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Forsidebilde: 

Fra arrangementet «Kryss Gavlfjorden» som var et samarbeid mellom kunst- og kulturstrømkomiteene i Andøy og 

Øksnes. Her ser vi mottakelse da båten kom til Skjoldhamn.  

Foto: Hilde Hansen. 

 

Fotografier i rapporten som ikke har spesiell kreditering er tatt av Kultursamarbeidet. 
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0. Sammendrag 

Vesterålen kulturutvalg har bak seg et svært aktivt år. Rundt 37 000 vesterålinger har vært til stede 

på arrangementer som det regionale samarbeidet har stått bak. I en særstilling står kunst- og 

kulturstrøm arrangementer som alle kommunene står bak, og arbeidet til den regionale 

sceneinstruktøren. Rundt 10 000 har sett teater- og revyforestillinger som sceneinstruktøren har 

arbeidet med. Også tilbakestrømmere har vært aktive med både konserter og utstillinger i 

kommunene. Tilbakestrøm er av mange vurdert som er pionerarbeid i distrikts-Norge. Stadig 

kommer det henvendelser fra andre distrikter som får lære av våre erfaringer. 

 

Utfordringer 

Innenfor teaterområdet og Tilbakestrøm er det imidlertid store utfordringer. Bø og Øksnes kommune 

sa opp avtalen om sceneinstruktør før jul, og hele sceneinstruktørordningen står i fare for å bli 

nedlagt fra 2013. Når det gjelder Tilbakestrøm, er det avgjørende å finne fram til en fast finansiering 

slik at ordningen med reisestøtte og prosjektstøtte kan bli permanent, og ikke tilfeldig 

prosjektfinansiert. 

 

Bokbussutvikling 

Bokbussen markerte 25 år i 2011. Bussen er et flaggskip for det regionale kultursamarbeidet. Ellen 

Marie Hansteensen begynte som ny bokbussjef i høst, etter at Vivi Halvorsen gikk av med pensjon. 

Vi er nå i gang med en prosess knyttet til hvordan bokbusstilbudet skal utvikle seg i årene framover. 

 

Utvikling på filmområdet og det internasjonale arbeidet 

Gjennom det siste året er innsatsen på to områder trappet sterkt opp. Det gjelder filmsatsingen rettet 

mot barn og unge, og det internasjonale samarbeidet. Laterna Magica markerte 20 år i 2011, og 

hadde en rekordartet oppsluting både på publikumssiden og med antall filmer som ble produsert og 

levert inn til filmkonkurransen. Spesielt har prosjektet «Filmfokus Vesterålen» styrket Laterna 

Magica og filmarbeidet vårt generelt. Dette takket være dyktig prosjektledelse, og et nært samarbeid 

med linja Medier og kommunikasjon ved Hadsel videregående skole. 

 

Også samarbeidet med Island og Irland er trappet opp. I høst kom prosjektet «Kulturkontakt 

Vesterålen: Internasjonalt samarbeid» i gang. Blikket rettes fortsatt mot disse to landene, men 

kontakter i hele det nordatlantiske området helt til Newfoundland er etablert. I prosjektet arbeides 

det også med å gi kulturansatte, kunstnere og kulturarbeidere muligheter for hospiteringer ved 

kulturinstitusjoner og kulturbedrifter i hele Europa, for og få nye ideer og skape et større 

internasjonalt kulturnettverk. Det er også en plan å knytte filmsatsingen rettet mot barn og unge til 

det internasjonale samarbeidet. 

 

Samarbeid over Gavlfjorden 

Et positivt utviklingstrekk det siste året er at kunst- og kulturstrømkomiteer i to kommuner har 

startet direkte samarbeid. Det har skjedd gjennom kulturdagene «Kryss Gavlfjorden!» som Andøy 

og Øksnes står bak. Arrangementet videreføres i 2012. 

