Tilskot til prosjekt og tiltak - frivillig kulturliv. Våren 2021
Nr Søkjar

Prosjektnamn

Om prosjektet/tiltaket

Tot. utgifter

Søknadssum Tilråding Grunngjeving

1 AL-NOOR
Sognid
ISLAMSK
KULTURSENTER I
SOGN

Selv om hadde vi ikke masse ressurser gjennomført
vi det slik prosjekter i fjor med egen innsamling. Det
er mangfold i Sogn og Fjordane når det kommer til
kultur og folk fra forskjellige kulturer og etnisk
bakgrunn bor i det regionen særlig barn og unge
med flyktning bakgrunn i Norge. Mål er at gjennom
dette tiltak vi kan styrke det regional og mangfold
felleskap blant våre barn og unge i fylke vårt. Det er
mange flyktninger og innvandrere som kom fra
forskjellige bakgrunn og kultur og en annet mål med
dette tiltaket er at vise våre barn og unger med
flyktnings bakgrunn hvordan forskjellige kulturer
feirer sine høytider, mat, kunst, musikk osv. og gi
dem en mulighet å skaffe en regional felleskap.
Prosjekt skal blir arrangere av våre unge.

50 000

45 000

0 Al-noor islamsk kultursenter i
Sogn søkjer om tilskot til
"Sognid" for å styrke
mangfald og fellesskap blant
barn og unge i Sogndal og
kommunane rundt.
Fylkesdirektøren meiner
tiltaket ikkje har tilstrekkeleg
regional verdi til å kunne bli
støtta, og tilrår avslag.

2 ASKVOLL
KOMMUNE

Tema for Dalsfjordveka er som tidlegare
”Kulturopplevingar i landskapet”. Målet er å trekke
folk til vårt distrikt, og gje både tilreisande og
lokalbefolkninga ulike kulturelle opplevingar og
aktivitetar. Dalsfjordveka er eit samarbeidsprosjekt
mellom kommunane Askvoll, Fjaler og Sunnfjord
kommune (tildlegare med Gaular kommune), og har
sidan 1997 vorte eit fast innslag i Dalsfjord-regionen
kvart år i august (i 2020 vart det avlyst grunna
koronapandemien). Målet er å løfte
kulturarrangement, skape ein felles identitet og vise
fram bredde i kulturlivet i regionen. Dette vert synleg
gjennom ei felles marknadsføring og profilering av
kulturarrangement, som kommunane samarbeidar
om med private og frivillige aktørar. Sjå vedlegg for
nærare info.

90 000

25 000

15000 Askvoll kommune søkjer i lag
med nabokommunane Fjaler
og Sunnfjord, om tilskot til
Dalsfjordveka, med mål om å
løfte kulturlivet i regionen
rundt Dalsfjorden.

Dalsfjordveka

3 Bergen
Brandkorps
Historielag

Restaurering av Først: Undertegnede fyller ut denne søknaden i
veteranbrannbile stedet for leder Frank Kristiansen, som for
r
øyeblikket er innlagt på sykehus. Bergen Brandkorps
Historielag møtes til dugnad hver tirsdag utenom
ferietiden, og legger ned tusenvis av årlige
dugnadstimer. Alt som kan gjøres på dugnad blir
gjort på dugnad. Da brannbilene vi jobber med er
gamle, må det av og til kjøpes spesialtjenester, som
fra land som Tyskland og USA. Bilene brukes til
demonstrasjoner og forskjellige arrangement, som
f.eks. historiske utrykninger til Fjordsteam med
15000 tilskuere.

4 BERGEN
Teatergruppe for
INTERNASJONAL barn
E
KULTURSENTER

Teatergruppe for barn 7-12 år. Det er øvelser i
kroppsbeherskelse og stemmebruk, og fokus på å
lære seg å stole på seg selv, og bli trygg på scenen.
Parallelt med disse øvelsene, øver de inn et
teaterstykke som skal vises frem på en avslutning
til våren, og en til høsten.
Det blir en liten forestilling på scenen i Fensal, med
profesjonell lyd og lys, kostymer og rekvisitter, som
de nærmeste kan komme og se.
Det er viktig for oss at dette skal være et
lavterskeltilbud, som alle som ønsker kan delta på.
Vi har en lav kursavgift, og kurset er gratis for de
som har Bergen Kommune sitt aktivitetskort.
Teatergruppen passer både for barn med tidligere
erfaring og for de helt nye, da rollene
og innholdet kan tilpasses individuelt.

97 000

20 000

91 400

20 000

0 Bergen Brandkorps
Historielag søkjer om tilskot
til restaurering av
vetaranbrannbilar. I
retningslinjene for
tilskotsordninga står det
presiserte at det ikkje blir gitt
støtte til innkjøp og
vedlikehald av m.a. utstyr.
Fylkesdirektøren vurderer
tiltaket til å ikkje ha
tilstrekkeleg regional verdi til
å kunne bli støtta, og ser det
som ei kommunal oppgåve å
støtte tiltaket. På bakgrunn
av dette blir tiltaket tilrådd
0 avslag.
Bergen internasjonale
kultursenter søkjer om tilskot
til teatergruppe for barn med
øvingar og framsyning i
Bergen. Tiltaket blir vurdert til
å primært vere lokalt.
Kommunane skal støtte
lokale tiltak, fylkeskommunen
tiltak med regional verdi.
Fylkesdirektøren tilrår derfor
at søknaden blir avslått.

5 BERGEN
Familielørdag
INTERNASJONAL
E
KULTURSENTER

En lørdag i måneden er det Familielørdag på Bergen
Internasjonale Kultursenter, med kunstverksted og
familiekafé. Nytt av året er at vi på hvert
arrangement har en gjest, primært fra en av
medlemsorganisasjonene. I vår er det planlagt tre
arrangementer, da vi avventer oppstarten til etter
påske. Vi har gjester fra Australia, Sudan og
Moldova. Gjesten representerer sitt
opprinnelsesland, og forteller litt om landet og et
eventyr derfra. På denne måten kan barna lære litt
om forskjellige kulturer, og kanskje høre spennende
eventyr de ikke har hørt før. Dette brukes så som
inspirasjon på kunstverkstedet etterpå.

88 000

15 000

0 Bergen internasjonale
kultursenter søkjer om tilskot
til gjennomføring av
Familielørdager i Bergen.
Fylkesdirektøren vurderer
tiltaket til å primært vere
lokalt. Kommunane skal
støtte lokale tiltak,
fylkeskommunen tiltak med
regional verdi.
Fylkesdirektøren tilrår derfor
at søknaden blir avslått.

