Årsrapport 2015
Vesterålen kulturutvalg

Laterna Magica 2015 under filmpremieren til Iver Jensens film «We Remember Moments»
Hoverolleinnehaver Fannar Már Jóhannsson fra Island (t.v.) og regissør Iver Jensen fra Vesterålen. Foto Idar Ovesen, Bladet Vesterålen
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0. Sammendrag
Vesterålen kulturutvalg, med sine avdelinger MUSAM og Vesterålen friluftsråd har bak seg et svært
aktivt og utfordrende år. Vi viderefører prosjekter som vi har gode erfaringer med, når vi også lykkes
med å skaffe videre finansieringen. I tillegg har vi hatt kapasitet til å starte nye prosjekter. Antall
prosjekter har gått litt ned, men derimot har 2015 inneholdt flere større krevende prosjekter. I tillegg
har arbeidsbelastningen i den faste driften vært stor på grunn av ekstraordinære utfordringer og
oppgaver.

Nye prosjekter igangsatt
I forbindelse med markeringen av Friluftslivets år, satte vi i gang et nytt prosjekt. I dette prosjektet,
som ble kalt «Kul Tur – kultur- og naturuka i Vesterålen», samarbeidet Kultursamarbeidet og
Vesterålen friluftråd. I tillegg fikk vi med ulike foreningene og organisasjoner. Sammen fylte vi ei
uke i september med gode natur- og kulturopplevelser. Det største arrangementet under denne uka
var «Elvelangs og bekk-i-mellom» ved Hovedgården på Melbu. Her deltok 450 i vandring langs en
sti fylt med ulike kulturopplevelser som lag og foreninger i Hadsel bidro med. Arrangementet
representert noe nytt i Vesterålen, og ble svært godt mottatt.

Utvikling av unge filmskaper i et internasjonalt kultursamarbeid
Under Laterna Magica 2013 inviterte vi ungdom fra filmmiljøet i Akureyri, som en del av det
internasjonale kultursamarbeidet vi har hatt med Island gjennom mange år. I samspill med unge
filmskapere fra Vesterålen ble et filmprosjekt skapt: Vi satt oss som mål å produsere en film i lag.
Gjennom Filmfokus Vesterålen har vi i 2 år lagt til rette for å nå dette målet med Iver Jensen fra
Stokmarknes som filmregissør. Filmen «We Remember Moments» ble spilt inn i Akureyri området
sommeren 2015, og hadde premiere under Laterna Magica 2015. Filmen ble tatt ut til Tromsø
Internasjonale filmfestival i 2016, filmfestivalen Amandus og Iver har også blitt invitert til å vise
filmen sin under filmfestivalen i Cannes. Vi er meget stolte over å ha bidratt med å tilrettelegge for
at unge filmskapere fra Vesterålen skal få videreutvikle sitt talent.

Tell tur
Den digitale turregistreringen «Tell tur» ble åpnet i sommer med 70 ulike turmål, og en egen
brosjyre ble produsert. Ved utgangen av oktober hadde over 500 turgåere registrert en
brukerprofil, og disse gikk over 5000 turer i løpet av 4 mnd. Tiltaket ble en stor suksess og vil
fortsette i 2016 med 50 nye turmål.

Bokbussen
I januar vedtok Vesterålen regionråds arbeidsutvalg å avvikle Bokbussen innen utgangen av 2015.
Bokbussen kjørte ruta si fram til juni, hvor hovedfokuset var å samle inn bøker. Kultursamarbeidet
har hatt ansvaret for å gjennomføre avviklingen der de ansatte ble sagt opp, og bussen ble solgt på
slutten av året.