 

Nye regionalt tilsatte 

Det siste året har vært spesielt på personellsiden, med nye folk i flere stillinger. I tillegg til ny 

bokbussjef er det tilsatt ny daglig leder for Vesterålen friluftsråd. Bård Meløe tiltrådte stillingen rett 

før jul. I høst tiltrådte også ny daglig leder for Kultursamarbeidet. Vibeke Suhr overtok etter Erik 

Bugge, som har hatt jobben siden 1983. Erik har gått over i en prosjektlederstilling for å 

videreutvikle det internasjonale samarbeidet. 
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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, Vesterålen regionråd 

 Marith Benjaminsen, Andøy 

 Geir Viggo Pedersen, Bø       

 Renate M. Johansen, Hadsel 

 Einar Gran Ernstsen, Lødingen                         

 Linda Madsen, Sortland                         

 Ken Ivan Reinholdtsen, Øksnes  

 

Kulturutvalget har hatt 4 møter og har behandlet 38 saker. Nytt kulturutvalg ble valgt på 

slutten av 2011, og hadde følgende sammensetning: 

 

Medlemmer:  
 Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd – leder 

 Beate Stellander, Andøy 

 Ivan Andreassen, Bø  

 Ove Schei, Hadsel  

 Vibeke Tveit, Lødingen – nestleder 

 Christian Nordheim, Sortland  

 Torill Karijord, Øksnes  

 

Varamedlemmer: 

 Grete Ellingsen, Vesterålen regionråd 

 Halvar Rønneberg, Andøy  

 Anne Ma Vik, Bø  

 Hjørdis Nilsen, Hadsel  

 Dagfinn Olsen, Lødingen 

 Trond Viggo Nilssen, Lødingen (2. vara) 

 Mona Sandvold, Sortland  

 Torfinn Kristoffersen, Øksnes 

 

Sekretariat og administrasjon  

Basisbemanning: 1 lederstilling (Erik M Bugge fram til 30.09 og Vibeke Suhr fra 01.10), og 

en 50 % stilling som prosjektmedarbeider (Margrethe Berntsen). Øvrig administrativt og 

faglig engasjert personell i 2011, se vedlegg til årsrapport.  
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Samarbeidspartnere  

De viktigste partene i samarbeidsnettverket i 2011 har vært kulturkontorene, kunst- og 

kulturstrømkomiteene, 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.  

 

Samarbeidspartnere for spesielle tiltak 

Kultursamarbeidet i Vesterålen har i 2011 samarbeidet om spesielle tiltak med disse 

institusjonene, organisasjonene og bedriftene: 

 

Museum Nord / Hadsel videregående skole / Sortland Musikkforening / Sortland storsenter / 

Sortland RK hjelpekorps / Sortland kommune / Den kulturelle skolesekken / Teaterklubb 81 / 

Andenes ungdomsskole / Melbu teaterlag / Fyr laus / Neshallrevyen / Ytre Eidsfjord sangkor / 

Holand blandakor / Sortland kulturskole / Sortland teater / Alsvåg revyen / Lødingen revy- og 

teaterlag / Musikk i Nordland / Distriktsmusikerne på Sortland / Kammerpikene / Sortland 

videregående skole / Friluftrådenes Landsforbund / Nordland fylkeskommune/ RKK 

Vesterålen / Ofoten Friluftsråd / Salten Friluftsråd / Øksnes leirsted / Øksnes jeger- og 

fiskerforening / Vesterålen padle- og klatreskole / Vesterålen vertikal / Øksnes RK 

hjelpekorps / IBOS Hadsel / Sortland videregående skole / Vesterålen Turlag / 

Frivilligsentralen Sortland / Sortland villmarkssenter / SFK Ajaks / Nordland bueskytterkrets / 

Forum for Natur og Friluftsliv Nordland / Reginedagan / Øst-Island kulturråd / Donegal 

County Council / Den norske ambassaden i Reykjavik  

 

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 2011 fra: 

 

Vesterålen utvikling / Vesterålen Turlag / Nordland fylkeskommune / Friluftsrådenes 

Landsforbund / Film og Kino / Kulturdepartementet /  Norsk kulturråd / SpareBank1 Nord-

Norge / Nordnorsk filmsenter  

  

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.   
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Tallresultater 2011 
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Kulturkalender         12      

