den nye strategiplanen og er mer
detaljert enn tidligere arbeidsplan.
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5. Vedlegg
Utvalg og komiteer i arbeid gjennom 2016:
Laterna Magica-komite:
 Mona Dahl, ass. direktør Kulturfabrikken Sortland
 Rita H. Sundberg, daglig leder, Sortland kino
 Margrethe Berntsen, prosjektmedarbeider, Vesterålen kulturutvalg
 Sigrun Tara Øverland, produsent, Kulturfabrikken Sortland
 Helene Arntsen, representant for barneskolene i Sortland (tidvis innkalt)
 Andreas Toften, kulturkontakt ved Sortland ungdomsskole (tidvis innkalt)
 Arnfinn Paus, lærer ved Sortland videregående skole (tidvis innkalt)

Samarbeidsutvalg MUSAM (kulturskolerektorer):
 Hanne Merete Paulsen, Andøy
 Julie Willumsen, Bø
 Pantcho Krastev, Hadsel (Fram til høsten 2016)
 Kari-Ann Olsen Lind (Fra høsten 2016)
 Veronica V. Evensen, Sortland (leder)
 Susanne Pettersen, Øksnes
 Helene Hilde avdelingsleder for musikklinja Sortland v.g.s. (MDD-linja)
 Marianne Hansen, MUSAM-koordinator
 Beth Jenssen, Lødingen

Arbeidsutvalget i Vesterålen friluftsråd:








Arild Inga, Vesterålen kulturutvalg (leder)
Kari Gaarder, Øksnes
Katja Larsen, Andøy
Tor Andersen, Bø
Torill Brastad, Hadsel
Vibeke Tveit, Lødingen
Trond Løkke, Vesterålen Turlag

Varamedlem:
 Øystein Bjørstad Lindbeck, Sortland
Arbeidsgruppe Elvelangs og bekk-i-mellom:
 Siri Johnsen, produsent/konsulent
 Gro Rundfloen, Museum Nord, Vesterålsmuseet
 Trude Thuv-Mathisen, frivillig
 Rebecca Thuv-Jenssen, frivillig
 Tone Paulsen, frivillig
 Marita Rehnlund, frivillig
 Vibeke Suhr, daglig leder Kultursamarbeidet
Samarbeidsutvalg kultursjefer:
 Sindre Wolf, Andøy
 Katie Hanken frem til 1. mai, da tiltrådte Kine Anette Johnsen, Bø
 Kari-Ann Olsen Lind, Hadsel
 Tone Toften/Mona Dahl, Sortland
 Hilde J. Hansen, Øksnes
 Vibeke Suhr, daglig leder Kultursamarbeidet
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