Utfordringer
Det har vært et spesielt utfordrende år administrativt, med oppsigelser av 3 ansatte i Bokbussen. I
tillegg ble daglig leder konstituert som sekretariatsleder i perioden juli til desember. Dette medførte
interne endringer i administrasjonen, men arbeidsbelastningen ble likevel stor i Kultursamarbeidet
høsten 2015.
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1. Styring og organisering
Medlemmer:
 Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd – leder
 Beate Stellander, Andøy
 Ivan Andreassen, Bø
 Camilla Rodal, Hadsel
 Vibeke Tveit, Lødingen – nestleder
 Christian Nordheim, Sortland
 Torill Karijord, Øksnes
Varamedlemmer:
 Grete Ellingsen, Vesterålen regionråd
 Halvar Rønneberg, Andøy
 Anne Ma Vik, Bø
 Vigdis Hultgren, Hadsel
 Dagfinn Olsen, Lødingen
 Trond Viggo Nilssen, Lødingen (2. vara)
 Mona Sandvold, Sortland
 Torfinn Kristoffersen, Øksnes
Vesterålen kulturutvalg hadde 7 møter og behandlet 19 kultursaker i 2015.
Sekretariat og administrasjon
Kultursamarbeidets administrasjon: daglig leder Vibeke Suhr (100 % stilling) og
prosjektmedarbeider Margrethe Berntsen (50 % stilling). I tillegg var daglig leder konstituert
som sekretariatsleder i perioden 10.7-31.12. I perioden 1.8-31.12 var prosjektmedarbeider
ansatt i 100 % stilling for å fullføre noen av Kultursamarbeidets prosjekter.
Øvrig tilsatt fagpersonell og midlertidig tilsatte:
 Bokbussjef Ellen Marie Hansteensen (50 % stilling) frem til 31.08.15
 Bokbussassistent Hanne Jenn Aastvedt, Andøy (35 % stilling) frem til 31.10.15
 Bokbussassistent Reidun Lind, Øksnes (12,5 % stilling) frem til 30.09.15
 Bokbussassistentene Sturla Haugli og Margrethe Berntsen, midlertidig ansatt til 30.06.15
 MUSAM-koordinator Marianne Hansen (30 % stilling)
 Daglig leder Vesterålen Friluftsråd Bård Meløe (100 % stilling)
 Sceneinstruktør Søren Frank (100 % stilling, NFK er arbeidsgiver)
 Prosjektleder Filmfokus Vesterålen Kolbjørn Hoseth Larssen (30 % stilling 2011-30.06.15)
Samarbeidspartnere
De viktigste partene i samarbeidsnettverket i 2015 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.
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Samarbeidspartnere for spesielle tiltak
Kultursamarbeidet i Vesterålen har i 2015 samarbeidet om spesielle tiltak med disse
institusjonene, organisasjonene og bedriftene:
Kulturfabrikken KF, Sortland barneskole, Hadsel videregående skole, Sortland
videregående skole, Sortland jazz- og viseklubb, Vesterålen Teater, Kammermusikkserien
Sortland, Melbu Amatørteaterlag, Reginekomiteen i Bø, Fyr Laus Revyen, Teaterklubb
81, Risøyhamn skole, Lødingen ungdomsskole, Ensemble Blå, MIN ensemblet, DUS –
Den unge scenen, Fyret Teaterverksted Sandnessjøen, Instruktørkonulent SIN, Regionens
folkehelsekoordinatorer, Vesterålen turlag, Friluftsrådenes Landsforbund, RKK
Vesterålen, Forum For Natur og Friluftsliv Nordland, Statskog, Gjensidigestiftelsen,
Øksnes leirsted, Øksnes Jeger- og fiskerforening, Vesterålen Padleklubb, Vesterålen
Villmarksenter, Øksnes Røde Kors Hjelpekorps, flere lag og foreninger i Vesterålen,
Galleri Hildreland, Kiilgården, Vesterålskunstnerne, Museum Nord – Vesterålsmuseet,
Nordnorsk Fortellerforum.
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 2015 fra:
Vesterålen utvikling, Friluftsrådenes Landsforbund, Film og Kino, Nordnorsk filmsenter,
Fylkesmannen i Nordland, Gjensidigestiftelsen, Norsk Filminstitutt.
Nordland fylkeskommune har spilt en viktig rolle for å få gjennomført kulturinnsatsen i
Vesterålen. Det er knyttet til kulturavtalen, sceneinstruktørordningen, Vesterålen friluftsråd, og
bokbussen.
Finansiering, drift og prosjekter (i hele 1000):
Innsatsområder
Kommunene
Fylket*
Andre
Drift kulturutvalg
1318
Tilbakestrøm
60
72
Laterna Magica
25
30
140
Filmfokus
136
Filmtiltak
79
Internasjonalt filmsamarbeid
20
Filmambulansen
224
Kul Tur
50
50
Internasjonal kultursamarbeid
20
Kunst i Vesterålen
50
AiR
10
75
Fortelling i friluft
33
MUSAM
295
Vesterålen friluftsråd
263
827
560
Sceneinstruktøren
323
540
Bokbussen
570
200
Totalt
2864
2033
1073
*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 2015 vært kr. 2 864 000,-, mens
kr. 3 106 000,- var eksterne midler.
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2. Arbeidsoppgaver og resultater
Strategiplan for Kultursamarbeidet 2012-2015, «Kultur som identitetsskaper», lå til grunn for
innsatsen i 2015. Se vedlegg for mer informasjon om strategiplanen.
Arbeidsoppgavene refererer til vedtatt arbeidsplan for 2015. 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.
Web-oppslag www.vestreg.no og pressemeldinger
Det er i 2015 produsert 30 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 36 oppslag.
Film-produksjoner
En dokumentasjonsfilm om «Laterna Magica» filmfest er produsert for oss av en elevbedrift
ved Hadsel vgs, Medier og kommunikasjon.