Web-nyheter          82     

MUSAM/regsekk 61 21 196   135   1 500  268 25 5 

Bokbuss/litt.  5      8000 25886    785 422  

Teater 793   16 47 9950      263 308  

Tilbakestrøm 107   13 25 1800    55   100  

Film 590 6 30  19 3212   6 1455  25 450 130 

Kunst- og 

kulturstrøm V.* 

50    109 20142        3 

Int. samarbeid 88   4 6 1756       695 320 

Friluftsliv 518 2 150 4        232 919 194 

Kunst         1 7500     

Kulturavtale,fylket             200  

Drift V.ålen 

kulturutvalg 

           1163   

Totalt 2212 29 376 37 206 36995 8000 25886 20 9592 0 2736 3119 652 

* Gjelder arrangementer som kunst- og kulturstrømkomiteene i kommunene står bak, men som inngår i den regionale satsingen 

 

 

2. Noen hovedlinjer i arbeidet 

Strategiplanen for Kultursamarbeidet, Kultur for nyskaping 2006 - 2011 (mål og strategier, se 

vedlegg bak) ligger til grunn for innsatsen i 2011. Planen er vedtatt av alle seks kommune-

styrene 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 

 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 
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 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 samarbeidsavtale med Øst-Island kulturråd og med kulturavdelingen i 

Donegal County. Prosjekter, som «The Edge of the Imagination» (Øst-Island) og utstillinger 

både i Vesterålen og på Øst-Island har vært gjennomført i 2011. Dette samarbeidet skal 

utvikles ytterligere gjennom prosjektet Kulturkontakt Vesterålen som startet opp høsten 2011.  

 

Samspill mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom 
Det er i prosjektene Laterna Magica og Tilbakestrøm at vi spesielt samarbeider med kreativ 

ungdom. Filmfesten under Laterna Magica skjedde i tett samarbeid med elever ved 

musikklinja og elever fra linja Medier og kommunikasjon ved Hadsel vgs. Tilbakestrømmere 

har også vært trukket inn i ulike kulturprosjekter i kommunene, og har vært benyttet i 

Kultursamarbeidets arbeid i 2011. 

 

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, 2011-

2015. 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». 

 

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 i 2012. Tilskuddet ble økt fra kr 

150.000,- til kr 200.000,- i 2011.     

 

Samlet sett viser konkretiseringene ovenfor god sammenheng mellom vedtatte strategier og 

konkret innsats i regi av Kultursamarbeidet i 2011. 

 

 

3. Arbeidsoppgaver og resultater 

Arbeidsoppgavene refererer til vedtatt arbeidsplan for 2011-2012. 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 for månedene i sommerhalvåret.  

 

Web-oppslag www.vestreg.no og pressemeldinger 

Det er i 2011 produsert 82 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 UB Spotlight ved Hadsel vgs, Medier og kommunikasjon.  

 

 

MUSIKK 

 

Musikksamarbeidet i Vesterålen, MUSAM (egen årsrapport) 

MUSAM er både et viktig nettverk for kulturskolelederer og en arena for samarbeide og 

utvikling mellom kulturskolene. MUSAM stimulerer også til tiltak innen for Den kulturelle 

skolesekken (mer info under tema kultur – skole).  

 

Det har i lang tid vært jobbet med innsamling og arrangering 

av folkemusikk under overskriften Folkemusikk inn i framtida. 

I 2011 ble endelig heftet «Danseslått i danseslott» (bilde) 

lansert og utgitt. Heftet inneholder slåtter satt ut for ulike 

instrumentgrupper, egna for spelemannslag, barneorkester og 

andre grupperinger. Det har vært arrangert grovmessing-

seminar for å øke motivasjon, i håp om nyrekruttering på 

grovmessing. Vesterålen juniororkester har hatt 5 samlinger i 

2011. Dette er et tilbud til unge som spiller fiolin, cello og kontrabass. I underkant av 300 har 

vært involvert i MUSAMs tilbud og prosjekter.  

 

          

LITTERATUR 

 

Bokbussen i Vesterålen (egen årsrapport) 

I 2011 feiret bokbussen 25 år. Jubileet ble markert 

med et faglig seminar til nytte og inspirasjon for 

hvordan bokbussen kan seile videre de neste 25 årene. 