6 Bjørgvin marknad Bjørgvin
middelalder
marknad

Vi ønsker at alle skal sitte igjen med en opplevelse
av å være en del av fellesskapet, at
man har lært noe nytt om Bergens historie og kultur
og at opplevelsen i seg selv skaper
glede og gode minner. Markedet har bestått i 16 år, i
tett samarbeid med Hordamuseet/Bymuseet
Markedet blir holdt på Hordamuseets områder og
lokaliteten er av stor betydning. Museet vil formidle
stedets historie som strekker seg flere tusen år
tilbake i tid.

104 000

60 000

20000 Bjørgvin middelaldermarknad
er eit spennande
publikumsarrangement som
syner fram Bergen si historie
og kultur. Søknaden stettar
vurderingskriteria b, c, d, e, f
og g, og fylkesdirektøren
tilrår at søknaden blir støtta.

8 DE UNGES
Rekruttrakett
ORKESTERFORBU
ND HORDALAND

Etter koronapandemien er det et stort behov for
rekruttering på strykeinstrumenter. Prosjektet vil
kobles til RiO, Rett i Orkester, som er et LNU-støttet
prosjekt for å la barn begynne "rett i orkester", uten
å først måtte gå noen år i enkeltundervisning.
Prosjektet baserer seg på to hovedtiltak som starter
høsten 2021, når vi forhåpentligvis er ferdig med
den verste koronatiden:
1. Oppsøkende konserter og instrumentprøvedager
på skoler. Konsertene holdes av barn og ungdom
som allerede spiller i orkester. Elever kan få prøve
seg på instrumenter som vi tar med. Instruktører og
orkesterungdom vil veilede.
2. Lavterskeltilbud for å delta på orkesterkurs.
Barna får låne instrument og blir med på kurs som
går gjennom høsten.

167 000

50 000

25000 De unges orkesterforbund
Hordaland søkjer om tilskot
til rekruttering gjennom
aktivitetar i ulike kommunar i
Vestland. Søknaden stettar
vurderingskriteria a, c, d, e og
f. Fylkesdirektøren tilrår at
søknaden blir støtta.

9 DEN GRØNE
RIDDAR 4H

Ungdommen skal lære meir om Dalsfjorden si rolle
som ei opning ut til verda, bøkkar-tradisjonen, fiske
og fangst i Bygstad i tillegg til at dei skal oppleve
fjorden som ein plass der ein kan vere fysisk aktiv
og oppleve nær-friluftsliv. Ved å leige båtar som tar
fleire personar kan vi få til ein litt lengre tur ut
fjorden der fokuset vil vere på naturbruk gjennom
tidene langs fjorden, og på fjordfiske og kunnskap
om artane vi finn her. Det vil òg verte laga til
kajakkdag der ein kan få prøve å padle kajakk, og
for dei som har tatt våtkort kan ein ta ein litt lengre
tur der ein ser kva plantar og algar ein finn i
Dalsfjorden. Bøkkartradisjonen i Bygstad blir ei
viktig kulturhistorisk formidling knytt til desse
dagane.

15 000

15 000

0 Den Grøne Riddar 4H i
Sunnfjord kommune søkjer
om tilskot prosjekt for å lære
meir om Dalsfjorden. Tiltaket
blir vurdert til å primært vere
lokalt. Kommunane skal
støtte lokale tiltak,
fylkeskommunen tiltak med
regional verdi.
Fylkesdirektøren tilrår derfor
at søknaden blir avslått.

Bli kjent med
Dalsfjorden

10 DET
Familie turer
MIDTHORDLAND med MS
SKE
Midthordland til
Engevik Gård,
Mandelhuset,
Tysse
Handelstad feks

11 DS
HESTMANDENS
VENNER

Hestmanden
Tokt 2021

Me i det Midthordlandske Dampskibselskab har
lenge tenkt å opprette sommerrute ut fra Os
sentrum med Ms Midthordland , nå håper vi
Vestland Fylke kan hjelpe oss i gang med dette
prosjektet .
Tanken er 8 åpne turer ut fra Os sentrum gjerne via
Solstrand og forskjellige destinasjoner som Engevik
Gaard, Mandelhuset, Bekkjarvik, og Feks Tysse,
felles med alle destinasjonene er at vi har 2 timer til
seiling , 2 timer i land (bespisning, kultur arkiviteter
på land) og 2 timer retur , avreise Os kl 10.00 og
tilbake i Os 16.00. Vi tenker stort å besøke alle 4
kommuner.
D/S Hestmanden skal gå fra havn til havn langs
norskekysten (innenfor rammen av skipets
seilingstillatelse). Skipet/Norsk krigsseilermuseum
vil holde åpent skip for publikum i havnene og
invitere skoleklasser om bord for
undervisningsopplegg. Det vil bli gratis adgang
ombord for alle på seilaset i 2021.

200 000

100 000

0 Det Midthordlandske
Dambskibselskap søkjer om
tilskot til å opprette ei
sommarrute med besøk til
ulike destinasjonar.
Fylkesdirektøren vurderer
søknaden til å ikkje vere i
samsvar med føremålet i
tilskotsordninga, og at
tiltaket ikkje har tilstrekkeleg
regional verdi til å kunne bli
støtta. Fylkesdirektøren tilrår
at søknaden blir avslått.

4 500 000

170 000

0 D/S Hestmandens venner
søkjer om tilskot til sitt tokt
langs norskekysten
sommaren 2021 for å
formidle krigsseglarane si
historie. Fylkesdirektøren
vurder tiltaket til å ha
nasjonal verdi, og ser det
som ei statleg oppgåve å
støtte tiltaket gjennom m.a.
Forsvarsdepartementet og
Stortinget sitt presidentskap,
slik det er lagt opp til i
budsjettet. Fylkesdirektøren
tilrår at søknaden blir avslått.