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 8 møter i 2015. 2 av dem var fellesmøter med kultursjefene i Vesterålen.
Regionale mål for kulturskolene
I januar 2015 ble målene til den regionale strategiplanen for
kulturskolene i Vesterålen ferdigstilt. Planen ble forsinket i
påvente av nye kapitler i rammeplanen «Mangfold og
fordypning» fra Kulturskolerådet. Kapitlene er forventet
våren 2016.
Fordypningstilbud i musikk
Våren 2015 ble første omgang av fordypningstilbudet i
musikk avsluttet med en konsert i Møysalen. Før sommeren
2015 ble andre runde av fordypningstilbudet annonsert. Det
kom inn 17 søknader til 16 plasser, og søkerne kom fra 4
kommuner. Det ble planlagt 4 samlinger gjennom skoleåret,
og to av disse ble gjennomført høsten 2015.
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Foredrag om regionalt samarbeid på Kulturskoledagene
Våren 2015 fikk MUSAM forespørsel om å holde foredrag på kulturskoledagene i de 3
nordligste fylkene. MUSAM-koordinator og leder for MUSAM samarbeidet om å skrive
foredragene, som ble holdt høsten 2015.
Fagdag
Den tradisjonelle fagdagen ble ikke arrangert høsten 2015, men ble flyttet til våren 2016.

LITTERATUR
Bokbussen i Vesterålen
Bokbussen ble nedlagt i 2015. Bussen hadde vanlig drift og kjørte til stoppestedene frem til
sommer 2015. De to siste månedene bussen kjørte tok vi kun imot innlevering av bøker på
bussen, vi lånte ikke ut. Det ble ikke ført statistikker på bokutlånet i 2015.
Salg av publikasjoner
Gjennom regionrådets nettbutikk er det solgt 5 egenproduserte bøker og 10 hefter.