Totalutlån i 2011 var 25 886, fordelt på voksne 

(7 211) og barn (18 425). Utlånet har hatt økning 

sammenlignet med 2010, men nedgang i forhold til 

tallene fra tidligere år. Antall lånere er ca 8 000. 

Skoler og barnehager utgjør den største 
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brukergruppen. Det er noen utfordringer i forhold til at antall stoppesteder går ned på grunn 

av færre skoler og fraflytting. Bokbussen vil bruke 2012 til å evaluere dagens ordning og evt. 

se på nye muligheter.  

 

Salg av publikasjoner 

Gjennom regionrådets nettbutikk er det solgt egenproduserte bøker, hefter og DVDer. I 2011 

ble det solgt 20 bøker, 30 hefter og 5 DVD`er. 

 

 

SCENEKUNST OG FILM 

 

Regional sceneinstruktør (egen årsrapport fra sceneinstruktøren til fylkeskommunen) 

Sceneinstruktøren har vært involvert i 16 ulike forestillinger og prosjekter, enten som 

kunstnerisk hovedansvarlig eller delansvarlig. 793 aktører har vært involvert i produksjonene, 

og publikumsoppslutningen var 9 950. Det er gledelig at det har vært produksjon i alle 

kommunene i 2011. I 2010 var statistikken rekordhøye i forhold til tidligere års statistikk, 

men tallene fra 2011 viser likevel økt aktivitet. Dette viser at sceneinstruktøren holder veldig 

høyt aktivitetsnivå, og at tjenesten er etterspurt. På tross av stor aktivitet, valgte Bø og Øksnes 

kommune å si opp sin avtale på slutten av året. Det betyr av disse kommunene er ute av 

ordningen fra 1.1.2013, og det gir oss noen utfordringer i forhold til ordningens eksistens.  

 

De største prosjektene i 2011 har vært Andenes ungdomsskoles 50 års jubileumsforestilling, 

Melbu teater, Neshallrevyen og «Nektarines drømmedag», et samarbeidsprosjekt mellom 

Musikk i Nordland og Scenekunst i Nordland. 

 

Laterna Magica (egen rapport) 

Den regionale filmfestivalen for barn og unge ble arrangert for 20. gang i samarbeid med 

Sortland kommune/Sortland kino. Årets tema var Retro, som avspeilet en rekke av 

arrangementene.  

 

Det ble rekord med 76 innleverte filmer til konkurransen. Hele 468 barn og unge var involvert 

i filmproduksjon. Vinnere i flere kategorier ble kåret på Filmfesten, som hadde 320 

publikummere. Filmfesten ble arrangert i samarbeid med musikklinja, og Tilbakestrømmer 

Frid Halmøy var regissør. Åpningen av festivalen skjedde i forkant av filmfesten, og ble 

foretatt av skuespiller Bjørn Sundquist. Andre arrangementer var kortfilmaften med filmer av 

Torfinn Iversen og Solveig Melkeraaen, kunstutstilling med elever fra Sortland kulturskole og 

filmvisning for barnehager og skoler. Dessuten retrofilm i Retrokino og filmkonsert med 

Sortland musikkforening. Utekino ble dessverre avlyst p.g.a. dårlig værmelding.  

 

Det ble en flott markering av jubileet. Festivalen fikk mange oppslag i lokalaviser og NRK 

Tv. 584 aktører var involvert i festivalen, og antall publikum var vel 3000.  

 

Filmfokus Vesterålen (egen rapport) 

Prosjektet hadde oppstart i 2010, men kom skikkelig i gang i august 2011, etter at vi lyktes 

med å fullfinansiere prosjektet. Kolbjørn Hoseth Larssen ble ansatt som prosjektleder i 30 % 

stilling for 2 år. Prosjektet samarbeider tett med Hadsel videregående skole. 
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Filmfokus har gjennomført animasjonskurs, 

nybegynnerkurs i film og filmkurs for lærerer. 