12 EIKANGERBJØRSVIK
MUSIKKLAG

Overtaking av
Hordaland
Ungdomsbrassb
and (HUBB)

13 EIKANGERBJØRSVIK
MUSIKKLAG

Feriespel 2021

Hordaland Ungdomsbrassband har vore eit privat
initativ i 15 år, og har hatt ein klar distriktsprofil. Når
dei to eldsjelene for dette no ville gje seg har
Eikanger-Bjørsvik kome i kontakt, og fått overta
namnet og prosjektet. Vi ynskjer å bruke HUBB til ei
vidare satsing på distriktsungdom, spesielt i
Hardanger/Sunnhordland, der dei har lang reiseveg
til dei fleste sentrale tilbod, kurs, konkurransar etc.
Vi vi sikte på fire samlingshelger årleg, der EBML
bidreg med instruktørar og organisering.
Samlingane vil vere på forskjellige stader i fylket, og
vi veit at dette er inspirerande for deltakarar, slik at
dei tek med seg gløden og lærdomen attende til
sine eigne korps, og slik både hevar nivå og
medlemstal.
Eikanger-Bjørsvik Musikklag er det leiande og mest
aktive brassbandet i Noreg. Medlemmane har alle
starta karriera i skulekorps, og så gått gradene.
Norske skulekorps er no inne i ein bølgedal, der
rekrutteringa er lågare enn før. EBML vil bidra til å
snu dette, og difor har vi i over 20 år hatt Feriespelet
for unge frå 8-19 år. Dagens skulekorpsungdom er
dei som om få år skal utgjere voksenkorpsa - både
17. mai-korps og korps på internasjonalt nivå, samt
alle nivå mellom der. På feriespelet vert ungdomen i
fire dagar undervist av – og får spele saman med
musikarane i EBML, som gjer dette på dugnad.
Feriespelet vert no arrangert for 23. gong, og vi
ventar ca 100 påmeldte.

138 000

100 000

35000 Eikanger-Bjørsvik Musikklag
vil vidareføre arbeidet med
Hordaland
Ungdomsbrassband med
samlingshelgar for ungdom
frå ein større region.
Fylkesdirektøren ser tiltaket
som viktig for å vidareføre
satsinga på ungdomsbrass i
regionen. Søknaden stettar
vurderingskriteria a, c, d, e og
f. Fylkesdirektøren tilrår at
søknaden blir støtta.

265 000

50 000

25000 Eikanger-Bjørsvik Musikklag
inviterer ungdom frå
Nordhordland og
Bergensregionen til Feriespel
i sommarferien. Søknaden
stettar vurderingskriteria a, c,
d, e og f. Fylkesdirektøren
tilrår at søknaden blir støtta.

14 Fjordabaatane

Innkjøp av
infoskjermer på
7 fjordabåter.

Www.kystkultur.no ved Kjell Magnus Økland ønsker
å utvikle et publiserings og distribusjons-system for
lokal kultur. Dette ønskes spredt på skjermer vidt
omkring. Og på skjermer ombord i fjordabåtene.
Forskjellig innhold tenkes vist ombord i det enkelte
fartøy, som: Info om sikkerhet, info om turen,
rute/anløp, kiosk, kartposisjon, info om andre turer,
info om båten - organisering, historie mm. Se
vedlegg.

15 Fjordabaatane

Markedsføring
Sesongen 2020 gikk i vasken også for fjordabåtene.
av Fjordabåthelg Blant avlyste tiltak var 2. pinsedagsutflukt til
Modalen, og fjordabåter til Torgdagen. Etter
sommeren vil det se lysere ut. I forbindelse med den
planlagte Matfestivalen 2. - 5. sept vil fjordabåtene
delta og ligge til kai innerst i Vågen. Lørdag
ettermiddag 4. sept, tenker vi å invitere publikum
med på Fjordabåtparade på Byfjorden. Dette etter
mønster fra Skärgårdsbåtens dag i Stockholm, samt
Dampferparade i Luzern og Dresden - se you tube.
Dette er et helt nytt tiltak vi ønsker å utvikle til det
samme de har i de nevnte byene, et av årets
høydepunkter. Søn 5. sept planlegges
fjordabåtutflukt til Modalen med anløp underveis.
Dette må markedsføres. 5 kommuner berøres av
tiltaket.

300 000

100 000

0 Fjordabaatane vil i samarbeid
med www.kystkultur.no å
utvikle publiserings- og
distribusjonssystem for lokal
kultur og informasjon om
fjordabåtane. I følgje
retningslinjene for
tilskotsordninga kan det ikkje
bli gitt støtte til innkjøp av
utstyr. Fylkesdirektøren tilrår
derfor at søknaden blir
avslått.

30 000

20 000

15000 Fjordabaatane søkjer om
tilskot til marknadsføring av
Fjordabåthelg hausten 2021,
etter inspirasjon frå liknande
arrangement i utlandet.
Fylkesdirektøren der dette
som eit positivt
utviklingstiltak med
kulturhistorisk verdi.
Søknaden stettar
vurderingskriteria a, b, c, d og
e. Fylkesdirektøren tilrår at
søknaden blir støtta.

16 Fjærland
Ungdomslag

17 FOTLANDSVÅG
MUSIKKLAG

Fjærland Scene

Fjærland Scene er ei nystarta sjangerfri
konsertscene på Fjærland bygdahus og scena på
kaien i regi av Fjærland ungdomslag. Målet er å
skape ein stad for profesjonelle musikkopplevingar
for eit mangfaldig publikum.Fjærland Scene er ein
del av eit arrangørnettverk av ungdomslag som
samarbeider kring arrangørkompetanse og den
kunstnarlege programmeringa.
Gjennomføringsperioden er frå juni til november og
Fjærland Ungdomslag er ansvarleg for
arrangementa.Det meste av arbeidet gjerast på
dugnad.Det er gjort intensjonsavtaler med følgjande
artistar: Good Time Charlie, Malin Pettersen, Unni
Wilhelmsen og Steinar B., Tønes og Bare Egil
Band.Ein vil nytte ungdomlaget si facebookside for
marknadsføring/informasjon, samt annonser i
aviser og plakater
KRAFT!
KRAFT! Mystisk, farleg og uhandterleg. Krafta ber
Vandreteater på alt i framsyninga: Ho er der i villskapen blant
Herlandsfoss
arbeidarane, og i den øyredøyvande maskinlyden. I
Kraftverk
handlingar, ord, objekt, figurar, dans, lyd, lys og
musikk og har sin eigne rolle. Og menneska: 100
bygdefolk med framtihåp og tvil, opphavsmenn med
dei store tankane, 400 rallarar frå innland og utland.
Historia om Herlandsfoss kraftverk på Osterøy, eit
kraftløft for kommunane langs Osterfjorden og
Sørfjorden, skal levandegjerast sommaren 2021 og i
åra som kjem. Ein profesjonell skodespelar, saman
med utøvarar frå Fotlandsvåg musikklag og
folkemusikkgruppa Osterøybelgen, ballettdansande
elevar og lærar frå Kulturskulen og
amatørskodespelarar, leiar publikum også dei
aktørar, i vandrespel.

292 000

100 000

0 Fjærland ungdomslag søkjer
om tilskot til utvikling av
Fjærland Scene med
konsertar av kjente artistar.
Fylkesdirektøren vurderer
tiltaket til å primært vere
lokalt. Kommunane skal
støtte lokale tiltak,
fylkeskommunen tiltak med
regional verdi.
Fylkesdirektøren tilrår derfor
at søknaden blir avslått.