SCENEKUNST OG FILM
Regional sceneinstruktør (egen årsrapport fra sceneinstruktøren til fylkeskommunen)
Sceneinstruktøren har vært involvert i 17 ulike prosjekter og 50 forestillinger, enten som
kunstnerisk hovedansvarlig eller delansvarlig. 433 aktører har vært involvert i produksjonene,
og publikumsoppslutningen var 6904.
Laterna Magica (egen rapport)
Den regionale filmfestivalen for barn og unge ble arrangert
for 24. gang i samarbeid med Kulturfabrikken KF. Årets tema
var Vettskremt som avspeilet en rekke av arrangementene.
Det ble levert inn 41 filmer til konkurransen. 184 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 Frid Halmøy var regissør.
Åpningen av festivalen skjedde i løpet av filmfesten, og ble
foretatt av Iver Jensen, tidligere prisvinner samt elev ved
Medielinja på Hadsel videregående skole. Andre
arrangementer var: Filmvisning og foredrag om filmen «First
man standing», Filmvisning og foredrag om filmen
«We Remember Moments», kunstutstilling med elever fra
Sortland kulturskole og filmvisning for barnehager og skoler. Vi hadde konsert ved
kulturskole-elever samt filmvisning utendørs i Bjørklundparken.
Festivalen fikk mange oppslag i lokalavisene. 236 aktører var involvert i festivalen, og antall
publikum var ca. 2408.
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Filmfokus Vesterålen
I tett samarbeid med Hadsel videregående skole har vi kjørt Filmfokus Vesterålen siden 2011.
Vi har frikjøpt prosjektleder i en 30 % stilling. Vi fikk imidlertid ikke en avtale om frikjøp for
skoleåret 2015/2016. Fra høsten 2015 har derfor prosjektleder vært leid inn på timebasis.
Filmfokus har gjennomført følgende filmkurs:
 18. april ble det holdt nybegynnerkurs i Kulturfabrikken med Espen Skagen som
instruktør
 6. juni ble det holdt kurs i filmklipping/musikkvideo på Stokmarknes med Erik
Treimann og Martin Eriksen som instruktører.
 Vi fikk kontrakt med Den kulturelle skolesekken Nordland om å kjøre
dokumentarfilmkurs i ungdomsskolene i Vesterålen og Lofoten skoleåret 2015/2016. I
høst gjennomførte vi 9 kurs i Sortland og Hadsel, og 14 kurs i Lofoten.
 2-dagers filmkurs på Ipad gjennom Filmambulansen ble gjennomført i Øksnes og
Sortland i august.
I tillegg har prosjektleder bidratt i forhold til det internasjonale samarbeidet vi har hatt med
filmmiljøet i Akureyri og filmskaper Iver Jensen fra Stokmarknes sin film «We Remember
Moments». Vi gjennomførte casting til filmen i Akureyri i mars, og filmen ble spilt inn i
Akureyri i sommer med et profesjonelt team fra Deadline Media. Prosjektleder fulgte
prosjektet fram til og med filmpremieren under Laterna Magica i november. Til
filmpremieren ble også hovedrolleinnhaver fra Island invitert, samt lokal produsent i
Akureyri. Prosjektleder har også vært en viktig ressurs for Filmfesten og filmkonkurransen
under Laterna Magica.
På oppdrag fra Nordnorsk Filmsenter kjørte vi prosjektet «Filmambulansen» sommeren 2015.
Prosjektet reiste rundt i en gammel ambulanse i Nordland, og tilbydde 2 dagers filmkurs til
kommunene. Vi besøkte 7 kommuner, inkludert 2 i Vesterålen.

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 2015. 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 2015, som også var friluftslivets år, har Friluftsrådet jobbet mye med skilting og merking av
turløyper i Vesterålen. Nesten 100 turløyper har nå fått en egen skiltplan. I tillegg ble TellTur
åpnet i juli for første gang med hele 70 tilgjengelige turmål for digital turregistrering.
Vesterålen friluftsråd har i tillegg gjennomført en rekke tiltak innrettet mot ulike målgrupper.
Av disse kan nevnes Base Camp Vesterålen for ungdom, Kleivalekene - vinteraktivitetsdag
for psykisk utviklingshemmede og Sprelske unga – aktivitetsretta tiltak for barn med
individuelle behov fra 5-10. klasse.
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ANDRE KULTURPROSJEKTER
Kunst i Vesterålen
Den tolvte «Kunst i Vesterålen» brosjyren ble utgitt sommeren 2015. Brosjyren
inneholder oversikt over lokale kunstnere og gallerier, samt kunst i det offentlige
rom. Brosjyren ble trykt i 5 000 norske og 2 000 engelske eksemplarer. I tillegg
lanserte vi et eget nettsted for kunst i Vesterålen: www.kunstivesteralen.no
Nettstedet ble lansert i sommer, samtidig som brosjyren. Vi har i første rekke
laget dette nettstedet med norsk språk, men vi planlegger å lage det med engelsk
språk også i 2016.
Tilbakestrøm (egen årsrapport)
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 73
tilbakestrømmere er registrert i vår database. I 2015 har 8 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
14 prosjekter hvor tilbakestrømmere har vært involvert, og totalt
22 tilbakestrømmere har vært engasjert i disse prosjektene. Bildet
til høyre er fra konserten Nikolai Endresen Dahl fikk støtte til.
I samarbeid med Eything hadde vi et tilbakestrømsprosjekt på
Nordøst-Island i juni. 3 tilbakestrømmere fra Vesterålen deltok på prosjektet i lag med
tilbakestrømmere fra Eything. Prosjektet het «Vistaskipti», og tilbakestrømmerne reiste rundt i
området, samtidig som de produserte en forestilling som til slutt ble presentert på en festival. Vi
gav i tillegg en tilbakestrømmer et reisestipend til Eything for å delta på en kunstfestival i
Siglufjordur.
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 treårig 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 2015 tok vi imot en kunstner
fra Island (Gréta Ósk Sigurðardóttir) og en kunstner fra Donegal (Sarah Lewtas). Bildet til
høyre er av vår lokale kunstner Elin Rindahl Steiro og irske Sarah Lewtas som var i
Vesterålen.
I april arrangerte vi «Strategiseminaret – Energi mellom ytterkanter», hvor målet var å
oppsummere det internasjonale samarbeidet og se på hvordan vi kan utvikle det videre. En
bred gruppe fra kulturlivet deltok, samt deltakelse fra Øst-Island.
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Fram til oktober ble det jobbet med en EU-søknad, hvor Øst-Island er hovedsøker med
Donegal og Vesterålen som partner. Arbeidet har vært tidkrevende og foregått siden mai
2014. Svar på søknaden vil foreligge i mai 2016.
Vi tildelte reisestipend til Djupivogur på Øst-Island til fotograf Svein Erik Tøien fra Øksnes.
Oppholdet ble gjennomført i november.
Med bakgrunn i det internasjonale samarbeidet, inviterte Andøy, Bø og Øksnes kommune
gruppa «Henry Girls» fra Donegal til en konsertturne i mars. Det ble gjennomført konserter i
alle de 3 kommunene, og vi fikk også et musikalsk møte med lokale artister.
Kul Tur
Den første kultur- og naturuka i Vesterålen ble arrangert 6.-13. september. Målet med uka var
å sette fokus på kultur- og naturopplevelser, og helst i samme arrangement. I løpet av uka
hadde vi totalt 21 arrangement fordelt i de 6 kommunene i Vesterålen. Uka gav et tilbud til
alle aldergrupper, fra fortelling i friluft for barneskoleelever med Nordnorsk Fortellerforum,
til seniorturer med Vesterålen Turlag. Det ble også historiske vandringer, konsert i friluft,
foredrag og kurs om hvordan bruke planter fra naturen i matlaging. Det største arrangementet
var «Elvelangs og bekk-i-mellom» på Melbu med 125 aktører og 450 deltakere. Totalt 1474
deltok på arrangementene under Kul Tur.