I tillegg er det brukt mye tid på å videreutvikle 

hjemmesiden laternafilm, for å få kontakt med 

unge filmskapere i regionen. I forbindelse med 

Laterna Magica ble det produsert en kort 

gratulasjonsfilm med prosjektets beskytter Bjørn 

Sundquist. Prosjektleder har også vært en viktig 

ressurs for Laterna Magica. Bl.a. ble alle 

filmene til konkurransen lagt ut på laternafilm.  

I løpet av 1 måned ble filmene spilt over 21.000 

ganger.  

 

 

KUNST 

 

Kunst i Vesterålen – to-språklig brosjyre 

Sommeren 2011 ble det utgitt en brosjyre med informasjon om kunstnere og gallerier i 

Vesterålen, samt spennende møter og opplevelser mellom ulike kunstuttrykk i det offentlige 

rom. Denne brosjyren trykkes opp både på norsk og på engelsk. Brosjyren ble trykt i 6 000 

norske og 1 500 engelske eksemplarer og er godt mottatt både av de presenterte kunstnerne og 

publikum.  

 

Utstilling Islandsminner – Islandsminningar 

Billedkunstner Bent Aune viste utvillingen «Islandsminningar» i Galleri Apotheket og i et 

tidligere banklokale i Eskifjord på Øst Island. 

 

Utstilling Maðurinn & náttúran  

Ingunn Thráinsdóttir og Sandra Mjóll Jónsdóttir hadde i 2009 og 2010 residencyoppholdet i 

Galleri Hildreland hos Ingrid Lekven i Bø. Oppholdene resulterte i fellesutstillingen 

«Maðurinn & náttúran» som ble vist i Galleri Apotheket høsten 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 2011. Av større 

prosjekter tilknyttet denne samarbeidsavtalen kan nevnes læringsprosjektet Helsefremmende 

barnehager, informasjonsprosjektet På tur i Vesterålen, samt prosjektet Kyststier i Vesterålen. 

Stiene i Andøy og Bø er fullført. Arbeidet med nye kyststier er igangsatt, og Øksnes er neste 

kommune ut.  

 

Vesterålen friluftsråd har i tillegg gjennomført en rekke tiltak innrettet mot ulike målgrupper. 

Av disse kan nevnes Base Camp Vesterålen for ungdom og Kleivalekene, vinteraktivitetsdag 

for psykisk utviklingshemmede. Begge arrangementene har friluftsrådet arrangert i mange år. 

Av nye prosjekter i 2011 nevnes friluftsliv for minoritets ungdom, vintercamp Vesterålen og 

prosjektet Sprelske unga som er under planlegging. Kartlegging av friluftsområder er under 

forberedelse, og starter opp i 2012 med Andøy.  

Produksjon av gratulasjonsfilm med skuespiller Bjørn 

Sundquist. Prosjektleder Kolbjørn H. Larssen til venstre. 
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KULTUR - SKOLE 

 

Den kulturelle skolesekken 

MUSAM har delansvar for tiltak i regi av Den 

kulturelle skolesekken. Regsekk har formidlet 

fotoworkshop med Ove Aalo i flere ungdomsskoler. 

De unge har fått praktisk og teoretisk innføring i 

faget, og hver av workshopene har munnet ut i enten 

utstilling eller lysbildeframvisning av bildene 

(bilde).  

       
 Stolte fotografer 

 

Kultursamarbeidet tok initiativ til at Den kulturelle skolesekken Nordland arrangerte filmkurs 

for alle 9. klassinger i Vesterålen i forkant av Laterna Magica. Noe som bidro sterkt til at vi 

hadde rekord i antall innleverte filmer til Laterna Magica konkurransen. Filmfokus Vesterålen 

holdt filmkurs for lærere, bl.a. som en forberedelse for Den kulturelle skolesekken sine 

filmkurs. 

 

 

KOMPETANSEUTVIKLING 

 

Kompetanseutviklingen er knyttet opp mot mannskapssamlinger i samarbeidsprosjektet 

Kunst- og kulturstrøm Vesterålen. Også andre i kultursektoren ble invitert til seminarene. 

 

 Mannskapssamling og seminar i mai på Sortland. Tema: Framtid i flytsonen. 