270 000

50 000

0 NB!
Fotlandsvåg musikklag
søkjer om tilskot til
vandreteateret Kraft! for å
syne fram industrihistoria til
Nordhordland og Bergen.
Fylkesdirektøren vurderer
tiltaket til å ikkje ha ha
tilstrekkeleg
utviklingsperspektiv og
regional verdi til å kunne bli
støtta gjennom ordninga, og
tilrår derfor avslag.

18 Holkerock

Holkerock 2021

Holkerock (org nr 921 772 874) vart etablert i
november 2018, og har til formål å gje området eit
festivaltilbod innan rock. Holkerock til formål å
fremje lokale band innafor sjangeren, og nå ut til
fans og besøkande i alle aldrar med sin musikk.
Holkerock har og intensjon om å fremje lokal kultur,
lokalt næringsliv og lokale velforeninger.

280 000

35 000

0 Det blir søkt om tilskot til
gjennomføring av
musikkfestivalen Holkerock i
Askvoll. Tiltaket blir vurdert til
å primært vere lokalt.
Kommunane skal støtte
lokale tiltak, fylkeskommunen
tiltak med regional verdi.
Fylkesdirektøren tilrår derfor
at søknaden blir avslått.

240 000

10 000

0 IPX søkjer om tilskot til
gjennomføring av LAN-treff
hausten 2021.
Fylkesdirektøren vurderer
tiltaket til ikkje å ha
tilstrekkeleg regional verdi til
å kunne bli støtta gjennom
denne ordninga, og tilrår
avslag.

Formålet til Holkerock skal oppnås gjennom
følgende aktiviteter:
Arbeide for å arrangere lokal festival for rock og
metal
Søke å fremje lokale artistar i tillegg til tilreisande
artistar
Søke å benytte lokale samarbeidspartnere
19 IPX

IPX LAN

Me ynskjer å bidra med at ungdommen skal ha eit
artig alternativ dei kan nytta i haustferien. Ikkje
berre er det kjekt å gå på IPX, men også meget
lærerikt for mange. Tidligare år har det vært mellom
280 til 350 deltakarar som har kopla opp eigen PC i
nettverk og utveksla kunnskap, spelt spel og delteke
på konkurransar me står for.
Me har fått masse god kritikk og tilbakemeldingar
om at IPX er eit positivt tiltak. Derfor ynskjer me å
prøva å fortsetta med dette. Me har i alle år vore
veldig fokusert på at IPX skal vera eit 100% rusfritt
arrangement !
Økonomisk sett har IPX gått i null tidligare år. Men
det byrjar å bli tøffare for kvart år med tanke på alle
utgiftene som høyrer med å arrangere det heile.

20 Kunstvandring
Voss

Kunst og
kulturvandring

21 LINDÅS SOGELAG Forprosjekt
Festo
Postmuseum
(del av
Strilamuseet)

Fellesprosjekt med Kuntsvandring Voss og andre
kunst og kulturinstitusjonar på Voss
Me har sammarbeid med Kunst, Design og
Arkitekturlinja ved Voss Gymnas, der elevane skal
lage utkast til fellesplakat for arrangementet.

Postmuseet på Festo har som føremål å formidla
lokal og regional posthistorie med utgangspunkt
Nordhordland i perioden 1785-1998. Utstillinga
fortel soga om Den Trondhjemskje Postveg ved
hjelp av kart og foto frå postgardar og trasear.
Utstillinga tek også for seg dei reisande postekspedisjonane på fjordabåtane, som gjekk i ruter
på Bergen – Nordhordland frå 1860-talet. Ikkje
minst kan publikum få sjå eit vaskeekte postopneri
slik det såg ut kring 1970. I tillegg vert det
presentert eit utval av uniformer, gjenstandar og
postsymbol m.m. Det er eit mål å opna Postmuseet
hausten 2021. Det vert samstundes arbeidd med
digitale løysningar. Det er også oppretta samarbeid
med Alver kommune om opplegg for Den kulturelle
skulesekken.

40 000

10 000

0 Kunstvandring Voss søkjer
om tilskot til fellesprrosjekt
med ulike arrangement i
september 2021. Tiltaket blir
vurdert til å primært vere
lokalt. Kommunane skal
støtte lokale tiltak,
fylkeskommunen tiltak med
regional verdi.
Fylkesdirektøren tilrår derfor
at søknaden blir avslått.

255 000

100 000

40000 Lindås sogelag søkjer om
tilskot til forprosjekt til Festo
postmuseum. Tiltaket fekk
tilskot på 60 000 kr av
Vestland fylkeskommune via
denne tilskotsordninga
hausten 2020. Det blir no
søkt om meir midlar til
forprosjektet. Søknaden
stettar vurderingskriteria a, b,
c, d, e, f og g.
Fylkesdirektøren tilrår at
søknaden blir støtta.

22 MELAND
MUSIKKLAG

Musikkhallen på Mål med prosjektet er og bedre tilkomsten til
Holme
personer med funksjonshemning og tilby flere
organisasjoner som trenger en slik tilkomst for og
holde arrangement og der er ikke mange slike
plasser i kommunen. Arbeidet med rullestolrampe
skal gjøres på dugnad av medlemmer i musikklaget.

50 000

50 000

0 Meland musikklag søkjer om
tilskot for å betre tilkomsten
til musikkhallen på Holme for
personar med nedsett
funksjonsevne. I
retningslinjene for
tilskotsordninga blir det slått
fast at det ikkje blir gitt støtte
til vedlikehald av m.a. bygg.
Tiltaket blir også vurdert til å
vere lokalt. Fylkesdirektøren
tilrår derfor at søknaden blir
avslått.

23 Memoar

Regional
Memoar søker kr. 100.000,- til å utvikle ein database
database for
for munnleg kjeldemateriale i Vestland. Databasen
munnleg historie skal vere tilgjengeleg for historielag, anna frivillig
kulturvern og abm-sektoren i Vestland, slik at alle
kan legge inn og hente ut informasjon om munnleg
kjeldemateriale til lokal og regional historie og
kulturhistorie. Dette er i dag ein flaskehalsi
utviklinga av ein infrastruktur for munnleg historie i
regionen. Problemet med manglande arkivfor
munnleg historie/munnleg kjeldematerialeer i ferd
med å løyse seg gjennom SAMLA kulturhistorisk
arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen og/eller
Senter for kulturarvsdigitalisering ved
Nasjonalbiblioteket). Det ergrunnen til at
flaskehalsen er flytta til databasen. (Meir i vedlegg).