Samlet oversikt over deltakere og publikumstall:
Det er utfordrende og registrer deltakere og publikumstall for vår virksomhet. Tilrettelegging i
marka som vi gjør, lar seg ikke måle. I tillegg har vi noen gratis arrangement hvor vi ikke
teller antall deltakere. Oversikten er derfor bare veiledende for vår virksomhet:

Innsatsområder

Kurs o.l.
Publikumsarrangementer
Primær- aktiviteter
deltakere Antall Antall
Antall
Antall
Antall
dager deltakere produksj. forestill./
publiutstillinger kummere

MUSAM
Teater

36
433

Tilbakestrøm
Laterna Magica
Filmtiltak
Kul Tur
Int. samarbeid
Friluftsliv
Totalt

73
236
27
195
46
530
1576

3

16

39

648

1
4
47

44
222
930

17

1
50

50
6904

10
15

14
18

900
2408

13
1

21
4

1474
350

56

108

12086

3. Avvik i forhold til planer og skisserte utfordringer
Skisserte utfordringer for 2015 - hvordan gikk det?
I årsrapporten 2014 ble det skissert følgende utfordringer for 2015:
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Å avvike Bokbussen som regionalt samarbeid
Å utvikle nye strategier for det internasjonale samarbeidet med Island og Irland
Å utvikle og sikre finansiering av nye kulturprosjekter
Å sikre finansiering til å forlenge prosjektperioden til Filmfokus Vesterålen
Å fullføre arbeidet med å utarbeide en strategiplan for kulturskolesamarbeidet i
Vesterålen

Bokbussen ble avviklet som regionalt samarbeid. Ved årsslutt gjenstod noe arbeid rundt
regnskapet og oppgjør med eierkommunene. Dette forutsettes fullført første halvdel av
2016.
Det ble arrangert et strategiseminar i april hvor vi fikk flere innspill til nye prosjekter som
kan bidra til å ta det internasjonale samarbeidet videre. På arbeidsplanen for 2015 stod
allerede målet med å utvikle en EU-søknad i 2015, noe som også er et grep i det å
videreutvikle samarbeidet. Dette prosjektet er så omfattende at det så langt ikke har vært
kapasitet til å iverksette noen av de andre ideene fra seminardagen.
I forbindelse med Friluftslivets år utviklet vi et nytt prosjekt: Kul Tur – kultur- og
naturuka i Vesterålen. Dette ble et samarbeid mellom Kultursamarbeidet og Vesterålen
friluftsråd. Vi fikk eksterne midler til prosjektet i 2015, men er ikke sikret videre
finansiering. Dette må søkes fra år til år.
Arbeidet med å fullføre strategiplanen for kulturskolene ble forsinket i påvente av nye kapitler
i Kulturskolerådets rammeplan «Mangfold og fordypning». MUSAM ønsker at strategiplanen
skal dra veksler på denne sentrale planen, for å ligge i forkant av nye retningslinjer som den
ferdige planen er ventet på bringe med seg. De nevnte kapitlene ble lagt ut på høring våren
2016.