Innledere: Bård Michalsen – redaktør Harstad Tidene, Kjell Arne Røvik – professor 

UIT, Øystein Lindbeck – tilbakestrømmer og prosjektmedarbeider Sortland kommune, 

Mona Dahl – nestleder kultur Sortland kommune. 

 Mannskapssamling og seminar i november på Sortland. Tema: Frivillighet i endring. 

Innledere: Arvid Askø – Norsk kulturforum, Jørgen Mathisen – kulturjournalist Avisa 

Nordland, Ørnulf Nielsen – rådgiver Sortland kommune, Unni Glad – daglig leder 

Sortland frivilligsentral, Odd-Terje Lysebø – kulturskolerektor Larvik kommune.  

 

 

KUNST- OG KULTURSTRØM VESTERÅLEN 

 

Kunst- og kulturstrøm Vesterålen (egen årsrapport) 

Kommunene i Vesterålen har vedtatt å delta i videreføringen av Kunst- og kulturstrøm 

Vesterålen 2011-2014, fortsatt med Golfstrømmen som metafor og inspirasjonskilde. 

Videreføringen bygger på erfaringer og igangsatte prosesser kommunalt og regionalt, først 

gjennom tusenårsmarkeringen, senere gjennom Kulturløft Golfstrømmen og Kunst- og 

kulturstrøm Vesterålen 2007 - 2010.  

 

Tilbakestrøm (egen årsrapport) 

Gjennom tilbakestrøm holder kulturmiljøet i Vesterålen kontakt med ungdom 20-35 år som 

arbeider med/studerer kunst og kultur på et høyt nivå utenfor Vesterålen. Rundt 100 

tilbakestrømmere er registrert i vår database. En rekke enkelttiltak har vært gjennomført. 

Tilbakestrømmere har fått støtte til å gjennomføre egne prosjekter innen foto, billedkunst, 

musikk, og film. Arrangører/tilbakestrømmere har fått tilskudd til reiser for tilbakestrømmere 
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som har fått oppdrag i Vesterålen, og 4 

tilbakestrømmere har fått reisestipend/reisestøtte 

til Island. 25 forestillinger, utstillinger og 

konserter er gjennomført med 24 

tilbakestrømmere. Av disse har noen vært 

engasjert i flere prosjekter. 

 
Ensemblet Trondheim Barokk har hatt konserter 

både i Norge og utlandet. Her fra en turne i 

Vesterålen med støtte og produksjonsbistand fra 

Kultursamarbeidet. Fra venstre Martin Wåhlberg 

fra Sortland som har studert i Trondheim og Paris, Sophie Iwamura, Louella Alatiit, begge bosatt i 

Paris og Hanne-Sofie Akselsen som er utdannet ved Høyskolen i Tromsø og konservatoriet i Århus. 

Martin og Hanne-Sofie er tilbakestrømmere som har med seg unge toppmusikere til Vesterålen. 
 

Golfstrømtriangelet (egen årsrapport) 

Gjennom 7 år har det utviklet seg et nært kultursamarbeid mellom Vesterålen og Øst-Island. 

Fra 2008 har også Donegal fylke (Donegal County Council) i det nordvestlige Irland kommet 

sterkt med i samarbeidet. Det har vært gjennomført utvekslinger i 2011 innen kunst, musikk 

og rock. Av tiltak kan nevnes: kunstprosjektet «The Edge of the Imagination» med 3 

kunstnere fra Vesterålen, Øst-Island og Donogal, recidency-opphold på Øst-Island for 1 

kunstner og utstillinger på Øst-Island og i Vesterålen.  

 

Kulturkontakt Vesterålen (egen årsrapport) 

Det 2-årige prosjektet Kulturkontakt Vesterålen: Internasjonalt samarbeid, startet 1.10.11 med 

Erik Bugge som prosjektleder i 50 % stilling. Prosjektet inngår i kultursatsingen Kunst- og 

kulturstrøm, og bygger videre på arbeidet som allerede er i gang gjennom dette prosjektet.  