150 000

100 000

50000 Memoar - norsk organisasjon
for munnleg historie søkjer
om midlar til utvikling av
database for munnleg
kjeldemateriale i Vestland, og
vil samarbeide tett med
regionale og lokale sogelag i
arbeidet. Søknaden stettar
vurderingskriteria a, b, c, d og
e. Fylkesdirektøren tilrår at
søknaden blir støtta.

24 NFU Sogn og
Fjordane

Kulturfestivalen
2021, Førde

NFU er ein interesse organisasjon som jobbar for
rettar til menneske med utviklingshemming.
Gjennom Kulturfestivalen ynskjer vil å gje eit
kulturellt tilbod tilrettelagt vår målgruppe på eit høgt
fagleg nivå. Både for å gje eit kurs, la dei lære noko
nytt og utfalde seg, men også for å vise potensialet
for kulturaktivitet for menneske med
utviklingshemming. Kulturfestivalen i Førde vil tilby
7 ulike seminar, som deltakarar kan velje mellom.
Det er måling, dans, folkedans, band, samspel,
drama og musikalsk samvær. Målet vårt er å få med
deltakarar frå alle tidlegare kommuner i Sogn og
Fjordane, og å få med både ungdom og vaksne, og
også stor bredde i funksjonsnedsetting. Derfor er
aktivitatane mellom seminara vel så viktig.

500 000

60 000

30000 NFU Sogn og Fjordane søkjer
om tilskot til gjennomføring
av Kultursamling 2021 i
Førde, med deltakarar frå
heile regionen. Søknaden
stettar vurderingskriteria a, d,
e, f og g. Fylkesdirektøren
tilrår at søknaden blir støtta.

25 NFU VESTLAND
FYLKESLAG

Kultursamling
2021

NFU Vestland fylkeslag ble dannet ved
sammenslåing av fylkene Sogn og Fjordane og
Hordaland. NFU hadde fylkeslag i begge fylker som
hvert år arrangerte et stort kulturarrangement for
våre medlemmer, dette vil vi fortsette med. Pga
store avstander ønsker vi å opprettholde begge
lokasjoner; Førde og Bergen. Denne søknaden
gjelder arrangementet som avholdes på hotell i
Bergen. Vi har strenge krav til hotellet; de må være
store nok til å ha grupperom som er store nok til
hver gruppe, samt kunne yte god service til alle
være medlemmer som har ulike utfordringer og
krav. Instruktørene er håndplukket og har
opparbeidet seg lang erfaring gjennom mangeårig
deltagelse. Vi benytter ikke lønnede frivillige da vi
benytter oss av egne tillitsvalgte.

645 000

50 000

30000 NFU Vestland fylkeslag
søkjer om tilskot til
gjennomføring av
Kultursamling 2021 med
deltakarar frå heile regionen.
Søknaden stettar
vurderingskriteria a, d, e, f og
g. Fylkesdirektøren tilrår at
søknaden blir støtta.

26 NordAccordion

NordAccordion
2021

Festivalen sin visjon er å skape eit godt læringsmiljø
for unge akkordeonstudentar med hovudvekt på
klassisk- og samtidsmusikk. Vi ynskjer samstundes
å nå ut til eit breitt publikum på Voss og i regionen
rundt med konsertar som inkluderer trekkspel i
fleire sjangrar med kjende utøvarar på instrumentet.

819 500

60 000

30000 Nordaccordion er festival for
unge akkordeonstudentar
med fleire lokale og regionale
samarbeidspartar, og
internasjonalt tilsnitt.
Søknaden stettar
vurderingskriteria a, c, d, e, f
og g. Fylkesdirektøren tilrår
at søknaden blir støtta.

663 000

25 000

15000 Norske symfoniorkesteres
landsforbund søkjer om
tilskot til Vestlandsk
Sommarsymfoni august
2021 med 70-80
amatørmusikarar frå heile
landet. Søknaden stettar
vurderingskriteria a, c, d, e, f
og g. Fylkesdirektøren tilrår
at søknaden blir støtta.

Arrangementet går føre seg på Voss av den enkle
grunn at ein av grunnleggjarane av festivalen,
professor Geir Draugsvoll, kjem frå bygda. Voss er
ein stad som har fått eit internasjonalt rykte for å ha
fostra mange gode utøvarar på instrumentet, der
pedagog Olav Ullestad var svært sentral. Voss er
også unik med at staden og nærområda byr på
spektakulære naturomgjevnader for publikum og
musikarar.
27 NORSKE
Vestlandsk
SYMFONISommarsymfoni
ORKESTRES
2021
LANDSFORBUND

Vestlandsk Sommarsymfoni er et kurstilbud for
voksne amatørmusikere (antall: 70-80) fra hele
landet, og er det eneste i sitt slag. Kurset omfatter
gruppeprøver med sju profesjonelle
orkestermusikere/lærere som instruktører, samspill
i stort orkester med profesjonell dirigent (i år: Trond
Husebø) og kammermusikk. Kurset avholder flere
konserter, bl.a. oppsøkende gratiskonserter i
lokalmiljøet og stor avslutningskonsert i Operahuset
Nordfjord, med Sibelius' symfoni nr. 1 som
hovedverk.

28 Ole Bull
Kammerkor

Vestlandsturné
juni 2021

29 RADIO TAMIL /
THEN TAMIL
OSAI

Tilskudd for EAvis (Måneds
avis).

30 Radio Tamil
Bergen

Informasjonsinn
samling om
historien til
innvandrere
frivilligarbeidere i
Bergen

Ole Bull Kammerkor reiser 3. - 6. juni 2021 på turné i
nye Vestland fylke. Turnérepertoaret er en konsert
der tradisjonelle folketoner møter ny musikk, og
består av Edvard Griegs Fire salmer, norske
folketoner og nykomponert musikk. Turneen er lagt
opp slik at en før konsertene har workshops der
lokale kor får oppleve både elitekoret Ole Bull
Kammerkor og vår dirigent Jon Flydal Blichfeldt - før
vi holder konserter sammen. Ole Bull Kammerkor er
et klassisk, a cappella kor med base i Bergen,
bestående av 24 håndplukkede sangere. Vi er ett av
to kor som mottar Elitekorstøtte fra Bergen
kommune, og har holdt 19 konsertrekker de siste 5
årene.
E-avisens hovedmål vil være å oppdatere nyheter og

139 000

30 000

15000 Ole Bull Kammerkor planlegg
turné og workshop saman
med kor ulike stader i
Vestland. Under konsertane
vil tradisjonelle folketonar
møte ny musikk for å knyte
kulturelle band i Vestland
fylke. Søknaden stettar
vurderingskriteria a, b, c, d, e,
f og g. Fylkesdirektøren tilrår
at søknaden blir støtta.