4. Veien videre
Nordland fylkeskommune hadde varslet at de ville si opp kulturavtalen med oss fra 2016, men
har foreløpig videreført avtalen. 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.
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
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5. Vedlegg
Strategiplan for Kultursamarbeidet
Strategiplan for Kultursamarbeidet 2012-2015 ble vedtatt i AU i Vesteraalen regionråd 25.1.2013, etter å ha vært
på høring i alle kommunene.
Strategiplan for Kultursamarbeidet 2012-2015, «Kultur som identitetsskaper», har følgende visjon, mål,
målgruppe og strategier:
Visjon:
Kultur som identitetsskaper for den moderne vesterålingen
Hovedmål:
Sammen skal vi utvikle kultur- og friluftsaktiviteter som styrker identiteten og tilhørigheten til Vesterålen
Delmål:
 Prosjekter og tiltak der Kultursamarbeidet har hovedansvar eller er samarbeidspartner, skal holde høgt
kunstnerisk og faglig nivå
 Kultur- og friluftsaktiviteten i Vesterålen skal framstå som mangfoldig, moderne, utadrettet og
tradisjonsbevisst
 Nettverksbygging regionalt og ut av regionen, skal videreutvikle samarbeidet og øke kompetansen i
kultursektoren i Vesterålen
 Samhandling skal stimulere til kreativitet som videreutvikler eksisterende prosjekter og skaper nye
kulturprosjekter i Vesterålen
Målgrupper:
Alle vesterålinger uansett kjønn og alder, samt mennesker fra områder og land som vesterålsregionen
samarbeider med
Strategi:
 Å videreutvikle det internasjonale samarbeidet gjennom kontakt med andre kystområder
 Å videreutvikle samarbeidsprosjekter mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom bosatt i eller
utenfor Vesterålen
 Å utvikle aktiviteter og tiltak som styrker Vesterålsidentiteten
 Å utvikle møteplasser mellom profesjonelle og amatører, unge, voksne og eldre
 Å videreutvikle det regionale nettverket og kompetansen til kulturutøvere og kulturarbeidere
 Å profilere kultur- og friluftsaktiviteter som en viktig faktor i det forebyggende folkehelsearbeidet
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Utvalg og komiteer i arbeid gjennom 2015:
LATERNA MAGICA-komite:
 Mona Dahl, ass. direktør Kulturfabrikken Sortland
 Rita H. Sundberg, daglig leder, Sortland kino
 Margrethe Berntsen, prosjektmedarbeider, Vesterålen kulturutvalg
 Sølvi Foss, inspektør ved Sortland barneskole (tidvis innkalt)
 Arnfinn Paus, lærer ved Sortland videregående skole (tidvis innkalt)
 Åsa Elstad, konservator Sortland museum

Samarbeidsutvalg MUSAM(kulturskolerektorer):
 Hanne Merete Paulsen, Andøy
 Julie Willumsen, Bø
 Pantcho Krastev, Hadsel
 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:
 Ivan Andreassen, Vesterålen kulturutvalg (leder)
 Brynjar Pettersen, Øksnes
 Werner Johansen, Andøy
 Tor Andersen, Bø
 Torill Brastad, Hadsel
 Tom Roger Hanssen, Lødingen
 Trond Løkke, Vesterålen Turlag
Varamedlem:
 Øystein Bjørstad Lindbeck, Sortland

Samarbeidsutvalg kultursjefer:
 Werner Johansen frem til 31.08.15. Sindre Wolf tilsatt 15.08.15, Andøy
 Katie Hanken, Bø
 Kari-Ann Olsen Lind, Hadsel
 Erik Schøning, Lødingen
 Tone Toften/Mona Dahl, Sortland
 Brynjar Pettersen frem til 31.08.15. Hilde J. Hansen tilsatt 01.09.15, Øksnes
 Vibeke Suhr, daglig leder Kultursamarbeidet
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