 

Prosjektleder deltok på en konferanse i Canada om distriktsutvikling i det nordlige 

Atlanterhavet, hadde en kontakt- og planleggingsreise til Øst-Island og Donogal og har laget 

og publisert en oversikt over støtteordninger for internasjonalt kultursamarbeid. 

 

 

4. Avvik i forhold til planer og skisserte utfordringer 

 

Arbeidsplan 

I forrige kapitel oppsummerte vi hvilke arbeidsoppgaver som er gjennomført. Nedenfor vil vi se 

på det som ikke gikk som planlagt.   

 

Disse tiltakene er i gang, men noe forsinket i forhold til planen:  

 Samarbeid med fylkeskommunen om kulturminneplan for Vesterålen  

 Kultursamarbeidet på facebook  

 Strategiplan for Kultursamarbeidet  

 Kartlegging av friluftsområder 

 På tur i Vesterålen 

 

Ikke gjennomførte tiltak i forhold til arbeidsplanen: 

 Utvikling av websider Kunst i Vesterålen 

 Innenfor feltet kultur – næring er det ikke igangsatt et spesielt prosjekt etter at finansieringen 

for Kultur for nyskaping ikke gikk i orden. På flere områder, som i det internasjonale 

samarbeidet og på kunstområdet, er næringsperspektivet klart til stede.  
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Av oppgaver som er gjennomført i tillegg til kulturutvalgets arbeidsplan, kan nevnes:  

 Dagskonferansen «Framtid i flytsonen – Videre kultursatsing i Vesterålen»  

 

5 skisserte utfordringer for 2011 - hvordan gikk det? 

I årsrapporten 2010 ble det skissert fem utfordringene for 2011: 

 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.  

 

Vi har videreført samarbeidet mellom Donogal, Øst-Island og Vesterålen. Det nye 

prosjektet Kulturkontakt Vesterålen har tatt tak i utfordringene for det internasjonale 

arbeidet som er nevnt ovenfor. Siden prosjektet nylig er igangsatt, har vi ikke nådd alle 

disse utfordringene i 2011, men jobber videre med dem i 2012. Når det gjelder 

filmveksthuset i tilknytning til Hadsel videregående skole, så har vi lykkes med å få 

Nordland fylkeskommune med på å finansiere et 2-årig prosjekt. Kulturavtalen med 

Nordland fylkeskommune er også forlenget, men det mangler en presisering om avtalen 

gjelder for 2012 eller for fireårsperioden 2012-2015. Kultursamarbeidet har ikke lykkes 

med å få fastere finansiering av Tilbakestrøm, men har sendt søknad til Norsk Kulturråd 

1. mars 2012. Vi har ikke lyktes med å få til mer samfunnsforskning rundt Kultur-

samarbeidets arbeid.     

 

 

5. Noen tendenser og utfordringer for 2012 

 

Noen tendenser 

Nedenfor vil vi trekke fram noen tendenser for Vesterålen: 

 

Aktive eldre er en økende gruppe 

Kultursamarbeidet var svært tidlig ute med innsats knyttet til pensjonister og hvordan denne 

gruppen kunne være en ressurs i kulturarbeidet. I dag blir det stadig flere aktive og yngre 

pensjonister. Kultursamarbeidet bør se hvilke erfaringen som ble høstet for 25 år siden, og se nye 

muligheter for å både gi kulturtilbud til eldre, og mulighetene til å bruke de som ressurs i 

kulturarbeidet. 

 

Vesterålen er et flerkulturelt samfunn 

Vesterålen har tatt imot mange flyktninger de siste 10 årene, og noen av kommunene har 

forpliktet seg til å bosette flere. I tillegg flytter mange fra andre land hit, av andre grunner. 

Vesterålen friluftsråd har startet et prosjekt i samarbeid med noen av kommunene, hvor det gis 

opplæring og et aktivitetstilbud innenfor friluftsliv til flyktninger. Kultur- og friluftsaktivitet kan 

være en integreringsarena. Derfor bør Kultursamarbeidet samarbeide med kommunene om å også 

sette fokus på dette innenfor andre fagområder av kulturarbeidet.  
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Nedgang i folketall og antall skoler 

Over en lang periode har Vesterålen hatt nedgang i folketallet. Dette gjelder særlig i de små 

lokalsamfunnene i Vesterålen. Mindre lokalsamfunn har mistet antall innbyggere, noe som har 

ført til nedleggelse av flere skoler. Mindre folk i de små lokalsamfunnene og nedleggelse av 

skoler har fått konsekvenser for Bokbussen. Det er i slike små lokalsamfunn at Bokbussen har 

hatt sin kjørerute. Kultursamarbeide bør derfor se på hvordan vi skal tilpasse bokbussdriften til 

framtidens behov.   