203 000

60 900

0 Radio Tamil søkjer om tilskot
til å gje ut e-avis på norsk og
tamil. I følgje retningslinjene i
tilskotsordninga blir det ikkje
gitt støtte til m.a. utgjeving
av litteratur, film og musikk.
Fylkesdirektøren tilrår at
søknaden blir avslått.

131 000

39 300

15000 Radio Tamil Bergen vil
dokumentere historia til
innvandrarar i Bergen, og
deira bidrag til veldedigheit
og frivillig arbeid.
Fylkesdirektør vurderer
tiltaket til å ha kulturhistorisk
verdi og kan ha regional
overføringsverdi som
pilotprosjekt. Søknaden
stettar vurderingskriteria b, c,
d, og e. Fylkesdirektøren tilrår
at søknaden blir støtta.

informasjoner som angår oss her i Norge og bidra til
mer integrering mellom de forskjellige minoritets
gruppere som bor i Bergen og ta vare på det norske
kulturen. Ved å utgi alt på både norsk og tamilsk i
en E-avis, vil vi nå flere brukere.

Informasjons innsamling om historikken til
innvandrer i Bergen, som f.eks. driver
organisasjoner, skoler, kunstskoler, kirker, templer,
band, Sportsklubber og forskere drama/ musikk
kunstnere, forfattere, poetere, media personaler,
lærere, frivillige, kritikere og unge mennesker.
Innvandring til Norge var av flere årsaker, som
utdanning, jobb og flyktning. Mangen av de som
bidratt for å fremme utdanning, kunst og idrett, med
en humen grunnlag og med tange på sosial velferd,
er døde, enten på grunn av sykdom eller alderdom.
Det finnes ingen dokumentasjon på det arbeidet de
gjorde, verken i det norske eller hjemlandets arkiver.

31 SIMBA ARTS

Dance in Mind

32 SOGN OG
Mokurset
FJORDANE
FOLKEMUSIKKLA
G

33 Sogn og Fjordane SOFORK i
Symfoniorkester Vestland fylke

Having been creating innovative dance arts
activities, events and artistic collaborative projects
for a solid 7years in Bergen, Simba Arts is an
organisation that has a motive of bringing people
together through Dance & performing arts in
particular giving the multi-cultural marginalised
youths & dance/performing Arts freelancers, who
have love and passion for arts a platform to rise and
shine. This has been a motive since Simba Arts was
born in Bergen in 2013 and for the past 7 years has
achieved to bring in new voices in Dance &
performing arts to grow, be visible in Bergen, regionNorway and world at large.

147 400

50 000

0 Simba arts søkjer om tilskot
til dansekunst, aktivitetar og
samarbeid gjennom
prosjektet "Dance in mind"
som blir gjennomført i
Bergen. Fylkesdirektøren
vurderer tiltaket til å primært
vere lokalt. Kommunane skal
støtte lokale tiltak,
fylkeskommunen tiltak med
regional verdi.
Fylkesdirektøren tilrår derfor
at søknaden blir avslått.

Mokurset er eit sommarkurs i folkemusikk- og dans
med kurstilbod innan spel, song og dans for barn
og unge på alle nivå. Kurset har vore arrangert årleg
av Sogn og Fjordane Folkemusikklag sidan 1984
(med pause i 2019 og 2020), og er det einaste
sommarkurset i landet som særleg fokuserer på
folkemusikk og dansetradisjonar på Vestlandet. I år
blir Mokurset arrangert 5.-9. juli på Mo og Øyrane
vidaregåande skule. Mokurset har om lag 75
deltakarar, der hovudvekta er barn og unge frå
Vestland.
Då det planlagte prosjektet med Fossegrimen på
Voss vart stoppa av koronaen, er dette eitt prosjekt
som vi har eitt sterk ønske om å "ta opp tråden" og
gjennomføre våren 2022. Her vil vi ha konsertar
både i Hordaland og Sogn og Fjordane. Hausten
2021 legg vi opp til seminar for nye og eksisterande
medlemmer til ovennemnte prosjekt. SOFORK
tilstreder at flest mogeleg skal få oppleve eitt godt
symfoniorkester i sitt nærmiljø. Med støtte frå
fylkeskulturmidlane kan vi senke prisane for
deltaking, og såleis vere eitt positivt bidrag til
rekruttering for framtidig busetnad og arbeid.

529 250

85 000

300 000

100 000

35000 Sogn og Fjordane
folkemusikklag inviterer
ungdom frå heile landet, og
spesielt frå Vestland til
Mokurset i Sunnfjord juli
2021, for å styrke arbeide
med folkemusikk- og dans.
Søknaden stettar
vurderingskriteria a, b, c, d, e,
f og g. Fylkesdirektøren tilrår
at søknaden blir støtta.
50000 Sogn og Fjordane
symfoniorkester vil
gjennomføre seminar og
konsertrekke ulike stader i
fylket. Søknaden stettar
vurderingskriteria a, c, d, e og
f, og fylkesdirektøren tilrår at
søknaden blir støtta.

34 SOMMERSTRYK

Sommerstryk
2021

Dette er et kurs for unge strykere på
grunnskoletrinnet. Deltakerne bor hjemme, men
engasjeres på heldagsbasis ved at orkesterøvelser
og individuell undervisning knyttes sammen med
aktiviteter innen dans, rytmikk og teori. Målet er å
utvikle musikalitet og ferdighet gjennom ulike
disipliner både individuelt og i fellesskap. Kursuken
avsluttes med en festkonsert i Fana Kulturhus hvor
deltakerne får anledning til å vise noe av det de har
fått til i løpet av uken. Temaet for årets
Sommerstryk er koronarelatert: "Nærhet og
avstand".
35 STIFTELSEN D/S D/S Stord I Etter kvart er det færre og færre passajerar som har
STORD I
formidlingsopple minne til dei gamle damprutebåtane. Den siste, D/S
gg
Oster, gjekk ut av trafikk i 1964 – for 56 år sidan.
D/S Stord I gjekk ut av trafikk som dampskip i 1947
og som motorskip i 1969. Turane med «StordI» skal
vera maritime kulturminneopplevingar.
Passasjerane skal oppleva å reisa med eit
museumsskip. God formidling er viktig og den bør
vera om skipet «Stord I» og om rutebåtane si tyding
for samfunnsutviklinga i 100 årsperioden 18801980. Med støtte frå formidlingsmiljøet ved
Hardanger Fartøyvernsenter skal mannskapa på
"Stord I" få læra god formidling. Det er eit mål å få
til "berekraftig seilas på maritim kulturhistorisk kjøl".
Dette prosjektet kan vera pilot for andre båtar.

376 600

30 000

10000 Sommerstryk søkjer om
tilskot til gjennomføring av
kursveke i orkesterutøving
for born i Bergen og omegn.
Søknaden stettar
vurderingskriteria a, c, d, e og
f. Fylkesdirektøren tilrår at
søknaden blir støtta.

117 500

35 000

35000 Stiftelsen D/S Stord I søkjer
om midlar til å utvikle eit
formidlingsopplegg som
også kan vere pilot for andre
båtar. Fylkesdirektøren
vurderer tiltaket til å ha
regional og kulturhistorisk
verdi. Søknaden stettar
vurderingskriteria b, c, d, e, f
og g. Fylkesdirektøren tilrår
at søknaden blir støtta.

36 Stiftinga
Bergsliminne

37 SVANØY
FOLKEAKADEMI

Presentasjonsfil
m om
kunstnarbrørne
Knud og Brynjulf
Bergslien

Prosjektet vart meir omfattande enn tenkt i
utgangspunktet. Målet var å laga ein
dokumentasjon om K. og B. Bergslien, om tida dei
levde i på Voss, utdanning i Noreg og i utlandet, livet
som kunstnarar i Kristiania på 1800-talet og ikkje
minst om kunsten deira. Her var mykje stoff å ta av
og viktig å dokumentera for ettertida, difor vart
prosjektet utvida frå 12 min til ca 25 minutt på kvar.
Stiftinga Bergsliminne har i mange år hatt
undervisningsopplegg for 3. klassingar i
grunnskulen på Voss med stor oppslutning, men ser
samstundes at både vaksne fastbuande på Voss og
tilreisande har lite kunnskap om historia frå 1800og 1900-talet. Filmane skal visast på Bergslitræet,
som no er museum. Filmen om KB er ferdig vår -21
om BB vår -22
Solgangsfunk og og
Arrangementet
strekker seg frå sjangrane
Buskspel
folkemusikk via pop og jodling til jazz. Vi skal ha tre
større konsertar på Kulturlåven og fleire
småkonsertar/buskspel på små scener rundt på
øya, etablert for anledninga. Buskspel er tradisjonelt
ei form for spontant og uhøgtidleg spel innan
folkemusikksjangeren. Musikarane har fått utdelt
stikkord om stadane dei skal spele på, slik at dei
kan la seg inspirere og tilpasse musikken til dette.
Val av småscener er gjort der vi meiner historia er
felles eige. Vi har eit ynskje om å gje publikum
tilgang på den unike Svanøyhistoria som historisk
har hatt stor betyding for Vestlandet. I tillegg får vi
vist fram dagens kultultur ved å samarbeide med
lokale næringsaktører.

200 000

50 000

20000 Stiftinga Bergsliminne søkjer
om tilskot til utvikling av
presentasjonsfilm av
kunstmålaren Knud Bergslien
og bilethoggaren Brynjulf
Bergslien. Fylkesdirektøren
vurderer dette som viktig
dokumentasjon av
kulturhistorisk verdi.
Søknaden stettar
vurderingskriteria b, c, d, e og
g. Fylkesdirektøren tilrår at
søknaden blir støtta.

260 000

40 000

0 Svanøy Folkeakademi søkjer
om tilskot til gjennomføring
av festivalen Solgangsfunk
og Buskspel.
Fylkesdirektøren vurderer
tiltaket til å ikkje ha
tilstrekkeleg regional verdi til
å kunne bli støtta. På
bakgrunn av dette blir tiltaket
tilrådd avslag.

38 TEATER
VESTLAND AS

Amatørteaterver Teater Vestland er – som regionteater – eit
ksemd
regionalt kompetansesenter på å produsere og
turnere teater. Med relativt små midel har vi
moglegheit til å styrke amatørteaterfeltet og på
sama tid knytte nærare band til lokalmiljøa i fylket.
Vi ønskjer å bryte ned skiljet der amatørteateret og
profesjonelt teater lever i to skarpt skilde båsar. I
2021-2022 vil TVL starte opp eit tilbod til born, unge
og vaksne som består av kurs for ungdom i
scenetekst, teknikk, teater og til dømes scenografi,
teaterkurs for born og unge i feriar, teaterleik som
eit drop-in tilbod for born på til dømes laurdagar,
amatøteaterrtilbud for vaksne kvar veke, kurs for
amatørteatergruppar i til dømes lysdesign,
lyddesign, stemmebruk, teknikk, manusutvikling,
dans mm.

650 000

100 000

39 TORKJELL LUNDE Husmannstovetr Hovudattraksjonen i Kvemmadokkje laurdag 17.juli
BØRSHEIM
eff:
2021 vert Herborg Kråkevik i tospann med Linda
Utandørskonsert Eide og pianisten Helge Lilletvedt! Solide lokale
i Kvemmadokkje krefter, med andre ord. I tillegg vil Kvitanesen
husmannsplass: (Torbjørn Ljones) og Mari Skeie Ljones bidra med
Herborg Kråkevik opplesing og felespel i tunet på husmannsplassen.
og Linda Eide,
Kan henda det vert meir på plakaten òg, det er litt
m.fl.
uavklart per dags dato.
Linda Eide har ei høne å plukka med Herborg
Kråkevik er arbeidstittelen. Her vert det song,musikk
og god drøs frå aktørane.
Kvemmadokkje har mange års røynsle med å tilby
kulturopplevingar av god kvalitet i unike råmer til
folk i regionen vår, og me vonar og har tru på at me
kan arrangere konserten i sommar, om pandemien
og nasjonale retningsliner tillet det.

240 000

20 000

50000 Teater Vestland vil invitere til
kursverksemd og ferietilbod
for å løfte
amatørteaterarbeidet i
regionen. Barn og unge er
særskild målgruppe i
prosjektet. Fylkesdirektør
legg til grunn at Teater
Vestland gjennom prosjektet
samarbeider med relevante
regionale aktørar på feltet.
Søknaden stettar
vurderingskriteria a, c, d, e og
f. Fylkesdirektøren tilrår at
søknaden blir støtta.
0 Torkjell Lunde Børhseim
søkjer om tilskot til
gjennomføring av
Husmannstovetreff. Tiltaket
blir vurdert til å primært vere
lokalt. Kommunane skal
støtte lokale tiltak,
fylkeskommunen tiltak med
regional verdi.
Fylkesdirektøren tilrår derfor
at søknaden blir avslått.