 

Utfordringer 

Kultursamarbeidet har finansiert Tilbakestrøm og det internasjonale arbeidet gjennom 

prosjektmidler fra Vesterålen utvikling. Fra 2012 har fylkeskommunen endret de økonomiske 

rammene til Vesterålen utvikling, slik at Vesterålen nå kun får under halvparten av tidligere 

rammer. Dermed blir det dårligere vilkår for å få finansiert våre satsingsområder. 

 

Bø og Øksnes kommune har sagt opp avtalen om sceneinstruktør med virkning fra 1.1.2013. 

Dette vil få konsekvenser for hele ordningen, som står i fare for å bli nedlagt fra 2013.  

 

Fem utfordringer for 2012 

 Sikre videre finansiering av Tilbakestrøm  

 Sikre videre drift av sceneinstruktørordningen 

 Evaluere bokbussdriften med den hensikt å tilpasse driften framtidens behov 

 Kulturtilbud til eldre, og eldre som ressurs i kulturarbeidet 

 Kultur- og friluftsaktivitet som integreringsarena 
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Vedlegg 

 

Utvalg og komiteer i arbeid gjennom 2011: 

 

LATERNA MAGICA-komite:  

 Mona Dahl, fungerende kultursjef Sortland kommune  

 Rita H. Sundberg, daglig leder, Sortland kino 

 Vibeke Suhr, daglig leder, Vesterålen kulturutvalg 

 Erik Bugge, prosjektleder, Vesterålen kulturutvalg 

 Margrethe Berntsen, prosjektmedarbeider, Vesterålen kulturutvalg 

 Gunn Sylte, lærer ved Sortland ungdomsskole (tidvis innkalt) 

 Sølvi Foss, inspektør ved Sortland barneskole (tidvis innkalt) 

 Frid Halmøy, regissør Filmfesten (tidvis innkalt) 

 Kolbjørn H. Larssen, prosjektleder, Filmfokus Vesterålen 

 Åse Elstad, avdelingsleder ved Museum Nord – Sortland museum 

 

Samarbeidsutvalg MUSAM:  

 Hanne Merete Paulsen, Andøy  

 Julie Willumsen, Bø (fra mars) 

 Pantcho Krastev, Hadsel 

 Veronica Vangen, Sortland,  

 Trond Ståle Mathisen, Øksnes  

Arbeidsutvalget i Vesterålen friluftsråd: 

 Torfinn Kristoffersen, Øksnes, Vesterålen kulturutvalg (leder) 

 Eirik Eriksen, Lødingen  

 Brynjar Pettersen, Øksnes 

 Werner Johansen, Andøy 

 Tor Andersen, Bø 

 Birgitte Adal, Hadsel 

 Trond Løkke, Vesterålen Turlag 

Varamedlem: 

 Odd-Roger Dahl  
 

Øvrig tilsatt fagpersonell og midlertidig tilsatte prosjektmedarbeidere:  

 Vivi Halvorsen, bokbussjef fram til 30.06 og Ellen Marie Hansteensen fra 1.7 (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  

 Remi Vangen fram til 31.07.11 

 Anders Solvoll fra 08.08 til 31.12 

 Bård Meløe tilsatt fra 15.12.11  

 

Filmfokus Vesterålen 

 Kolbjørn Hoseth Larssen, prosjektleder i 30 % stilling fra 1.8.11 

 

Kulturkontakt Vesterålen: Internasjonal arbeid 

 Erik Bugge, prosjektleder i 50 % stilling fra 01.10.11 
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Vedlegg  

Strategiplan Kultur for nyskaping 2006 - 2011 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