40 UNG I KOR - VEST Seminar Ervesong

41 Voss Jazzskule

Spill Jazz!

Seminar for barne- og ungdomskor i heile Vestland.
Innhald: kveding, improvisasjon og arbeid med
verket Ervesong. Seminaret er forprosjektet for
urframføring av “Ervesong” som er nyskapande i
høve bruk av immateriell kulturarv for å skapa
merksemd rundt særeigne songtradisjonar i
Vestland. Målgruppa har vore hardt råka og hatt
stor reduksjon i fellesaktivitetar. Grunna store
omleggingar i prosjektet i 2020/21 og utsett
urframføring til våren 2022 søkjer me stønad til
ekstra seminar der me skal samla borna til felles
førebuing.
Voss Jazzskule vil nå ut på en ofensiv måte ved å
lage et prosjekt med et demokratisk og fri
læringsmiljø ledet av to tidligere jazzskoleelever
som nå er profesjionel musikere - Elisabeth Lid
Trøen og Signe Førre.
Prosjektet er åpent for alle, både de som allerede
spiller jazz og de som vil prøve.
Målgruppe er unge musikkere fra 10 til 20 år, og vi
legger særlig vekt på kvinnelige deltakere. Voss
Jazzskule har hatt stor suksess med å hjelpe unge
kvinnelige musikere med å oppfylle sitt potensial, og
dette er noe vi absolutt vil fortsette med. Alt
innholdet i prosjektet vil bli kommunisert i en
atmosfære av kontinuerlig samspill. Selv mer
teoretiske og tekniske konsepter vil bli kommunisert
mens vi spiller.
Vi avlutter med stor konsert!

48 880

40 000

0 Ung i kor - vest søkjer om
tilskot til seminar knytt til
arbeidet med verket
Ervesong. Vestland
fylkeskommune har løyvd
tilskot på til saman 75 000 kr
til arbeidet med Ervesongprosjektet via to løyvingar i
2020. Fylkesdirektøren tilrår
derfor avslag på søknaden.

45 000

25 000

0 Voss jazzskule inviterer til
prosjekt for barn og ungdom.
Fylkesdirektøren vurderer
tiltaket til primært å vere
lokalt. Kommunane skal
støtte lokale tiltak,
fylkeskommunen tiltak med
regional verdi.
Fylkesdirektøren tilrår derfor
at søknaden blir avslått.

42 VÅGSØY RC
LASTEBIL

Prosjekt
utbygging
kjørebane 1
etasje

PÅ DANS i
Norhordland,
danseband og
spelemenn 1950
- 2000

Klubben har i dag 2 etasjer på ca 400 m2 i kvar
etasje, vi har bygget ut masse nede i 1 etasje og
holder nå på å utvide dammen som vi har rc båter i,
dette er noe vi har også får å ha en mer alsidig rc
klubb, denne skal vi utvide med ca 5000 l vann og
da må de støpes. Videre så holder vi på bygge vei
opp til 2 etasje og denne må bygges solid pga
medlemmer skal gå på denne når vi skal kjøre biler
opp i 2 etasje. i 2 etasje er vi begynt å bygge
hobbyromm og sosialt rom, desse er straks ferdige.
Vi har igjen å bygge ut kjøreveier i 2 etasje og dele
inn med lettvegger. Alt i alt så er dette lokalet vi har
de eneste klubb lokalet i denne størrelsen innen
denne hobbyen. Vi bruker å arrangere stor treff 2
ganger
Boka PÅi året
DANS i Nordhordland 1950-2000 er ein

50 000

50 000

210 500

30 000

97 200

18 000

dokumentasjon og ei kulturhistorie frå ein heilt
spesiell epoke der lokale orkester spelte til dans i
ungdomshusa i distriktet . Ved bruk av QR koder
som lesaren kan scanna i boka kan ein få opp
lydopptak av omlag halvparten av dei 100 orkestra
som får plass i boka. Legg ved meir omtale.
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Russe revy
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Me har som mål å skapa liv og glede i eit ellers
nedstengt samfunn. Me vil ha mest mogleg
publikum, men følger sjølvsagt corona reglane. Me
øver i veka før og ellers helst i "kohorter", og prøver
å ha ei coronavennleg framsyning.
Kontakt gjerne revysjefen for meir informasjon:
41485877

0 Vågsøy RC Lastebil søkjer
om tilskot til utbygging av
køyrebane ved klubbhuset.
Fylkesdirektøren vurderer
tiltaket til å ikkje falle inn
under føremålet i
tilskotsordninga.
Retningslinjene presiserer at
det ikkje blir gitt støtte til
m.a. innkjøp og vedlikehald
av bygg og utstyr.
Fylkesdirektøren tilrår derfor
avslag på søknaden.
15000 Gjennom PÅ DANS i
Nordhordland vil søkjar gje ut
bok med tilknytte lydopptak.
Fylkesdirektøren vurderer
tiltaket til å ha regional og
kulturhistorisk verdi.
Søknaden stettar
vurderingskriteria b, c, d, e og
g. Fylkesdirektøren tilrår at
søknaden blir støtta.
0 Det blir søkt om tilskot til
russerevy på Stord. Tiltaket
blir vurdert til å primært vere
lokalt. Kommunane skal
støtte lokale tiltak,
fylkeskommunen tiltak med
regional verdi.
Fylkesdirektøren tilrår derfor
at søknaden blir avslått.

Utvikling av
musikkfestival
på Frekhaug

45

Fredag 24. og laurdag 25.juni 2022 planlegg vi ein
festival i friluftsområdet på Frekhaug kjend som
Badevika. På dagtid vil det være tilbod for barn og
familier. På kveldstid vil det være artistar fordelt på
to scener på området. Det planlagde
festivalområdet har eit asfaltert kaiområde med
vegforbindelse som er ideelt for sjølve
produksjonen. I tillegg ligg området i ein vakker park
ved sjøen, noko som gjev ei perfekt ramme for ei
god festivaloppleving. Vi trur det er realistisk med
8000 deltakarar fordelt på to dager. Fra 1. mars til 1.
september vil prosjektet være i utviklingsfasen, der
vi legger grunnmuren som sørger for eit vellukka
arrangement. Derfor søker vi om støtte til å kunne
gjennomføre denne fasen.

141 000

60 000

Sum

14 176 230

2 258 200

0 Søkjar ønskjer å utvikle
musikkfestival på Frekhaug i
Alver kommune.
Fylkesdirektøren vurderer
tiltaket til å primært vere
lokalt. Kommunane skal
støtte lokale tiltak,
fylkeskommunen tiltak med
regional verdi.
Fylkesdirektøren tilrår derfor
at søknaden blir avslått.
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